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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.
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ED‹TÖR

Kurumların fotoğrafı çekilemez

fiiflecam Dergisi’nin bu say›s›nda, kurumumuzun  ‘çok-odakl›’ üretim,’çok-kültür-
lü yönetim’ aflamas›na geçifl sürecindeki ilerlemelerin örnekleri yer al›yor: Ufa’da

cam ambalaj  fabrikas›n›n temel atma töreni, Bilecik Cam Hammmadeleri Üretim Te-
sisi’nin temel atma flöleni, Bulgaristan yat›r›m›nda cam ev eflyas›nda f›r›n ateflleme-
si, Soda Sanayii A.fi.’nin  Cromital ile ortakl›¤› vb.

Bu dergi, gurur duydu¤umuz bir kurum olan fiiflecam’›n hem arflividir;hem de vic-
dan›.Bu yay›n organ›na yans›yanlar, bizim kamuoyuna sürekli  aç›k duran yüzümüz-
dür; kurum d›fl›nda  baflta medya olmak üzere,birçok  insan; kurum ve kurulufl  yarat-
t›¤›m›z geliflmeleri dergimiz arac›l›¤› ile izleme f›rsat›  bulmaktad›r. Gelecekte  ‘ku-
rum tarihi’ yazmaya niyetlenen araflt›rmac›lar, fiiflecam hakk›nda de¤erlendirme ya-
parken dergimizin arflivine baflvuracaklard›r..

fiiflecam kimli¤i
fiiflecam’›n  kurdu¤u tesisler, gelifltirdi¤i pazarlar, üretti¤i ürünler,sundu¤u hiz-

metler  bir büyük ‘ortak eme¤in, fiiflecam çal›flanlar›n›n’ eseridir. 
fiiflecam insan›n›n her zaman iki önemli sorumlulu¤u öne ç›km›flt›r: Fiziki sahibi

olmayan bu kurumda  hem ‘fiziki sahipli¤i’ benimsemek,hem de ‘psikolojik sahiplen-
meyi’ doruklarda tutmak.

Her toplumda  ve  toplumlar›n  kurumlar›nda  rastland›¤› gibi, bizim toplumumuz-
da ve kurumlar›m›zda da ‘belirsizlikler üreten’ ya da  ‘umutlar› yücelten’ dönemler
olacakt›r. Önemli olan,k›sa dönemli bak›fl›n tuza¤›na düflmemek, ‘büyük gelece¤e’
bakmakt›r. fiiflecam’›n 70  y›ll›k  tarihine bak›ld›¤›nda; ilerleme, geliflme, kendini ka-
n›tlama ve  var olma bilincinin hep yükseldi¤i görülecektir.

Bugün bütün yap›lar›n çözüldü¤ü ve yeniden örüldü¤ü küreselleflme sürecinde ya-
ratt›¤›m›z fiziki sonuçlar kadar, insanlar›n hayata ba¤l›l›¤›n› art›ran  ‘moral de¤erle-
rin’ önemi daha da art›yor. Ayr›nt› bilgisine sahip olmadan yap›lan ‘eksik de¤erlen-
dirmeler’ moral de¤erleri afl›nd›r›yor; afl›nmay› önlemek için,birbirimizle daha s›k›
iliflki kurmam›z, ayr›nt› bilgisine dayal› analiz ve gerçekçi de¤erlendirmeler yapmam›z
ciddi sorumluluk haline geliyor.

Büyük Usta Çetin Altan,”...devletin foto¤raf› çekiliyorsa, orada  özgürlük yoktur!”
der yaz›lar›nda . Padiflah devlet ad›na hüküm verir; padiflah›n foto¤raf› devleti  göste-
rir. E¤er bir kurumda ‘sahip-yönetici’ çok öne ç›km›flsa, o kurumun foto¤raf›n› çeke-
bilirsiniz. fiiflecam ise foto¤raf› çekilemeyen bir  iflyeridir;bu nedenle ‘kurumsal kim-
li¤i’ öne ç›km›flt›r. O nedenle, yap›lan her yat›r›m, at›lan her ad›m, al›nan her mesafe,
katedilen her yol  bu kurumda  çal›flan  bütün insanlar›n ortak  sorumlulu¤udur, or-
tak baflar›s›d›r. Böyle bir kimlik tan›mlamas› bizi dünden bugüne getiren güçtür; ge-
lece¤e de güvenli bir biçimde götürecektir.

Rüfltü BOZKURT

Yay›na Haz›rlayan

Dünya Yay›nc›l›k A.fi.
100. Y›l Mahallesi 34440 Ba¤c›lar-‹st.

Renk Ayr›m› ve Bask›
Dünya Yay›nc›l›k A.fi. 

‘GLOBUS Dünya Bas›nevi’
100. Y›l Mah. 34440  
Ba¤c›lar - ‹stanbul
Tel: 0212. 440 20 10

Yay›n Türü: Yerel Süreli Yay›n

fiiflecam Dergisi’nde yay›nlanan

yaz› ve foto¤raflar kaynak

gösterilmeden kullan›lamaz.
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A
nadolu Cam Sanayii A.fi.’nin Rusya Federasyo-
nu’nda bafllatt›¤› yat›r›mlar, bugünkü aflamada dört
bölgede toplan›yor: 

➤ Vladimir bölgesinde Ruscam Gorohovets Cam
Ambalaj Fabrikas›

➤ Vologda bölgesinde Ruscam Pokrovsky Cam Amba-
laj Fabrikas›

➤ Baflkortostan’›n baflkenti Ufa’daki Ruscam Ufa Cam
Ambalaj Fabrikas›

➤ Nizhny Novgorod bölgesi Ruscam Balahna Endüst-
riyel Kum Tesisi

Baflkortostan’›n baflkentindeki Ruscam Ufa Cam
Ambalaj Fabrikas›’n›n temeli 25 Haziran 2005’te at›ld›.

Ruscam Ufa Fabrikas›’n›n temel atma törenine Bafl-
kortostan Özerk Cumhuriyeti Baflkan› Murtaza Rahimov
Gubayduloviç Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Kurtulufl
Taflkent, Baflkortostan Baflbakan› Rafael ‹brahimoviç, fii-
flecam Yönetim Kurulu Baflkan› Ersin Özince, Genel Müdür
Do¤an Ar›kan, Cam Ambalaj Grup Baflkan› Teoman Yeni-
gün, Genel Sekreter Rüfltü Bozkurt ve yönetim kurulu üye-
leri kat›ld›.

Bu fabrika ile Rusya Federasyonu’ndaki toplam üretim
kapasitesi yüzde 50 art›flla y›lda 750 bin tona ulaflacak. 65
milyon USD yat›r›m yap›lacak fabrikan›n 120 bin tonluk bi-
rinci f›r›n› Ekim 2005’te, ikinci f›r›n› ise Nisan 2006’da ifllet-
meye al›nacak.

Törende bir konuflma yapan Baflkortostan Özerk Cum-
huriyeti Cumhurbaflkan› Murtaza Rahimov, uluslararas›
iliflkilerin geliflti¤ini, bugün 85’ten fazla ülkeyle iliflkide bu-

lunduklar›na vurgu yaparak, yat›r›m alan›nda çeflitlili¤in
artmas›ndan duyduklar› memnuniyeti dile getirdi.

Baflkortostan’da üretilen mal ve hizmetin yüzde 40’dan
fazlas›n›n ihraç edildi¤ini ve Türkiye’nin d›fl ticaretlerinde
önemli bir yere sahip oldu¤unu da aç›klayan Cumhurbafl-
kan› birkaç gün önce Efes’in tesisinin ikinci k›sm›n›n teme-
lini att›klar›n›, fiiflecam yat›r›m›n›n temel atma töreninde
bulunman›n kendisi için ayr› bir önemi oldu¤unu söyleye-
rek, “fiiflecam ürünleri dünyan›n 100’den fazla ülkesinde
sat›l›yor. fiiflecam’›n kendi alan›nda teknoloji öncülü¤ü
yapt›¤›n› biliyoruz; bize de en ileri teknolojileri getirdi¤inin
bilincindeyiz” dedi.

Rahimov, fiiflecam fabrikas›n›n 26,5 hektar bir alana
sahip oldu¤unu, 500’e yak›n insan istihdam edilece¤ini ve
hammadde bak›m›ndan zengin Rusya Federasyonu’nda
yat›r›mlar›n “çekicili¤inin ivme” kazand›¤›n› söyleyerek,
geliflmelerin olumlu yönde ilerledi¤ini kaydetti.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Kurtulufl Taflkent
de, Türkiye’nin Rusya Federasyonu’nda önemli yat›r›m-
lar yapt›¤›n›, bu geliflmelerin iki ülke aras›nda ekonomik
ve siyasi iliflkilere duyulan güvenin bir sonucu oldu¤u-
nun alt›n› çizdi.

Rusya Federasyonu’nun Almanya’dan sonra Türki-
ye’nin ikinci ticari partneri oldu¤unu belirten Büyükelçi
Taflkent, “Rusya bizim gelece¤i yaratmadaki en önemli or-
ta¤›m›zd›r. Bu ortakl›k geliflerek sürecektir” dedi.

Anadolu Cam, Rusya Federasyonu’nda

“Bölgesel Liderli¤e” yürüyor

Rusyada’da müflterilerimize yaklafl›yoruz
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BAfiKORTOSTAN

“Ak›ll› olan kifli,sadece ak›ll›ca sözler söyleyen
de¤il,ak›ll› olmayan sözleri dinlemesini bilen

ve ak›ll› sonuçlar ç›karabilendir”
-Baflkort atasözü-

R
usya Federasyonu haritas›nda 55 derece kuzey enlemi ile
55 ile 60 derece boylamlar aras›na bak›ld›¤›nda, Baflkor-
tostan’›n kalbi baflkent Ufa’y› bulursunuz. Urallar›n güne-

yinde, Volga’ya ulaflan Akidil, Karaidil ›rmaklar›n›n cömert sula-
r›ndan beslenen topraklarda yeralt› ve yerüstü  zengin bir yurttur
Baflkortostan.

Baflkort flairi Mustay Karim, “Bütün halklar eskidir” der bir
yaz›s›nda. Hangi halk›n ne zaman, nas›l ortaya ç›kt›¤›n› kim bili-
yor ki?

Tatar ve Miflarlar’la akraba olan Baflkort’lar “...Ural ve Volga
bölgesini 922 y›l›nda boydan boya geçen Arap gezgini, yazar Ah-
met ibn Faldan, Baflkortlar› ilk kez Tarihin Sicil Defteri’ne geçirir.
Böylece insanl›¤›n oldukça geçkin bir yaflta bir çocu¤u tescil edil-
mifl olur.” diye not düfler  Mustay Karim.

Asya derinliklerinin bu kadim halk›, Mustay Karim’in anla-
t›m› ile, “...dört yüz y›ldan daha fazla süredir dilini, dinini, tür-
külerini, örf ve adetlerini, öz bilincini ve onurunu yitirmeden”
de¤erlerini bugüne dek tafl›d›.

fiiirin ustas› Karim halk›n› tan›mlarken, “...Bazen fazla doz-
larda inatç›l›k, kavgac›l›k, naiflik derecesine varan kolay inan-
ma halk›m›za özgüdür.. Ama, sa¤duyu her zaman üstün gel-
mifltir” özelefltirisini yans›t›r yüre¤inin düz aynalar›nda.

Ufa’n›n flafl›rt›c› yüzü
Bu sat›rlar›n yazar› 1990’l› y›llar›n bafllar›nda maceral› bir tur

atm›flt› kuzeyin sonsuz düzlüklerinde. Yaklafl›k 15 y›l  önce flöyle bir
gelip geçti¤imiz Ufa’daki de¤iflmeyi  ç›plak gözle görmek mümkün. 

Ufa’da kent turu atmak isterseniz, sizi ülkenin ulusal kahra-
man› Salavat Yulayev’in heykeline götürür rehberleriniz. Çarl›k
Rusyas›’nda rejime baflkald›ran  Pugaçov’in  yandafl› olan Salavat
Yulayev 18 yafl›nda halk›n›n  lideri olmufl, 1757’de Rus Çar›’na kar-
fl› ayaklanmada Baflkort halk›n›n  ulusal bilincinin geliflmesine, ül-
ke insan›n birlik ve dirlik için kenetlenmesine öncülük etmifl.

Ayn› zamanda önde gelen bir flair olan Salavat’›n at üstündeki
görkemli duruflu halk›na gurur veriyor.  Baflkortlar’›n, “....dünya-
n›n ikinci en büyük heykeli” diye gururla anlatt›klar› bu an›t›nda
Salavat, Akidil ›rma¤›n›n k›y›s›ndaki o küçük tepeden Volga’n›n su-
lad›¤› zengin ovalarda halk›n›n gelece¤ini ar›yor.

Son derece iyi planlanm›fl caddeleri, kente yeni eklenmifl ifl
yerleri, 9 üniversitesi, çok say›da yüksek okulu, uçak ve helikop-
ter tasar›m merkezleri, iki petrol rafinerisi, uçak marfl motoru
üreten tesisleri  gibi daha bir dizi tasar›ma dayanan,üretimle
zenginleflen bir yurt Baflkortostan.

Baflkortostan’›n baflkenti Ufa’n›n  on befl y›lda de¤iflen yüzü
beni ciddi biçimde flafl›rtt›.Bu kentin caddelerinde dolafl›rken, al›fl-
verifl merkezlerinde gezinirken  büyük de¤iflmenin fark›na varma-
mak mümkün de¤il. Bu de¤iflmenin Türkiye için yaratt›¤› f›rsatla-
r›n ne kadar büyük oldu¤unu  görmemek için gözlerimizin kör, ku-
laklar›m›z›n sa¤›r, yüre¤imizin ise nas›rlaflm›fl olmas› gerek.

Türkiye-Rusya iliflkileri
Türkiye-Rusya Federasyonu aras›nda iliflkilerin ‘faz de¤ifl-

tirme’ aflamas›na geldi¤ini iyi  kavramal›y›z. Rusya Federasyonu

kendini toparlam›fl, büyük dönüflümden sonra flimdi yurtiçi üre-

timi özendiren, ithalat ba¤›ml›l›¤›n› azaltan politikalar›n› yaflama

tafl›m›flt›r. Böyle bir geliflme, bavul ticareti gibi  sistem d›fl› uygu-

lamalara izin vermez, ucuz mala  dayal› geçifl dönemleri al›fl-ve-

riflinin önünü t›kar.

Rusya Federasyonu’nda  ciddi  kurumsal iliflkilere dayal› ifl

yapanlar varl›klar›n› sürdürecektir; kurumsal iliflkiyi yürütecek

örgütsel yap›ya, ifl bilgisine ve iliflki yat›r›m›na  kaynak ay›rma bi-

lincinde olmayanlar da tasfiye olacakt›r.

Rusya’da kal›c› Türk firmalar›, ürün kalitesi ve hizmet düze-

yi ile uluslararas› pazar›n her yerinde bulunabilen, ürünleriyle

pazara girebilen, pazar sat›n alan, sat›n ald›¤› pazar› gelifltiren

küresel rekabeti gö¤üsleyen firmalar olacakt›r.

Türkiye-Rusya aras›ndaki ekonomik iliflkiler faz de¤ifltirir-

ken, bu ülkeye giden firmalar›n kurumsal iliflkiye ve iç tutarl›l›¤›-

na özen göstermeleri gerekmektedir. Sevindirici olan da bu tür

firmalar›n öne ç›km›fl olmalar›d›r.

Ne yap›lmal›?
Ufa’da  büyük firmalar kadar çok say›da ba¤›ms›z Türk giri-

flimcisi de ifl yap›yor. On  y›l önce düflümüzde görsek inanmaya-

ca¤›m›z baflar›lar› ta Urallara kadar tafl›m›fl insanlar›m›z var. O

insanlar›m›z›n  arkas›nda durmak, özgüvenlerini art›rmak, do¤-

ru projelerle yaratacaklar› güvenin uzun dönemli yararlar›n› ha-

sat etmek için baflta medya olmak üzere  herkesin görevleri var.

Türkiye ve Rusya Federasyonu insanlar› ortak tarihe sahip,

ortak bir kültürle anlaflabilen ve ç›karlar›  çat›flmayan, tam ter-

sine birlikte olman›n sinerji yaratt›¤› iki toplum. Ama birbirimizi

yeni tan›yoruz; temelsiz ve gerekçesiz önyarg›lar› tam anlam›yla

aflabilmifl de¤iliz.

Rusya Federasyonu’nda Vladivostok’dan, Vladi Kafkas’a,

Sibirya’dan  Kazan’a, Vladimir’den St.Petersburg’a geliflme böl-

gelerini yeterince tan›d›¤›m›z›  söylemek mümkün de¤il. Kuflku-

suz büyük ve örgütlü firmalar yat›r›mlar›n›  planlarken bölgele-

rin potansiyeline iliflkin ‘ön-araflt›rmalar’ yap›yor. Ama, bir yer-

de daha sistematik araflt›rmalar›n yap›lmas› gerekiyor. Özellikle

küçük ve orta ölçek giriflimcilere ‘yol  gösteren’ araflt›rmalar›n

yap›lmas› çok önemli bir ihtiyaç.

Türkiye’nin Rusya Federasyonu gibi h›zla kendini toparla-

yan, kaynaklar› zengin, geliflme f›rsatlar› yüksek komflusunu da-

ha yak›ndan tan›mas›; de¤iflen  koflullar› dikkate alan sa¤l›kl› bil-

gi baz› oluflturmas›, oralara kadar gidecek giriflimcilerin ülke

imaj›n› pekifltirici çabalar içinde olmas›n› kontrol alt›nda tutma-

s› gerekiyor...

Baflkortostan’›n baflkenti Ufa’n›n küçük tepelerinden elinizi

gözünüze siper edip çevrenize bakt›¤›n›zda büyük f›rsatlar gözü-

küyor,çok büyük f›rsatlar... Bütün sorun, “...ak›ll› sonuçlar ç›ka-

rabilmede.” 

Rüfltü Bozkurt - Dünya Gazetesi, 4 Temmuz 2005   
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fi
iflecam Toplulu¤u, ‹stanbul-Kocaeli’de cam
ambalaj ve cam elyaf›, Eskiflehir ve Bursa-Ye-
niflehir’de temeli at›lan, bir y›l sonra üretime
geçecek olan cam ambalaj ve düzcam, Eskifle-

hir’deki cam ev eflyas› fabrikalar›n›n endüstriyel ham-
madde ihtiyaçlar›n›  karfl›lamak için Bilecik 2.Organize

Sanayi Bölgesi’nde Cam Hammaddeleri Tesisi’nin teme-
lini 26 Temmuz 2005 tarihinde att›.

Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Kimyasallar Grup Baflkan›
Atefl Kut ise Camifl Madencilik faaliyetleri hakk›nda bilgi
verirken, 25 adet “iflletme ruhsat›na” sahip olduklar›n›,
bir adet “hammadde üretim tesisinin” faaliyet halinde ol-

Endüstriyel Hammadde 
Üretiminde 4 milyon ton afl›l›yor
■ fiiflecam “bölgesel lider” olma vizyonunu korurken yurtiçi yat›r›mlar›n› da 

kesintisiz bir biçimde sürdürüyor.

■ Camifl Madencilik, son 10 y›lda 75 milyon USD’l›k yat›r›mla 
cam hammaddeleri üretimini güvence alt›na ald›.

■ fiiflecam Toplulu¤u yerli hammadde kullanarak yapt›¤› üretimin yar›s›na yak›n 
bölümünü uluslararas› pazarlara ihraç ederek “net döviz katma de¤eri” 
yüksek  döviz geliri elde ediyor. 

Bilecik Cam Hammaddeleri Üretim Tesisi Marmara Bölgesi cam üreticilerinin güvencesi olacak

Camifl Madencilik Orman› oluflturmak üzere a¤aç dikildi
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du¤unu, 50’nin üzerinde sahada arama yap›ld›¤›n›, son 10
y›lda 75 milyon USD üzerinde hammadde yat›r›m› yapt›k-
lar›n› belirterek, Bilecik Cam Hammaddeleri Üretim Te-
sisleri’nin bir bölümünün 2005 y›l› sonunda, di¤er bölü-
mün de 2006 y›l› içinde devreye al›naca¤›n› belirtti. 

Bilecik’te kurulacak tesislerde çevreye herhangi bir
deflarj yap›lmayacak, tüm emisyonlar standartlara uya-
cak, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konusunda fiiflecam’›n
yüksek standartlar› uygulanaca¤›n› vurgulayan Kut, ma-
dencili¤in zahmetli bir ifl alan› oldu¤unu kaydederek ko-
nuflmas›n› flöyle tamamlad›:
“Madenciler madeni aramak,
bulmak için yat›r›m yapmak du-
rumundad›r, çal›flt›klar› yörenin
altyap›lar›n› oluflturmak zorun-
dad›r. Di¤er yat›r›mc›lardan
farkl› olarak maden sahalar›na
yol, su ve elektrik götürmek için
ilave pahal› yat›r›mlar yapar.
Ancak bütün bunlara ra¤men
fiiflecam bu sektöre olan yat›-
r›mlar›na devam etmek ve ma-
dencili¤e katk›lar›n› yeni aç›l›m-
larla sürdürmek kararl›l›¤›nda-
d›r” dedi. 

fiiflecam Genel Müdürü Do-
¤an Ar›kan ise, fiiflecam’›n cam
üreticisi oldu¤unu herkes bildi¤i
halde, çok önemli hammadde
üreticisi de oldu¤unun kamu-
oyunda çok bilinmedi¤ini belir-

terek, 1935’ten bu yana hammadde üretiminde bulun-
duklar›n› söyledi. Ar›kan, cam üretiminin 2 milyon 300
bin tona yükseldi¤ini, “bölgesel liderlik” vizyonunu haya-
ta geçirmek için Rusya Federasyonu, Gürcistan, Bulga-
ristan ve M›s›r’da yat›r›m yapt›klar›n› kaydetti. Yurtiçi ya-
t›r›mlar›n› da aral›ks›z bir biçimde sürdürdüklerini belir-
ten Ar›kan sözlerini flöyle sürdürdü: “Biz ülkemizin tafl›-
n› topra¤›n› eriterek gerçeklefltirdi¤imiz 566 milyon
USD’l›k ihracat›m›z›n net döviz katma de¤erinin yüksek
olmas›ndan gurur duyuyoruz.”

Bir yandan dünya ekonomisine
paralel büyümeyi güven alt›na al-
maya çal›fl›rken öte yandan da yur-
tiçi üretimlerini genifllettiklerini be-
lirten Ar›kan konuflmas›n› flu söz-
lerle tamamlad›: “Kapasite ve tek-
nik olanaklar›m›z› daha da gelifltire-
rek, çal›flanlar›m›z›n, müflterileri-
mizin ve halk›m›z›n refah›n› art›r-
maya katk›m›z› sürdürece¤iz” dedi.

Törende Vali Ayhan Çevik duy-
gular›n› flu sözlerle ifade etti;
“Türkiye’nin en küçük ilinden biri
olan Bilecik, ekonomik de¤eri olan
bir ildir. Tafl› mermer, topra¤› se-
ramik, yapra¤› ipektir. Ben fiifle-
cam yöneticilerine dünyada marka
olmufl tesislerin temelini Bile-
cik’te att›klar› ve Bilecik ekonomi-
sine sa¤lad›klar› katk› için teflek-
kür ediyorum.”

Kimyasallar Grup Baflkanı Atefl Kut Genel Müdür Do¤an Ar›kan Bilecik Valisi Ayhan Çevik

fiiflecam Yönetim Kurulu Baflkan› Ersin Özince,
Bilecik Valisi Ayhan Çevik’e günün an›s›na tezyinli
tabak verdi.
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fiiflecam Toplulu¤u’nun üretim tesisleri ülkemizin
befl bölgesinde toplanmaktad›r.

➤ Çay›rova - Topkap› ekseninde ‹stanbul bölgesi
➤ Lüleburgaz’da  Trakya bölgesi
➤ Kazanl› - Tarsus ekseninde  Çukurova bölgesi
➤ Eskiflehir’de   Orta Anadolu bölgesi
➤ Yeniflehir - Bursa  Güney Marmara bölgesi
Ülkemizdeki bütün ekonomik etkinliklerde oldu¤u

gibi, cam sektöründe de Marmara Bölgesi, talebin yüzde
50’sinden fazlas›n› oluflturmaktad›r. ‹ç Anadolu Bölge-
si’nin yaratt›¤› yaklafl›k yüzde 20’lik talep de dikkate
al›nd›¤›nda, üretim tesislerinin büyük bölümünün talebe
yak›n bölgelerde kurulmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r.

fiiflecam Toplulu¤u’nun Çukurova d›fl›ndaki tesisleri
Eskiflehir - K›rklareli aras›nda toplanm›flt›r. Son y›llarda
özellikle ‹stanbul’un içinde kalan, geliflme f›rsatlar› kal-
mayan tesisler de ekonomik ömürlerini doldurdukça ye-
ni yerleflim yerlerine tafl›nmaktad›r.

Bilecik; Eskiflehir, Bursa - Yeniflehir, ‹stanbul - Çay›-
rova’da bulunan tesislerimizin endüstriyel hammadde
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak “uygun co¤rafi konumu” olan
bir yerleflme yerimizdir.

Bilecik - Eskiflehir 80 km., Bilecik - Yeniflehir 35 km.,

Bilecik - Gebze aras› 230 km.’dir. Ayr›ca, ifllenecek ham-
madde ocaklar›n›n çok önemli bir bölümü Bilecik’e çok
yak›n yerlerdedir. Ç›kar›lan hammaddelere yak›nl›¤›, ifl-
lenmifl hammaddelerin üretim tesislerine ulaflt›r›lma-
s›ndaki kolayl›k nedeniyle yat›r›m yeri olarak Bilecik 2.
Organize Sanayi Bölgesi seçilmifltir.

Camifl Madencilik’in 
yat›r›m karakteristikleri
Camifl Madencilik, fiiflecam Kimyasallar Grubu’na

ba¤l›, cam hammaddeleri üreten bir flirkettir.
Camifl Madencilik’in 21 maden sahas›nda y›lda 2 mil-

yon ton endüstriyel mineral üretiliyor. fiirket toplam se-
kiz tesisinde, y›lda 1 milyon 750 bin ton cam hammadde-
si üretim kapasitesine sahip.

Neden 
Bilecik?
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26 Temmuz 2005’te temeli at›lan “Bilecik Cam Ham-
maddeleri Üretim Tesisleri”nin üretime bafllamas›yla
endüstriyel mineral üretimi 2,5 milyon tona, cam ham-
maddesi üretim kapasitesi de 2 milyon 250 bin tona ç›ka-
cak.

Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi’nde temeli at›lan
tesisler, birinci aflamada 9 milyon, ikinci aflamada 6 mil-
yon USD yat›r›mla 2006’da tamamlanacak.

Yat›r›m kapsam›nda Eskiflehir Cam Ev Eflyas›, Yenifle-
hir Düzcam ve Cam Ambalaj ile Çay›rova Cam Elyaf fabri-
kalar›n›n hammaddelerini üretecek üç tesis kurulacak.

1. Silis kumu haz›rlama tesisi
➤ Toplam yat›r›m tutar›: 6.5 milyon USD
➤ Kapasite: 250.000 ton/y›l
➤ Devreye al›nma tarihi 1. Aflama Kas›m 2005

2. Aflama Haziran 2006

2. Kalker/dolomit haz›rlama tesisi
➤ Toplam yat›r›m tutar›: 3.75 milyon USD
➤ Kapasite: 150.000 ton/y›l
➤ Devreye al›nma tarihi: Aral›k 2005

3. Kolemanit/kalker ince ö¤ütme tesisi
➤ Toplam yat›r›m tutar›: 4.75 milyon USD
➤ Kapasite: 72.000 ton/y›l
➤ Devreye al›nma tarihi: Aral›k 2006 ➤ Tesisler ve iflletmeye al›nacak tüm ocaklar için

yasa ve yönetmeliklerde öngörülen izinler al›nd›.
➤ ‹flletmeye alma aflamas›na kadar iflletme izin-

leri ve gayri s›hhi müessese izni al›nmas› için haz›r-
l›klar bafllat›ld›.

➤ Tesisten çevreye herhangi bir at›k su veya
kimyasal at›k deflarj› yap›lmayacak.

➤ Kuru iflleme ünitelerinin toz ve gaz emisyonla-
r›n›n yasa ve yönetmeliklerin öngördü¤ü emisyon de-
¤erlerinin alt›nda oluflmas› için gerekli sistemler di-
zayn edildi.

Çevre yönetimi

Silis kumu
➤ Bay›rköy/Bilecik 3 milyon ton Görünür, 13
milyon ton Muhtemel kumtafl› rezervi.

Dolomit
➤ Dereflemsettin/Bilecik 3 milyon ton
Görünür ve Muhtemel dolomit rezervi.
➤ Emirda¤/Afyon 15 milyon ton Görünür
dolomit rezervi.

Kalker
➤ Dereflemsettin/Bilecik 4 milyon ton 
Görünür kalker rezervi.

Kolemanit ~ Eti Maden A.fi.
Endüstriyel hammadde kaynaklar› olarak 
de¤erlendirilecektir.

Hammadde kaynaklar›

Kurulacak tesislerin birinci aflamas›nda 45,
ikinci aflamas›nda ise 15 olmak üzere toplam 60 ki-
flilik do¤rudan istihdam sa¤lanacak. Maden saha-
lar›ndaki üretimde ve 900 bin ton civar›nda olmas›
beklenen nakliye hizmetlerinde istihdam edilecek-
lerle birlikte bu say› 115’in üzerine ç›kacak.

‹stihdam



E
konomi Bakan› Milko
Kovaçev, fiiflecam Genel
Müdürü Do¤an Ar›kan,

Düzcam Grup Baflkan› Alev Ya-
raman’›n kat›ld›klar› imza töre-
ninde Bakan Kovaçev, “‹mzala-
d›¤›m›z anlaflma, bakanl›¤›n ya-
t›r›mc›lara karfl› gösterdi¤i tavr›
ispatlad›¤› gibi, fiiflecam’›n Bul-
garistan’daki genifllemeye yö-
nelik gösterdi¤i ciddi niyeti sergilemektedir” dedi.

Alev Yaraman da, yard›mc› olan tüm ekonomi bakanla-
r›na teflekkür ederek, “Bizim için yeni yat›r›m anlaflmas›
imzalamak önemli, çünkü Bulgaristan bizim için öncelikli-
dir” dedi. ‹fllenmifl camlar ve ayna tesisleri 2006 y›l› ikinci

çeyre¤inden itibaren hizmete
bafllayacak. Targoviflte’deki
tüm fabrikalar›n tam kapasite
ile çal›flmas›  durumunda 150
milyon USD gelir getirmesi
bekleniyor. Yat›r›m Ajans› Bafl-
kan› Pavel Ezekiev, ülkenin bu
yat›r›mdan kâr›n›n 1’e 22 oldu-
¤unu aktard›. Ezekiev “E¤er biz
bir yat›r›m yapt›rd›ysak bundan

22 kez daha fazlas›n› kazand›k” diyerek yat›r›m› matema-
tiksel olarak yorumlad›. Ezekiev, fiiflecam’›n yapt›¤› yat›r›-
m› de¤erlendirirken, Bulgaristan’›n GSMH’n›n yüzde bir
art›rd›¤›n› ve Targoviflte’deki iflsizli¤i yüzde 28’den, yüzde
23’e düflürdü¤ünü belirtti.

fiiflecam bölgesel liderli¤ini
pekifltirme yolunda h›zla ilerliyor

Bulgaristan’da ek yat›r›m 
anlaflmas› 14 Temmuz’da imzaland›
■ Düzcam, cam ev eflyas›, ifllenmifl camlar ve ayna yat›r›mlar› 60 milyon USD’l›k ek art›flla 

toplam 220 milyon USD’a ulafl›yor.
■ fiiflecam Targoviflte’de ifllenmifl camlar ve ayna üretimi yapacak iki tesis daha kuruyor.
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fi
iflecam Toplulu¤u’ nun, yaflamsal co¤rafyas›nda “lider ol-
ma” vizyonunun bir gere¤i olarak bafllatt›¤› s›n›r ötesi ya-
t›r›mlar› aras›nda yer alan  Bulgaristan’daki düzcam ve

cam ev eflyas› fabrikalar› yat›r›m›nda ilk sonuçlar al›nmaya bafl-
lad›. 7 Temmuz 2004 günü Türkiye ve Bulgaristan baflbakanlar›-
n›n birlikte att›klar› temelin cam ev eflyas› grubuna ait ilk f›r›n›n
atefllemesi 27 Temmuz 2005 tarihinde fiiflecam Genel Müdürü
Do¤an Ar›kan, Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Türkak›n, Cam Ev Efl-
yas› Grup Baflkan› Gülsüm Azeri, Düzcam Grup Baflkan› Alev Ya-

‹lk f›r›n atefllendi
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raman ve Bulgaristan Cumhuriyeti yetkililerinin kat›l›m› ile
yap›ld›. fiiflecam yetkilileri, “Yat›r›m planland›¤› gibi yürü-
mektedir. Tesisimiz projede öngörüldü¤ü gibi peyderpey ta-
mamlanarak üretime al›nacakt›r. Bu önemli yat›r›m›m›z›n
bölgemiz insanlar›n›n refah›na katk› yapaca¤›na inan›yoruz”
aç›klamas›n› yapt›. 

Bulgaristan Targoviflte’de 2004 y›l›nda bafllat›lan  düz-
cam, ifllenmifl camlar, ayna ve cam ev eflyas› fabrikalar›ndan
oluflan cam yat›r›mlar›yla fiiflecam, bu farkl› ifl alanlar›nda
dünya pazarlar›ndaki pozisyonunu ve pazar pay›n› güçlendir-
mekle kalmayacak, ayn› zamanda benzer rakip giriflimlere
karfl› Türkiye bazl› ihracat›n› da destekleyecek-
tir. Toplam tutar› 220 milyon USD olan bu dev
yat›r›mlar, Bulgaristan’›n en büyük yabanc› ser-
mayeli “yeflil alan yat›r›m›”n› oluflturmaktad›r.
Bölgenin en büyük cam ev eflyas› tesisi devreye
al›nmakta ve Balkan havzas›n›n ilk düzcam flo-
at hatt› kurulmaktad›r.  

fiiflecam’›n Bulgaristan Targoviflte’de 7
Temmuz 2004 tarihinde temellerini att›¤› dev
cam ev eflyas› fabrikas› ve düzcam fabrikas› ya-
t›r›mlar›ndan, Türkiye’nin uluslararas› markas›
olan “Paflabahçe” ürünlerinin üretilece¤i cam
ev eflyas› fabrikas› yat›r›m›, söz verildi¤i gibi 12

ay gibi fevkalade k›sa bir süre içinde, y›llard›r görülmemifl sel
felaketi nedeniyle 20 gün gecikmeyle tamamlanarak, üreti-
me geçifl için ilk f›r›n 27 Temmuz 2005’te atefllendi. 

Avrupa’da ikinci büyük üretici konumunda olan Paflabah-
çe, Bulgaristan Cam Ev Eflyas› Fabrikas›’nda kurulan 8 üre-
tim hatl› bu büyük f›r›nla, dünya genelinde de sektörde ikin-
cili¤e yerleflmektedir. 

Bugün baflta Avrupa olmak üzere tüm dünya pazarlar›na
300 milyon USD’yi aflan ihracat gerçeklefltiren Paflabahçe,
fiiflecam’›n Bulgaristan Targoviflte’de gerçeklefltirdi¤i bu ya-
t›r›mla, dünya pazarlar›ndaki pay›n› daha da büyütecek, geli-
flen, büyüyen pazarlardan pay alacakt›r. Avrupal› bafll›ca ra-
kiplerine karfl› ciddi pazar pay› kavgas› veren Paflabahçe’ye
güç katacak olan bu yeni kapasiteyle, geliflmifl Avrupa  pazar-
lar›nda mevcut yüzde 11-12 olan pazar pay›n›n birkaç y›l için-

de yüzde 15’e ulaflt›r›lmas› ve baflta Orta ve
Do¤u Avrupa, Ortado¤u olmak üzere büyüyen
pazarlardan h›zla ve en büyük pazar pay›n›n
al›nmas› hedeflenmektedir. 

Toplam yat›r›m tutar› 75 milyon dolar dü-
zeyinde olan fiiflecam’›n Bulgaristan’daki bu
yeni cam ev eflyas› fabrikas›nda y›lda 235 mil-
yon adet “Paflabahçe” ürünü üretilecek ve 55
milyon USD ciro elde edilecektir. 

Atefllenen bu büyük cam ev eflyas› f›r›n›
kademeli olarak ›s›t›lacak, 13 A¤ustos’ta cam
ak›t›larak 15 A¤ustos’tan itibaren ticari üreti-
me geçilecektir.
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K
imyasallar Grubu ile Cromital aras›nda süren
görüflmeler ve flirket de¤erlendirme çal›flmala-
r›n›n tatminkar flekilde sonuçlanmas›n› takiben,

8 A¤ustos 2005’te taraflar aras›nda hisse al›m ve ortak-
l›k anlaflmalar› imzalanarak Soda Sanayii A.fi., Cromital
S.p.A’da % 50 pay sahibi oldu. Sat›n almadan sonra yap›-
lan ilk genel kurulda, Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’na Atefl
Kut, Baflkan Yard›mc›l›¤›’na Alessandro Comotti seçildi.

Cromital, ‹talya’da krom kimyasallar› üretim izinleri ve
tesisi bulunan çok az say›da flirketten biri. ‹talya ve çevre
pazarlar aç›s›ndan önem tafl›yan likit ürün üretimi ve da¤›-

t›m› aç›s›ndan avantajla-
ra sahip. Ayr›ca, kromlu
endüstriyel s›v› at›klar›
geri alma ve yeniden ifl-
leme iznine sahip. Bu iki
husus, ‹talya ve çevre
pazarlardaki müflteri
portföyünün önem verdi-
¤i hususlar oldu¤undan,

Soda Sanayii bu ortakl›k ile söz konusu pazarlardaki gücü-
nü gelifltirdi. Ayr›ca, en önemli yerel üreticinin finansal ve
teknik güçlükler içinde oldu¤u, sahibinin vefat› ile flirketin
gelece¤inin belirsiz bir süreç içine girdi¤i flu dönemde,
Cromital ortakl›¤› ile belirtilen pazarlardaki geliflme po-
tansiyelinden azamî ölçüde yararlan›lacakt›r.

Ortakl›¤›n tesisi ile birlikte, ‹talyan ortaklarla Türki-
ye’de gerçeklefltirilmesi öngörülen ve yeni bir krom kim-
yasal›n› ürün portföyüne katacak olan Sintan yat›r›m›n›n
proje süreci de h›z kazand›.

Soda Sanayii A.fi.
Cromital S.p.A’n›n
orta¤› oldu

Anadolu Cam
sempozyumda

‹
zmir’de Tar›ma Dayal› Sanayiler’de Birinci Ürün
ve Hizmet Tasar›m› Sempozyumu ve Sergisi’ne
Anadolu Cam bir bildiri ve stand ile kat›ld›.
Tar›ma dayal› (özellikle zeytinya¤› ve flarap) ürün

ve hizmet alan›nda çal›flan tasar›mc›lar›, üreticileri,
araflt›rmac›lar› ve ö¤retim elemanlar›n› bir araya ge-
tirerek, ekonomik ve bilimsel de¤erlerin paylafl›ld›¤›
bir platform oluflan sempozyumda ifllenen konular
flöyle s›ralan›yordu:

➤ Tasar›m yoluyla katma de¤er yarat›lmas›, tar›-
ma dayal› sanayilerde tasar›m›n rolü (ambalaj, eti-
ket, flifleleme vb.),

➤ Tasar›m, AR-GE ve proje yönetimi,
➤ Sürdürebilirlik, organik tar›m ve ekolojik tasa-

r›m uygulamalar›,
➤ Kimlik-marka gelifltirme ve co¤rafi kimli¤in

ürün ve hizmetlere yans›t›lmas›,
➤ Ça¤dafl pazarlama yöntemleri aç›s›ndan e-ti-

caret, perakende sat›fl, ihracat stratejileri ve tasar›m
iliflkileri,

➤ Tasar›m yoluyla endüstriyel uygulamalar; de-
¤iflen mutfak kültürü, standart haz›r ürünler, fast-
food tasar›m iliflkileri olarak gerçekleflti.

Anadolu Cam Pazarlama Hizmetleri Müdürlü-
¤ü’nün sundu¤u Cam Ambalaj Tasar›m ve Dekorla-
ma Çal›flmalar› Bildirisi’nde genel flirket ve pazar
bilgileri ile halen gerçeklefltirilen tasar›m ve dekor-
lama örnekleri ile yeni kurulacak “Tasar›m ve De-
korlama Merkezi”nin faaliyete geçmesi ile zenginle-
flecek yeni uygulamalar tan›t›ld›. Özellikle yeni de-
korlama yat›r›mlar› ile elde edilecek olanaklar, ör-
nekleri ile gösterildi.
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Ü
çlü sorumluluk kapsam›nda ilki geçen y›l
gerçeklefltirilen “Aç›k Kap› Günleri”nde
bu y›l da kap›lar soda ve Kromsan Fabri-
kalar’› çal›flanlar› ve aileleri için aç›ld›. ‹ki

ayr› haftasonunda gerçeklefltirilen “Aç›k Kap› Gün-
leri”nde yaklafl›k 2500 kifli fabrikalar› gezdi.

Her iki günde de etkinlik; servislerle Mersin ve
Tarsus’tan otobüslerle al›narak fabrika tesislerine
getirilen konuklara, rehberler eflli¤inde fabrikalar›n
gezdirilmesi ve tan›t›lmas›yla baflland›. Fabrika ge-
zisinin ard›ndan kat›l›mc›lar Soda Fabrikas› havuz-
bafl›na geçtiler.

Buradaki etkinlik Soda Sanayii Genel Müdürü
Atilla Didin’in aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›. Atilla Didin konufl-
mas›nda: “Yo¤un bir çal›flma dönemindeyiz. Bu yo¤un çal›fl-
ma temposu içinde biraz soluklanal›m dedik, Üçlü Sorumlu-
luk da imdad›m›za yetiflti. Bu ikinci Aç›k Kap› Günü’nde çal›-
flanlar›m›z ve ailelerini misafir etmek çok iyi bir fikirdi. Böyle
güzel bir ortamda bir araya gelme imkan› bulduk. Havada
güzel uçurtmalar›m›z› da uçurabiliriz. Bir arada olman›n zev-
kini keyfini hep beraber ç›karmak dile¤iyle iyi e¤lenceler di-
lerim” dedi. Etkinliklerde; canl› müzik eflli¤inde yemek, Ak-
deniz Folklor E¤itim Merkezi’nin halk oyunlar› gösterisi ve
ödüllü uçurtma yar›flmas› yer ald›. Ayr›ca kat›l›mc›lara Aç›k
Kap› Günleri an›s›na hediyeler da¤›t›ld›, kat›l›mc›lar fabrika
içinde bulunan hayvanat bahçesine de yo¤un ilgi gösterdi.

Aileler yak›nlar›n›n çal›flt›¤› tesislere büyük ilgi gösterir-
ken, fabrika çal›flanlar› her gün çal›flmak için geldikleri ifl
yerlerinde yak›nlar›yla birlikte farkl› bir gün geçirmenin key-
fini sürdüler.

Etkinlikte yer alan Uçurtma Yar›flmas› çocuklar›n oldu¤u
kadar büyüklerin de coflkulu kat›l›m›na neden oldu. Kromsan
Fabrika Müdürü Ayhan Y›lmaz, SEÇ Müdürü Faruk Sander ve
‹nsan Kaynaklar› Müdürü Ergün Seven’den oluflan komite ta-
raf›ndan gökyüzünde sal›nan uçurtmalar aras›ndaki yar›flta
Gökhan Akp›nar birinci, Nilüfer Sevimli ikinci, Sad›k Kara
üçüncü, Hasan Demiray da dördüncü oldu. 2. günde ise Tol-
ga fiafak birinci, M. Can Mil ikinci, Mustafa Cins üçüncü, Ka-
dir fiafak dördüncü oldu. Dereceye giren uçurtma sahipleri-
ne Discman, saat, kalem seti ve sosyal tesislerde dört kiflilik
yemekten oluflan ödülleri verildi.

Soda Sanayii A.fi. bu etkinlikler ile; kimya sanayii tesisle-
rinde, insanlar›n hayat standartlar›n› yükseltmeye yönelik,
ülkemiz için katma de¤er yaratan ürünlerin; insan sa¤l›¤›,
emniyet ve çevre gözetilerek üretildi¤ini yak›n çevresi ile pay-
laflmay› amaçlamaktad›r.

Mersin’de kurulu iki fabrikas›nda soda ve krom kimya-
sallar› üretimi yapan Soda Sanayii bu tür faaliyetlerini, gönül-
lü olarak taahhüt etmifl olup sadece kimya sanayiine özgü bir
giriflim olan Üçlü Sorumluluk (Responsible Care) uygulama-
s› kapsam›nda gerçeklefltirmeye devam edecektir.

Bu ba¤lamda Soda Sanayii Aç›k Kap› Günleri’ne kat›lan
emekli Vali Yard›mc›s› Yaflar Konuk’a ve Bahçeli Belediye
Baflkan› Halil Ünal’a; etkinli¤e yo¤un ilgi gösteren çal›flanla-
ra ve ailelerine; etkinli¤i kamuoyuna tafl›yan bas›n mensup-
lar›na teflekkür eder, baflka etkinliklerde de birarada olma
dile¤iyle...

Soda Sanayii A.fi.’de 
“Aç›k Kap› Günleri” coflkusu...
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E
ndüstri ‹liflkileri Müdürlü¤ü’nce s›nai kuruluflla-
r›m›z aras›nda bilgi al›flveriflini ve iletiflimi art›r-
mak amac›yla düzenlen Endüstri ‹liflkileri Koor-
dinasyon Toplant›s›, ‹FK Baflkan Yard›mc›lar›,

Fabrika Müdürleri ve ‹nsan Kaynaklar› Müdürleri’nin de
kat›l›m›yla Kule 3’te yap›ld›.  

Gündemde yer alan konular›n görüflülmesinden önce,
toplulu¤umuz  ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ödüllendirme siste-
mine göre 2002, 2003, 2004 y›llar›nda ödül alm›fl olan flir-

ketlere ödülleri da¤›t›ld›. Ödül töreninden sonra  yap›lan
sunuflta “Endüstri ‹liflkileri Müdürlü¤ü  Web Sayfas›” tan›-
t›ld›, sayfa içinde yer alan,

• Toplu sözleflme, 
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, 
• ‹statistik - araflt›rma, 
• Sendikalarla iliflkiler,
• Mevzuat çal›flmalar›
• E¤itim

Endüstri ‹liflkileri Müdürlü¤ü
Koordinasyon Toplant›s› yap›ld›
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konular›n›n içerikleri ve sa¤layacaklar› yararlar anla-
t›ld›. Sayfaya yeni eklenen “‹fl kazas› istatistikleri-tablolar”
ile “Saat ücretli personel ç›plak ücret  bilgileri”nin izlene-
bilece¤i programlar hakk›nda aç›klamalar yap›ld›.

Ayr›ca sunuflta; ➤ 2004 Aral›k ay› itibariyle saat ücret-
li personel devams›zl›k nedenleri 

➤ ‹fl sa¤l›¤› güvenli¤i e¤itim çal›flmalar›,
➤ 2004-2005 döneminde s›nai iflyerlerinde gerçeklefl-

tirilen ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i gözlem çal›flmalar›,
➤ Sa¤l›k birimleri periyodik muayene çal›flmalar›na

iliflkin bilgiler verildi ve toplant› endüstri  iliflkilerindeki
son geliflmelerin de¤erlendirilmesiyle sona erdi. 

ÖDÜL ALANLAR

2002 2003 2004 BÜYÜK ONUR 

ÖDÜLÜ

Trakya Mersin ONUR ONUR ONUR X (2002 YILINDA)

Camifl Madencilik ONUR BAfiARI X (2002 YILINDA)

Omco Kal›p ONUR ONUR ONUR

AC Topkap› ONUR ONUR ONUR

AC Çay›rova BAfiARI ONUR ONUR

Soda ONUR ONUR

Eskiflehir Ambalaj ONUR ONUR

Kromsan ONUR ONUR

Çay›rova Cam ONUR ONUR

Denizli Cam ONUR BAfiARI

Trakya Cam ONUR

PB K›rklareli BAfiARI BAfiARI BAfiARI

PB Mersin BAfiARI BAfiARI BAfiARI

Cam Elyaf ONUR

AC Mersin BAfiARI

Trakya Otocam BAfiARI

Cam ‹flleme ve 

Kaplamal› Camlar BAfiARI

Ferro Döküm BAfiARI

‹
TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji
Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Dr. Miktad Kad›o¤lu
15 Temmuz 2005 tarihinde fiiflecam çal›flanlar›na

Kule 3’te bir konferans verdi.
Son günlerde kamuoyunun gündemine oturan bu

konuyla ilgili olarak Kad›o¤lu’nun verdi¤i bilgiler
dinleyiciler taraf›ndan büyük bir dikkatle izlendi.

Yaklafl›k bir buçuk saat süren ve güncel içeri¤i ile
ilgi toplayan “Küresel ‹klim De¤iflimi ve Türkiye” ko-
nulu konferans sonras›nda Prof. Dr. Miktad Kad›o¤-
lu dinleyicilerden gelen sorular› cevapland›rd›.

Küresel iklim de¤iflimi ve Türkiye
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fi
iflecam Toplulu¤u’na ba¤l› iflyerlerindeki çal›flan-
lar›n sa¤l›klar›, iflyerlerinin sa¤l›k birimleri tara-
f›ndan periyodik olarak izleniyor ve meslek hasta-
l›klar›n›n engellenmesi için laboratuar analizleri

standart medotlara uygun olarak gerçeklefltiriliyor.
Son ç›kan yönetmelikler dikkate al›narak, hemflire ve

sa¤l›k memurlar›n›n uluslararas› standartlara, OHSAS
18001 politikalar›na göre sürdürdükleri çal›flmalarda edin-
dikleri pratik uygulamalar›n tekrar gözden geçirilmesi ve
e¤itimlerin yenilenmesi amac›yla Endüstri ‹liflkileri Müdür-
lü¤ü bu y›lki toplant›s›n› e¤itim a¤›rl›kl› olarak Kule 3’te Ge-
nel Sekreter Rüfltü Bozkurt’un kat›l›m›yla gerçeklefltirdi. 

E¤itim Program› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin
Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik’e uygun olarak ‹fl Hij-
yenisti Muteber Güvendi taraf›ndan yürütüldü. E¤itim önce-
si ve sonunda yap›lan yaz›l› s›nav sonuçlar› ‹K müdürlükle-
rine iletildi. Ayr›ca Güvendi taraf›ndan meslek hastal›klar›
ve ifl kazalar›n›n önlenmesi yönelik olarak, çal›flma ortam-
lar›nda ve yap›lan ifllerde bulunabilecek risklerin incelen-
mesi ile ilgili “‹fl Riski Analizi” metodu grup çal›flmas› ola-
rak uyguland›. T.fi.C.F.A.fi. ifl sa¤l›¤› organizasyonu içindeki
tüm faaliyetlerin OHSAS 18001 standard›na uygun olarak
gerflekleflti¤i, standart hakk›nda verilen e¤itimle kat›l›mc›-
lara aktar›ld›.

Endüstriyel alanda çeflitli risklerden kaynaklanan
meslek hastal›klar› ile ilgili görsel bilgileriyle deneyimle-
rini aktarmas› amac›yla bilgi tazeleme e¤itim program›na

kat›lan Meslek Hastal›klar› Hastanesi doktorlar›ndan Dr.
Fatih Hamsio¤lu, baflta kurflun ve c›va zehirlenmeleri ol-
mak üzere “A¤›r metal zehirlenmeleri” hakk›nda genel
bilgiler sundu. 

Dr. Hamsio¤lu ayr›ca Meslek Hastal›klar› Hastane-
si’nde yaflanan mesleki kanserler -akci¤er toz hastal›klar›-
cilt kanserleri ve cilt hastal›klar› ile ilgili klinik tedavi s›ra-
s›ndaki  gözlemlerine dayal› bilgilerini kat›l›mc›lara aktard›
ve sorular›n› yan›tlad›.

E¤itim program›n›n son günü Eratafl fiirketi’nin Fran-
sa’dan konuk etti¤i, MFC Eram Division Parade’nin Genel
Müdürü Philippe Quesson taraf›ndan “‹fl ayakkab›lar›n›n ça-
l›flma ortamlar›nda bulunan mevcut risklere uygun olarak
seçilmesi” ile ilgili e¤itim verildi. Örnek olarak getirilen ifl
ayakkab›lar› üzerinde ayak kazalar›n›n önlenmesine iliflkin
çözümler kat›l›mc›lar taraf›ndan paylafl›ld›. 

Toplant›n›n sonunda Dr.Güvendi “Genel hijyen yönün-
den iflyerlerindeki eksikleri” belirterek daha “temiz iflyerle-
ri”ne sahip olunmas› için çal›flanlar› da kiflisel temizlikleri-
ne dikkat etmelerini, bu yönde sa¤l›k elemanlar›n›n kendi
iflyerlerinde yapacaklar› çal›flmalar› anlatt›. 

Tamamlanan e¤itim program› sonunda, Endüstri ‹lifl-
kileri Müdürlü¤ü’nün bu y›lki ifl sa¤l›¤› hedefinde belirle-
mifl oldu¤u “sa¤l›k elemanlar›n›n bilgi kalitesinin ve per-
formanslar›n›” art›r›lmas› hedefine ulafl›ld›¤› memnuni-
yetle gözlendi.

Sa¤l›k Birimleri E¤itim ve Koordinasyon Toplant›s›

Çal›flanlar›n sa¤l›¤› bizim 
için önemli
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C
am Ambalaj Grubu genelinde uygulanmak
üzere yürürlü¤e giren “Tan›ma-takdir ve
ödüllendirme” sistemi kapsam›nda, çal›flan-
lar›n efl ve çocuklar›n› iflyerinde misafir ede-

cek bir etkinlik düzenlemeye karar verildi.
Efller ve çocuklar, babalar›n›n nas›l bir iflyerinde ça-

l›flt›¤›n›, ne tür ifller yapt›¤›n› merak ederler, onun ifl ya-
flam›ndaki sorumluluklar›n›n kendi hayatlar›na yans›-
malar›n› çözmeye çal›fl›rlar. Bu konuda çal›flanlardan
gelen yo¤un talepleri de¤erlendirerek efl ve çocuklara
iflyerini gerekti¤i gibi tan›tacak, bir organizasyon yap›ld›.

Yaklafl›k 1500 kiflinin misafir oldu¤u piknik ve fabri-
ka gezisi organize edildi.

Fabrika yöneticileri eflli¤inde gerçeklefltirilen ifllet-
me gezisinin ard›ndan ailelere aç›k büfe yemek ikram
edildi. Müzik ve halk oyunlar› gösterileri, halaylar, ço-
cuklar için düzenlenmifl oyunlar ile mutlu ve hat›rlad›k-
ça onur duyulacak bir gün geçirildi.

Anadolu Cam Mersin Fabrikas› çal›flanlar›n›n 
efl ve çocuklar›n› misafir etti

‹flte buras› babalar›n›z›n
çal›flt›¤› yer!
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T
rakya Cam, CNR Uluslararas› Fuar Mer-
kezi’nde düzenlenen 20. “Uluslararas›
Mücevher, Tak›, Gümüfl, Saat ve Malze-

meleri Fuar›”na kat›ld›.
Aç›l›fl›n› Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, T‹M

Baflkan› O¤uz Sat›c› ve ‹stanbul Büyükflehir Be-
lediye Baflkan› Kadir Topbafl’›n yapt›¤›  50 bin
m2 kapal› alanda düzenlenen fuara 579 yerli fir-
man›n yan› s›ra 26 ayr› ülkeden yaklafl›k 285 de
yabanc› firma kat›ld›. 

Türk kuyumculuk ve mücevherat endüstri-
sinin her türlü talebe cevap verebilecek nitelik-
te kaliteli ve genifl üretim yelpazesinin dünya
pazarlar›na tan›t›ld›¤› fuarda, 48 m2’lik stand›-
m›zda, Lameks® güvenlik camlar› sergilendi.

Lameks® test düzene¤i ziyaretçilerden yo-
¤un ilgi gördü.

R
omanya/Bükrefl’te gerçeklefltirilen

Construct Expo Fuar›’na Trakya Cam

San. A.fi. olarak 106 m2’lik standla kat›-

l›mda bulunuldu.

22 ülkeden 1.137 firman›n kat›ld›¤› ve

55.000 kiflinin ziyaret etti¤i fuar›n aç›l›fl›n› Çev-

re Bakan› Laszlo Borbely,  Romexpo Baflkan›

George Cojocaru  ve ifl sektöründeki aktivite-

lerden sorumlu Bakan Gheorghe Copos yapt›.

Float cam, Elit Glass, Flotal® Ayna, Tente-

sol, d›fl cephe camlar›, Is›cam® S, Is›cam®

Konfor, Duracam® kap›, f›r›n ve buzdolab›

camlar›n›n sergilendi¤i, Is›cam® S, Is›cam®

Konfor ve Gürültü Kontrol test düzeneklerinin

yer ald›¤› stand›m›z› Türkiye’nin Romanya Bü-

yükelçisi Ahmet R›fat Ökçün, Ticaret Baflmü-

flaviri Adnan Hüsrevo¤lu, Müsteflar Adnan Ke-

çeci de ziyaret etti.

Uluslararas› Mücevher, Tak›,
Gümüfl, Saat ve Malzemeleri fuar›

Romanya Construct Expo Fuar›
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Y
ap› sektörüne canl›l›k kazand›ran ve 28. kez dü-
zenlenen Uluslararas› Yap› 2005 ‹stanbul Fuar›,
700’e yak›n yerli ve yabanc› firman›n kat›l›m›yla

60.000 m2 alanda yap›ld›. 
Yap› 2005 ‹stanbul Fuar›’nda 45 ülke, yaklafl›k 10.000

ürün ve 2.500 marka, yap›n›n profesyonelleri ile bulufltu.
Yap›n›n gelece¤ine yön veren bu buluflmay› yaklafl›k
80.000 kifli ziyaret etti.

Bombeli opak lamine
camlar ve Helio® mavi cam-
lar›n kombinasyonu ile olufl-
turulan göz al›c› “Cam Palmi-
yeler”in yer ald›¤› iki katl›
stand›m›zda; Cephe Kaplama-
da cam bölümünde ›s› ve gü-
nefl kontrol kaplamal› camlar,
dekorasyonda cam bölümün-
de; Flotal® Ayna ve Elit Glass,
Is› yal›t›m›nda cam bölü-
münde; Is›cam® S ve Is›-
cam® Konfor test ünitesi, gü-
rültü kontrolünde cam bölü-
münde; akustik cam test kabi-

ni, güvenlikte cam bölümünde Lameks® test düzene¤i
ve Duracam® sergilendi. Yap› 2005 ‹stanbul Fuar›'nda
ayr›ca her y›l oldu¤u gibi amac›na uygun tasarlanm›fl
stand ve stand tasar›mc›s› ödülleri de sahiplerini buldu.
Stand›m›z  “sergilenen malzemenin özünü yakalayan fli-
irsel bir sonuç olmas› nedeniyle” üçüncülük ödülüne la-
y›k görüldü.

4.‹stanbul fiarap ve Gastrono-

mi Fuar›’na (Gourmex) Ana-

dolu Cam ile Paflabahçe birlikte

kat›ld›.

Befliktafl Dolmabahçe Kültür

Merkezi’nde düzenlenen fuara

a¤›rl›kl› olarak zeytinya¤› ve flarap

firmalar›n›n kat›ld›¤› gözlendi.

Dört gün süren fuar zengin içe-

ri¤i nedeniyle gerek konu ile ilgili

profesyonel ziyaretçilerin gerekse

tüketicilerin yo¤un ilgisini çekti.

Trakya Cam stand›na ödül

GOURMEX 2005 Fuar›’na ortak kat›l›m
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G
eleneksel olarak düzenlenen tören bu y›l
1 Temmuz 2005 tarihinde fiiflecam Merkez,
Düzcam, Cam Ev Eflyas›, Cam Ambalaj ve
Kimyasallar Grubu çal›flanlar›n›n kat›l›m› ile

Kule 3’de gerçeklefltirildi. K›deme hak kazanan perso-
nele rozetleri Genel Müdür Do¤an Ar›kan, Yönetim Ku-
rulu Baflkan Vekili Hasan Arslan Sarsar, Yönetim Kuru-

lu Üyesi Özcan Türkak›n, Düzcam Grup Baflkan› Alev
Yaraman, Kimyasallar Grup Baflkan› Atefl Kut, Mali ‹fl-
ler Genel Müdür Yard›mc›s› Ahmet F. Polatkan, Finans-
man Genel Müdür Yard›mc›s› Türkay Ergun, Planlama
Genel Müdür Yard›mc›s› Mehmet Kara ve Araflt›rma ve
Teknoloji Genel Müdür Yard›mc›s› Y›ld›r›m Teoman ta-
raf›ndan verildi.

fiiflecam’da k›demi teflvik töreni

Akif UÇARO⁄LU Ergin GÖRK Suat UÇAR

30 YIL 30 YIL 25 YIL

Gülay ULUÇAY Ezel GÜNDÜZ Mediha ‹NCE

25 YIL 25 YIL 25 YIL
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Raflit DUMAN Eflref AYDIN Ayfle GÖKfi‹N

Asuman AKMAN Ayflen OKYALTRAK Ali R›za MUMO⁄LU

Nur KOÇ Mahmut TEZCAN Ömer BOYACIO⁄LU

25 YIL 25 YIL 25 YIL

25 YIL 25 YIL 25 YIL

25 YIL 25 YIL 25 YIL

Tahir CEBEC‹O⁄LU Güliz SERTBULUT Kaya GÖKTAN

25 YIL 25 YIL 25 YIL
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fiiflecam Toplulu¤u flirketlerinde
k›demi teflvik törenleri

Anadolu Cam Çay›rova Fabrikas›

Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.fi. Anadolu Cam Mersin Fabrikas›

Paflabahçe Eskiflehir Cam San. ve Tic. A.fi.

Anadolu Cam Topkap› Fabrikas›

Cam Pazarlama A.fi.



ÇALIfiANIN DÜNYASI

fiiflecam • Temmuz - A¤ustos 2005 • 23

“A
nnem babam nerede, nas›l bir yerde çal›fl›yor”
konulu resim yar›flmas›na kat›lan çocuklar ha-
yallerini, anne ve babalar›n›n çal›flt›klar› yer ile il-

gili düflüncelerini kendi renkleri ile bir resimde birlefltirdi.
Yap›tlar›n de¤erlendirilmesi ACS Mensuplar› Derne¤i Komi-
te üyeleri taraf›ndan yap›ld›. Yar›flmaya kat›lan her küçük sa-
natç›ya kat›l›m arma¤anlar› ve baflar›l› bulunan eser sahiple-
rine ödülleri verildi. Birincilik ödülünü Merve fiahin, ikincilik
ödülünü Sultan Aslan, üçüncülük ödülünü Münevver Demir-
bel kazand›. Kendilerine yaflamlar› boyunca sa¤l›k ve baflar›-
lar›n›n devam›n› dileriz.

Hayal gücü ve renkler
özgürce buluflunca...
■ Anadolu Cam Sanayii Mensuplar› Derne¤i taraf›ndan düzenlenen 

resim yar›flmas›n›n ödül töreni yap›ld›.

2. Sultan Aslan

1. Merve fiahin

3. Münevver Demirbel



Düzcam ve Kimyasallar Grubu 
“Çal›flan Kulüpleri II.Piknik Organizasyonu” 

12 Haziran 2005 tarihinde Beykoz “Sakl›köy Country
Club”da gerçeklefltirildi. Çal›flanlar›m›z  aileleri ve ifl
arkadafllar› ile beraber keyifli bir gün geçirdiler.

ÇALIfiANIN DÜNYASI
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G
ençler Türkiye Kupas› Kürek Yar›flmalar› 2-3 Temmuz 2005
tarihlerinde Sapanca'n›n  K›rkp›nar beldesinde, 14 kulübün
kat›l›m› ile toplam 24 yar›fl üzerinden yap›ld›. Kürek yar›fllar›
tek kifli, iki kifli, dört ve sekiz kiflilik ekipler halinde yap›l-

maktad›r. Kulüpler do¤al olarak en çok ilgiyi sekiz kiflilik ekip yar›flma-
lar›na gösterdi. Bu yar›flmalarda genç-B sekiz tek yar›fl›nda fiiflecam,
Fenerbahçe'yi geçti, genç-A sekiz tek yar›fl›nda ise Fenerbahçe fiifle-
cam'› geçti. 

Kulübümüz sporcular›, sakatlanma, teknenin k›r›lmas›, çarp›flma
gibi nedenler dolay›s›yla 4 final yar›fl›na kat›lamad›lar.

Kürek tak›m›m›z 
13 madalya kazand›

Kulüplerin, yar›flmalardaki dereceleri:
Fenerbahçe             : 8 birincilik, 5 ikincilik, 3 üçüncülük toplam 16 ödül,
fiiflecam Çay›rova    : 5 birincilik, 7 ikincilik, 1 üçüncülük toplam 13 ödül,
Fethiye Belediyesi    : 5 birincilik,                   3 üçüncülük toplam 8 ödül,
Galatasaray         : 2 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük toplam 7 ödül,
Befliktafl              :                    1 ikincilik, 2 üçüncülük toplam 3 ödül

Madalya say›lar›:
Fenerbahçe : 17 yar›fl 28 alt›n, 16 gümüfl, 9 bronz ile toplam 53 madalya,
fiiflecam  Çay›rova  : 13 yar›fl 18 alt›n, 24 gümüfl, 2 bronz ile toplam 44 madalya,
Fethiye Belediyesi  : 8 yar›fl 9 alt›n, 7 bronz ile toplam 16 madalya,
Galatasaray : 7 yar›fl 8 alt›n, 8 gümüfl, 3 bronz ile toplam 19 madalya,
Befliktafl : 3 yar›fl 1 gümüfl, 6 bronz ile toplam 7 madalya kazand›.

‹rem Töre Baflmutaf

AC Topkap› Fabrikas›
Çevre Mühendisi ve 1970 do-
¤umlu, ‹rem Töre Baflmutaf,
hastal›¤›na karfl› verdi¤i mü-
cadeleyi kaybederek 1 May›s
2005 tarihinde aram›zdan
ayr›ld›.

Orhan K›pçak 

AC Topkap› Fabrikas› ‹nsan Kay-
naklar› Sorumlusu ve 1971 do¤umlu
Orhan K›pçak, 15 Haziran 2005 tari-
hinde görevli olarak Ferro Döküm
San. ve Tic. A.fi.’ye giderken Küçük-
yal› sahil yolunda meydana gelen
trafik kazas›nda aram›zdan ayr›ld›.

A C I K A Y I P L A R I M I Z



T. fi‹fiE VE CAM FABR‹KALARI A.fi.
KAZA SIKLIK ORANLARI

2004 - 2005 (HAZ‹RAN) MUKAYESES‹

T. fi‹fiE VE CAM FABR‹KALARI A.fi.
GRUPLAR ‹T‹BAR‹YLE KAZA SIKLIK ORANLARI - 2005

2004

CAM EV EfiYASI DÜZCAM AMBALAJ K‹MYASALLAR

OCAK fiUBAT MART N‹SAN MAYIS HAZ. ARA.

2005 TOPLULUK

ENDÜSTR‹ ‹L‹fiK‹LER
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S
on y›llar›n güncel tart›flma konular› aras›na” küresel ›s›n-
ma” sözcü¤ü de sessizce giriverdi. Baz› gazete ve dergiler-
de, TV aç›k oturumlar›nda saman alevi gibi yan›p kaybolan
konulardan biri gibi gözükse de iflin ciddiyetini kavrayanlar

için pek öyle de¤il. Art›k herkes dünyam›z›n y›l ve y›l ›s›nd›¤›n›n fark›n-
da. Ama, kabaca ezberlenen o ki, yaz›n s›cak, k›fl›n so¤uk olur, yani
Türkiye’nin bulundu¤u iklim kufla¤›nda bu böyledir. Baz› k›fllar bol kar
ya¤›fll›, baz›lar› daha ›l›man geçer. Yaz aylar› da öyle, bazen s›caktan
kavrulur, bazen de temmuz-a¤ustos serin geçer.

Kule 3 konferans salonunda, 15 Temmuz 2005 Cuma günü, ‹TÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisli¤i Bölümü ö¤-
retim üyesi Prof. Dr. Miktad Kad›o¤lu “Küresel ‹klim De¤iflimi ve Tür-
kiye” konulu bir konferansta  önemli aç›kla-
malarda bulundu. Bu konferanstan da  yarar-
lanarak konuyu sizlerle paylaflmak istedim.

Dünyam›z›n milyonlarca y›la ulaflan
ömründe 10 bin veya 100 bin y›l so¤uk ya da
s›cak geçen dönemler olmufltur. ‹klim bi-
limcilerin ölçümlerine göre çeflitli nedenle-
re ba¤l› olarak dünyam›z ›s›nmakta.  Ama,
1991 de Filipinler’deki Pinatubo yanarda¤›-
n›n külleri dünya s›cakl›¤›n› bir y›l 1 derece
kadar düflürmüfltü. Güneflteki lekeler ve
patlamalar, de¤iflik manyetik f›rt›nalara, do-
lay›s› ile dünyan›n ald›¤› enerji miktar›na et-
kili oluyor. Bir baflka kuram da S›rp bilim
adam› Milutin Milankoviç’in dünyan›n yörün-
gesi  ve eksenindeki sapmaya iliflkin oland›r, fakat henüz dünya ik-
limi ile olan iliflkisi belirginleflmemifltir.

Küresel ›s›nma 20. yüzy›lda h›zlanm›flt›r. Geliflen endüstriyel fa-
aliyetler sonucu atmosfere sal›nan gaz oranlar›nda artma oldu¤u bir
gerçektir. Il›man ve so¤uk bölgelerdeki irili-ufakl› yerleflim birimlerin-
den atmosfere kar›flan gazlar› da unutmamak laz›m. ‹stanbul gibi ka-
labal›k metropollerin üzerindeki hava tabakas›nda k›fl›n ›s›nma amaç-
l› s›cak gaz yo¤unlu¤u artmaktad›r.

Bilindi¤i gibi atmosfer katmanlar› en d›fltan dünyam›za do¤ru
“mezosfer, stratosfer ve troposfer” olarak s›ralanmaktad›r. K›sa dal-
gal› günefl ›fl›nlar› bu katmanlar› geçerek yer küremize ulaflmakta, bir
k›sm› uzun dalgal› ›fl›n›mlar halinde geriye yans›maktad›r. Atmosfer-
deki gazlar k›sa dalgal› ›fl›n›mlara geçirgen, uzun dalgal› yans›yan ›fl›-
n›mlara ise daha az geçirgendir. Normalde bu döngünün  do¤al bir
dengesi vard›r ki bu noktada “sera etkisi” nden söz edilmektedir. K›z›-
lötesi ›fl›n›m›n bir bölümü, sera gazlar› ve bulutlarca emilir ve yeniden
sal›n›r, sonuçta yeryüzü ve alt atmosfer ›s›n›r.Sera gazlar›n›n türleri ve
kaynaklar› flöylece özetlenebilir:

1.Karbon dioksit (CO2) gaz›: Yüzy›llard›r atmosferdeki oran› gide-
rek artmaktad›r. Son 20 y›ld›r insanlar taraf›ndan yak›lan fosil yak›tlar,
arazi kullan›m de¤iflikli¤i ve özellikle ormanlar›n yok edilmesi atmos-

fere kar›flan CO2 miktar›n› art›rm›flt›r.
2. Metan (CH4) ve karbon monoksit (CO) gazlar›: Metan gaz› sal›-

n›m›n›n yaklafl›k yar›s› fosil yak›tlar›n kullan›m›, büyük bafl hayvan ye-
tifltiricili¤i, pirinç tar›m› ve at›klar›n gömülmesi gibi insan faaliyetlerin-
den kaynaklanmaktad›r.

3. Azot oksit (N2O) gaz›: Tar›ma aç›k topraklar, büyük bafl hayvan
yemleri ve kimya sanayiinden kaynaklanan art›fllar görülmektedir.

4. Halokarbon gaz› (=halojenli karbon); Hem ozon tabakas›n› in-
celtir, hem de sera gaz› etkisi gösterir. Montreal Protokolü’nün uygu-
lanmaya bafllamas›yla 1995 y›l›ndan beri azalma vard›r. Fakat, sana-
yide bu gaz›n yerine kullan›lan ve sera gaz› etkisine sahip di¤er halo-
karbon gazlar›nda art›fl görülmektedir.

Kutup buzlar›n›n, yüksek da¤lardaki bu-
zullar›n erimesi deniz suyu seviyelerinde
yükselme, taflk›nlar, k›y› topra¤›n›n kayb›,
afl›r› s›cakl›k ve kurakl›k sonucu yang›nlar,
göl ve ›rmak sular›n›n azalmas›, baz› bitki ve
hayvan türlerinin yok olmas›, ya da azalmas›,
kurak yerlerden yaflanabilir yerlere büyük
göçler insanl›¤› bekleyen bafll›ca sorunlar
olarak görülmektedir.

Küresel ortalama s›cakl›kta 2100 y›l›na ka-
dar 1-3,5 derece aras›nda bir art›fl, yine küresel
deniz seviyelerinde ortalama 15-95 cm aras›n-
da yükselme beklenmektedir.

Bu iklim de¤iflikli¤inin insan sa¤l›¤›n› da
olumsuz yönde etkileyece¤i düflünülmekte-

dir.. S›cak dalgalar›n›n görüldü¤ü yaz aylar›nda kalp-damar ve so-
lunum hastal›klar›ndan kaynaklanan ölümler artacak, taflk›nlar ve
f›rt›nalar bugünkünden daha çok can alacak. ‹nsanlar sa¤l›kl› içme
suyu bulmada zorlanacak, su ile bulaflan hastal›klarda artma gö-
rülecek. Is› artmas›yla virüs ve bakteri türlerinde de mutasyonlar,
dolay›s› ile yeni ve bilinmeyen enfeksiyonlar, malarya, humma, sa-
r› humma gibi salg›n hastal›klar insanl›¤a güç anlar yaflatabilecek
gibi gözüküyor. Özellikle malarya tropikal, subtropikal ve baz› ›l›-
man kuflaklarda etkili olabilecektir. Yüksek s›cakl›klar ve taflk›nlar
sonucu, salmonellosis (bir tür barsak enfeksiyonu) ve kolera gibi
hastal›klarda da art›fl beklenebilir.

Sera gazlar›n›n etkisini azaltmak, Antarktika üzerinde büyüyen
ozon deli¤ini ve ozon tabakas›ndaki incelmeyi kontrol alt›na almak için
1992 y›l›ndan beri dünyan›n çeflitli kentlerinde hemen her y›l toplant›-
lar yap›lm›fl ve bildiriler yay›nlanm›flsa da kat›l›mc›lar ortak bir anlafl-
maya varamam›fllard›r. Hatta dünya sera gaz› üretiminin dörtte birini
tek bafl›na atmosfere yayan ABD, 28 Mart 2001’de Kyoto Anlaflmas›n-
dan çekildi¤ini aç›klam›flt›r. Dünyam›z ve do¤a bakal›m bu ihanete da-
ha ne kadar dayanacak.

‹yi koflullarda yaflanabilir bir dünyada, sa¤l›kl› ve ayd›nl›k
günler dilerim.

Haz›rlayan: Dr. A. Naim Keskin  ‹ç Hastal›klar› Uzman›
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