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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

Topraklara ve kurumlara
darılmak olmaz

“Ben insan›m, insana ait hiçbir fley bana yabanc› de¤ildir”
-Cosimo de Medici-

T
ozanl› Çay›   Kazova’y›  aflt›ktan sonra Çekerek  suyunu da alarak Amasya’da do¤uya
do¤ru genifl bir yay çizerek, Erbaa yak›nlar›nda Kelkit çay› ile birleflti¤inde Yeflil›rmak
oluflur; o noktadan sonra  Canik Da¤lar›’n›n derin vadilerinde Hasan ve Suat U¤urlu ba-

rajlar›nda dinginleflir; çocuklu¤umuzda her bahar bir korkulu masala dönüflen ünlü sellerinin
nostaljisiyle Çarflamba’da denizle kucaklafl›r.

Do¤du¤um köy, Amasya’dan Kelkit Olu¤u’na do¤ru uzanan Sakarat Da¤lar›, güneydeki
Yaylac›k Da¤lar› ve do¤uda Deveci Da¤lar›’n›n birbirlerine kavufltuklar› yerdeydi. Evimizin
penceresinden Canik Da¤lar›’n›n bulutlar›n› seyreder; koyu siyah bulutlar güneyimizden gel-
meye bafllad›¤›nda  yayladaki hayvanlar› kurt kapacak diye endiflelenmeye bafllard›k.

Orta Karadeniz bu yoksul bölgesinde tütün yetifltirerek geçinen köyümüzde, insanlar›n
okumaya karfl› ilgisi nedense çok azd›. Oysa, ayn› köyün göçüp geldi¤i Artvin’in ‹merhev yö-
resindeki köylerde müthifl bir okuma hevesi, oradan yetiflmifl insanlar›n baflar› öyküleri de
övünme konusuydu insanlar aras›nda.

Ortaokul ve Lise’de okurken köylünün  din d›fl› okullar›  ‘...gavur mektebi’ nitelemesi ço-
cukluk nefretlerimi art›rm›flt›. Çok uzun süre köye gitmek, do¤up büyüdü¤üm yerleri görmek
içimden gelmedi. Köyün hemen befl kilometre yak›n›ndan  Ünye ve di¤er Karadeniz kentle-
rine, Erzincan’a, Sivas’a gitti¤im halde, arac›m›n yönünü de¤ifltirip köye u¤ramak  istemedim.

Çok de¤erli insan Recep Yaz›c›o¤lu’nun daveti üzerine Erzincan’a bir konferansa gittim.
Dönüflte Eskiflehir’de babama u¤rad›m. Erzincan’a Amasya üzerinden gitti¤imi söyledi¤imde,
köye u¤ray›p u¤ramad›¤›m› sordu; u¤ramad›¤›m› söyledim. 

Babam, “...benim de köye, köydeki baz› insanlara k›rg›nl›¤›m var. Çok s›k gitti¤im halde
fazla u¤ram›yorum. Ama, bize ekmek, afl vermifl topra¤a k›zmak olmaz. ‹nsanlar geçici, top-
rak kal›c›d›r” dedi... Sonra’da  Veysel’in  ‘Benim sad›k yarim kara toprakt›r” m›sralar›n› m›r›l-
danmaya bafllad›.

O günden sonra f›rsat buldu¤umda  k›sa da olsa köye u¤rad›m; flöyle bir çevreme bak-
t›m; o yöreye iliflkin özlemlerimi ‘Sorhun  güzellemesi’ diye otuz befl dörtlükle manzum ola-
rak anlatt›m.

Yaflam›n örsündeki bu deneyim bende bir ana düflüncenin do¤mas›na yol açt›: Topraklar
ve kurumlar kal›c›, onlara  anlam katan insanlar geçicidir. Bir topra¤›n üstünde her çeflit in-
san yaflayabilir;  kurumlarda tutum davran›fllar›n› be¤enmedi¤imiz  insanlar vazgeçilmez de-
¤ildir; gelip geçerler. ‹nsanlar›n davran›fllar›n› ölçü alarak topraklara ya da  kurumlara dar›l-
mak çok yanl›flt›r; yanl›fl oldu¤u kadar da zararl›.

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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fi
iflecam Rusya Federasyo-
nu’ndaki giriflimlerini sürdü-
rerek cam ambalaj pazar›ndaki konumunu
güçlendiriyor. fiiflecam Grubu flirketlerinden

Anadolu Cam 2005 y›l›nda European Bank for Reconst-
ruction and Development’ten (EBRD) sat›n ald›¤› Pok-

rovsky Cam Ambalaj Fabrikas›’n›n kapasitesini 80.000
ton/y›ldan 200.000 ton/y›la ç›karan 2. f›r›n yat›r›m›n› ta-
mamlayarak Rusya’daki 5. Cam Ambalaj F›r›n›’n›
10.8.2005 tarihinde ateflledi. 

fiiflecam, Rusya’da 5. Cam 
Ambalaj F›r›n›’n› ateflledi
30 milyon dolar yat›r›m 
ile gerçeklefltirilen f›r›n
Anadolu Cam’›n yurtiçi 
ve yurtd›fl›ndaki 15 f›r›n›n›n
en büyü¤ü. Pokrovsky’de
yap›lan yat›r›m›n 
finansman›n›n yüzde 
50’si EBRD kredisinden 
yüzde 50’si özkaynaklardan
sa¤land›.
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30 milyon dolar yat›r›m
30 milyon dolar yat›r›m ile ger-

çeklefltirilen f›r›n Anadolu Cam’›n
yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki 15 f›r›n›n›n
en büyü¤ü. Pokrovsky’de yap›lan
yat›r›m›n finansman›n›n yüzde
50’si EBRD kredisinden yüzde 50’si
özkaynaklardan sa¤lanm›fl olup,
oluflturulan kapasite ile St. Petes-
burg bölgesindeki bira dolumcula-
r›n›n yüksek nitelikli cam ambalaj
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› hedef-
lendi.

Anadolu Cam bu f›r›n›n›n üreti-
me bafllamas›yla Rusya’da 500.000
ton/y›l kapasiteye ulaflt›. Bat› böl-
gelerindeki bu yat›r›mlar›n›n yan›
s›ra Orta bölgedeki Ufa kentinde
devam etmekte olan di¤er yat›r›m›-
n› da önümüzdeki alt› ay içinde ta-
mamlamay› hedefliyor. Bu aflama-
da iki f›r›ndan oluflan bu yat›r›m›n
tamamlanmas› ile Anadolu Cam ya
da Rusya’da örgütlendi¤i ismi ile
Ruscam 750.000 ton/y›l toplam ka-
pasiteye ulaflarak pazardaki lider
konumunu pekifltirecek.

S
oda Sanayii A.fi.’nin
8 Temmuz 2005 ta-
rihinde yüzde 50

hissesini sat›n alarak or-
tak oldu¤u ‹talyan krom
kimyasallar› üreticisi Cro-
mital S.p.A 28 Temmuz
2005 tarihinde EMAS Ser-
tifikas› ald›. Cromital, böy-
lece ‹talya genelinde bu
belgeye sahip olan 350
kurulufltan biri oldu.

Bir çevre yönetim ve
denetim kurumu olan
EMAS, Avrupa Birli¤i çer-
çevesinde flirketlerin ve
kurulufllar›n çevre konu-
sundaki çabalar›n› izle-
yen, de¤erlendiren ve ra-
porlayan gönüllü bir olu-
flum olarak tan›n›yor. Denetim
sonucunda uygun buldu¤u kuru-
lufllara verdi¤i EMAS Belgesi, Av-

rupa Birli¤i düzeyinde çevresel
aç›lardan uygunluk ifade eden
önemli bir belgedir.

‹talya’daki flirketimiz
Cromital’e EMAS 
Belgesi verildi
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T
C Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkan-
l›¤› Türkiye genelinde 2004 y›l›nda en
çok kurumlar vergisi ile gelir vergisi
ödeyen ilk 50 mükellef için 22.09.2005

tarihinde “2004 Türkiye Vergi fiampiyonlar›” ödül
töreni düzenledi.

Baflbakan R. Tayyip Erdo¤an, Maliye Bakan›

Kemal Unak›tan, bakanlar, bürokratlar ve ifl dün-

yas›n›n temsilcilerinin kat›ld›¤› bu törende Trakya

Cam Sanayii Afi, en çok kurumlar vergisi ödeyen

mükellefler aras›nda yer alarak ödüllendirildi.

Trakya Cam “2004 Vergi 
fiampiyonlar›” aras›nda
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Törende flirket ad›na ödülü Yönetim Kurulu Baflkan›

Alev Yaraman ald›.

Ayr›ca; Trakya Cam Sanayii Afi’nin ‹stanbul genelin-

de en çok kurumlar vergisi ödeyen mükellefler aras›n-

da olmas› nedeniyle ‹stanbul Defterdar› M. Akif Ulusoy

da bir tebrik yaz›s› gönderdi ve ödül belgesi verdi.

A
lt›npark Expocenter’da 21-25 Eylül 2005 tarih-
leri aras›nda düzenlenen, yaklafl›k 30.000’i afl-
k›n kiflinin ziyaret etti¤i Ankara Yap› Fuar›’na

100 m2’lik standla kat›ld›. Aç›l›fl›n› Ankara Ticaret
Odas› Baflkan› Sinan Aygün’ün yapt›¤› fuarda, Trakya
Cam stand› ilgi oda¤› oldu. Trakya Cam stand›nda
eneji tasarrufu, gürültü kontrolü, güvenlik estetik gi-
bi özelliklerin tümünü veya ihtiyaca göre bir k›sm›n›
sa¤layan cam çözümleri sunuldu.

Ankara Yap›
Fuar›’nda Trakya 
Cam’a büyük ilgi

44 Akçansa Çimento Sanayi ve Tic. Afi ad›na 
Hüsnü Dabak

45 Türkiye Petrolleri AO. ad›na Yön. Kur. Baflk. ve 
Genel Müdür: O. Saim Dinç (Ödül), Gn. Müd. 
Yrdlar›: Murat Alt›parmak ve Ahmet Adan›r

46 Aygaz Afi ad›na Muhasebe Müd: Nurettin 
Demirtafl

47 Yücel Boru ve Profil End. Afi ad›na fiahin Türkaslan 
(Ödül), Genel Müd. fiaban Kemal Saraç

49 S.S Güney Ege Linyitleri Müdürlü¤ü ad›na 
Müessese Müdürü: Yüksel Ak›n

50 Ege Çelik Endüstrisi San. Ve Tic. Afi ad›na 
Yön. Kur. Üyesi: Hüseyin fiengel

48 Trakya Cam San. Afi ad›na Yönetim Kur. 
Bafl.: Alev Yaraman (Ödül), Yön. Kur. Üyesi: 
Mustafa Akif Sözen
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T
rakya Cam Sanayii A.fi.,
7-10 Haziran tarihleri
aras›nda Moskova/

Rusya’da gerçeklefltirilen
cam alan›nda bölgenin en bü-
yük fuar› olan M›r Stekla Fu-
ar›’na  72 m2’lik standla kat›l-
d›. Fuarda 21 ülkeden 205
uluslararas› kat›l›mc› yer ald›.
Trakya Cam’›n stand›nda float
cam, elit glass, buzlu camlar,
flotal ayn›, tentesol, d›fl cephe
camlar›, ›s›ca S, duracam, La-
meks ve otocamlar› sergilen-
di. Is›cam S ve gürültü kontrol
test düzenekleri ile ziyaretçi-
ler ürünleri test etti.

Trakya Cam, M›r Stekla Fuar›’nda

T
rakya Cam Sanayii A.fi.,
23-25 Haziran tarihleri
aras›nda Almanya/Fre-

iburg’da gerçeklefltirilen Inter-
solar Fuar›’na 43 m2’lik bir
standla kat›ld›.

60 ülkeden, bir önceki y›la
göre yüzde 26 art›flla yaklafl›k
18.900 ziyaretçinin kat›l›m›yla
Avrupa’n›n en önemli günefl
enerjisi fuar› olan, 20.000 m2

alan üzerine kurulu Interso-
lar’da 362 firman›n ürünü
sergilendi.

A¤›rl›kl› olarak, günefl ko-
lektörleri, ›s›tma sistemleri, fo-
tovoltaik paneller, günefl ener-
jisi ile çal›flan gereçler ve ben-
zeri ürünlerin sergilendi¤i fuar-
da Trakya Cam’›n stand›nda gü-
nefl kolektörü camlar yer ald›.

Trakya Cam, Intersolar Fuar›’nda
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fi
iflecam 22-25 Eylül
tarihleri aras›nda
‹stanbul’da Dünya

Ticaret Merkezi’nde dü-
zenlenen Uluslararas›
Cam ve Cam Teknolojileri
Fuar›’na 180 m2’lik bir
standla kat›ld›. A¤›rl›kl›
olarak Trakya Cam Sana-
yii A.fi.’nin tan›t›ld›¤› fu-
arda fiiflecam’›n di¤er
gruplar›na da yer verildi.
‹lki 2004 y›l›nda Antal-
ya’da düzenlenen fuara,
2005 y›l›nda 24 yerli, 12
yabanc› firma ifltirak et-
mifl olup, 4.000 kifli ziya-
ret etti.

fiiflecam, Cam Teknolojileri Fuar›’nda

T
rakya Otocam, Almanya
Frankfurt’ta 13-25 Eylül tarih-
leri aras›nda düzenlenen 61.

Uluslararas› Motor Fuar›’na 49
m2’lik bir standla kat›ld› ve ürünleri-
ni sergiledi.

‹ki y›lda bir düzenlenen binek
araç üreticilerini, kullan›c›lar›n› ve
ilgili yan sanayiini bir araya getiren
fuarda 44 ülkeden 1.000 kat›l›mc›
firma yer ald›. Almanya Baflbakan›
Gerhard Schröder, Alman Otomotiv
Endüstri Baflkan› Bern Gottshalk’›n
aç›l›fl›n› yapt›¤› fuar› 1.000.000 kifli
ziyaret etti. Fuar esnas›nda Volks-
wagen, Ford, DaimlerCrysler, Opel
gibi önemli OEM müflterileri ve DU-
RA, WAGON gibi önemli tedarikçiler-
le verimli görüflmeler yap›ld›, olas›
ifl f›rsatlar› de¤erlendirildi.

Trakya Otocam IAA Otocam Fuar›’nda
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T
rakya Cam, 3-7 Temmuz tarihleri aras›nda ‹stan-
bul’da gerçeklefltirilen XXII. Dünya Mimarl›k
Kongresi kapsam›nda düzenlenen Uluslararas›

Yap› ve Mimarl›k Fuar›’na, 365 m2’lik bir standla kat›ld›.
“Kentler: Mimarl›klar›n Pazaryeri” temas› ile uyum-

lu, özel bir tasar›mla oluflturulan standda, ziyaretçileri
günefl kontrol camlar› ile oluflan göz al›c› cam kuleler
karfl›lad›. Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl ve T‹M Baflkan›
O¤uz Sat›c›’n›n da ziyaret etti¤i Trakya Cam stand›nda,

›s› yal›t›m, emniyet, güvenlik, günefl kontrol, gürültü
kontrol, dekorasyon yang›n yal›t›m camlar› sergilenir-
ken, cam›n mimarideki önemi bir kez daha gözler önüne
serildi.

4.453 m2 alanda 131 yerli 19 yabanc› toplam 150 fir-
ma ve kamu kuruluflunun kat›l›m›yla gerçeklefltirilen fu-
ar›, baflta mimarlar olmak üzere kent planlamac›lar›,
proje gelifltirme uzmanlar› inflaat flirketleri, bilim adam-
lar› ve araflt›rmac›lar, akademisyenler ve ö¤rencilerden
oluflan yaklafl›k 23.000 kifli ziyaret etti.

Trakya Cam, dünya 
mimarlar› ile bulufltu



fiiflecam Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi. 
sigorta konular›nda size alternatifler sunar

Çünkü, ➤ En uygun sigorta fiyat ve flartlar›n› bizde bulacaks›n›z;
➤ Poliçeniz vadesinde yenilenir ve adresinize ulaflt›r›l›r.
➤ Hasarlar›n›z zaman›nda, eksiksiz olarak ödenir,
➤ Yasal de¤ifliklikler sizin ad›n›za takip edilir,
➤ Siz fiiflecam Toplulu¤u’ndan AYRILSANIZ bile ayn› flartlarla hizmet devam eder,
➤ fiiflecam Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi. sizin sigortac›n›zd›r.

fiiflecam Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule-3 Kat:2 Tel: (212) 350 50 50 Fax: (212) 350 51 79

Anadolu Sigorta A.fi.’nin
En büyük acentesi olarak her türlü sigorta konular›nda 
(yang›n, deprem, kasko, trafik, h›rs›zl›k, nakliye, hayat) 
tüm çal›flanlar›m›za, bayilerimize, topluluktan ayr›lm›fl 
bulunan emeklilerimize ve arkadafllar›m›za 
telefonunuz kadar yak›n›z.
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‹
stanbul Büyükflehir ve ‹lçe Belediyeleri Üst Kade-
me Bilgilendirme Toplant›s› 16 Eylül 2005 tarihinde
Çevre ve Orman Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›
Prof. Dr. Mustafa Öztürk baflkanl›¤›nda ‹fl Kuleleri

fiiflecam Toplant› Salonu’nda  gerçeklefltirildi.
Toplant›ya Bakanl›k, fiiflecam, CAMS‹AD ve ÇEVKO

yetkilileri ile belediyelerden üst kademe yöneticiler ka-
t›ld›. Toplant›n›n aç›l›fl›n› yapan fiiflecam Genel Sekrete-
ri Dr. Rüfltü Bozkurt, “Sanayi kurulufllar›n›n çevre konu-
sunda hassas davranmas› gerekti¤ini ve fiiflecam olarak
çevre ile ilgili her konuda oldu¤u gibi geri dönüflüm ko-
nusunda da sorumluluklar›n› yerine getirebilmek için
gerekli her türlü çabay› sarfetmekten kaç›nmayacakla-
r›n›” ifade etti. 

Müsteflar Yard›mc›s› Prof. Dr. Mustafa Öztürk de
“Ambalaj geri dönüflümü sayesinde hem do¤an›n korun-
mas› ad›na hem de ekonomik olarak büyük kazan›mlar
elde edilece¤ini ve yeni yönetmelik ile beraber sanayici-
ler, belediyeler, tüketiciler dahil olmak üzere bütün so-
rumlu taraflar›n üzerlerine düflenleri gönüllü olarak de-

¤il zorunlu olarak yapacaklar›n›” belirtti.
Konuflmalar› takiben CAMS‹AD (Cam Geri Dönüflüm

Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i ‹ktisadi ‹flletmesi) ve

Ambalaj at›klar› yönetimi 
üst kademe bilgilendirme
toplant›s› yap›ld›
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ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj At›klar› De¤erlendir-
me Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi) yetkilileri taraf›ndan “Yetki-
lendirilmifl Kurulufl” olarak faaliyetlerini anlatt›klar› bi-
rer sunum yap›ld› ve belediye temsilcilerinin sorular› ya-
n›tland›.

T
rakya Cam Pazarlama Müdürü Esen Bulca, 21
Haziran’da Mersin Hilton Oteli’nde düzenlenen
yetkili sat›c›lar toplant›s›nda Lara Serisi ile ilgi-

li mevcut ve planlanan çal›flmalar› içeren bir sunum
yapt›.

Paflabahçe Mersin Fabrika Müdürü Muhammed
Yalç›nkaya ve Esen Bulca’n›n sorular› cevapland›rma-
s›n› takiben Trakya Cam Teknik Hizmet Mühendisi Gö-

nül Ma¤gönül de Lara Serisi’nin uyglanmas›na yönelik
teknik içerikli bir sunum yapt›. Toplant› 2004 y›l› ciro
ödüllerinin sahiplerine teslim edilmesi ile sona erdi.
22 Haziran tarihinde Paflabahçe Mersin Fabrikas›’na
yap›lan ziyaret ile de yetkili sat›c›lar üretim hakk›nda
bilgi ald›lar. Ziyaret sonras›nda Trakya Cam yetkilileri
ile müflteriler ö¤le yeme¤inde verimli sohbetler yap-
ma imkan› buldular.

Lara Serisi yetkili sat›c›lara tan›t›ld›

01.01.2005 tarihi itibariyle yürürlü¤e giren Ambalaj
ve Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i ile ambalaj
at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas› esas al›nm›flt›r.

Bu yönetmelik ile ambalaj at›klar›n›n üretiminden
bafllayarak kullan›m› sonucunda oluflan tüketim at›klar›-
n›n toplanmas›, geri kazan›lmas› ve bertaraf›na kadar
olan aflamalarda; ambalaj üreticilerine, ambalajl› ürünü
piyasaya sürenlere, belediyelere, sat›fl noktalar›na ve tü-
keticilere çeflitli yükümlülük ve sorumluluklar verilmifltir.

Belediyeler taraf›ndan yerine getirilmesi gereken
önemli hususlardan birisi de ambalaj at›klar›n›n kaynak-
ta ayr› toplanmas›d›r. Bu nedenle ambalaj at›klar›n›n,
olufltuklar› yerlerde di¤er at›klardan ayr› olarak birikti-
rilmesi ve toplanmas› gerekmektedir. Ambalaj at›klar›-
n›n kaynakta ayr› toplanmas› konusunda önemli düzen-
lemeleri beraberinde getirecek olan yönetmeli¤in uygu-
lanmas› do¤rultusunda bakanl›k, CAMS‹AD ve ÇEVKO
taraf›ndan belediyeleri bilgilendirmek amac›yla ülke ge-
nelinde seminerler ve bilgilendirme toplant›lar› düzen-
lenmesi karar› al›nm›flt›r.

Çevre ve Orman Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk
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T
ürk Standardlar›

Enstitüsü (TSE) ‹zmir

Bölge Müdürlü¤ü

Ambalaj Araflt›rma Gelifltir-

me ve Deney Merkezi tara-

f›ndan bu y›l onsekizincisi

düzenlenen Ambalaj

Yar›flmas› 2005’de, Ana-

dolu Cam Sanayii A.fi.

Flores madensuyu flifle-

si ile ödül kazand›.

Son y›llarda h›zla

geliflen madensuyu pa-

zar›nda büyük dolumcu-

lar›n hepsi kendine özel

flifle talep etti ve

tasar›m bölümü-

müz de bu tasar›mlar› gerçeklefltirdi.

Flores madensuyu fliflesi de bunlardan

biri.

Tasar›m s›ras›nda, cam ambalaj›n

kolay doldurulup kapat›labilmesi ya-

n›nda, rafta ve dolum hatt›nda dengeli

durmas›, iç ve d›fl etkilere karfl› daya-

n›kl›l›¤› hesapland›. Ayr›ca bu teknik

tasar›m çal›flmalar›n›n yan› s›ra cam

ambalaj›n rafta kolay fark edilmesini

sa¤layacak albeni ve süsleme özellik-

leri özenle çal›fl›ld›. Firman›n ad›ndan

kaynaklanan ve firma logosu olan “fil”

amblemi ve ürünün markas› cam am-

balaj üzerine uyumlu bir flekilde yer-

lefltirildi.

Anadolu Cam, Alt›n Ambalaj Yar›fl-

mas›’na her y›l birden fazla ürünle ka-

t›lmakta olup bugüne kadar 20’nin üze-

rinde ödül ald›. 2003 y›l›nda ise toplam

6 ödül kazanarak, en fazla ödül alan

firma olmufltu.

Anadolu Cam, Alt›n Ambalaj 
Ödülü kazand›

Ecza ürünlerimiz FDA 
taraf›ndan tescil edildi

‹laç sektörünün önde gelen firmalar› üretmekte olduklar› ürünleri 170
milyar dolar ile dünyan›n en büyük ilaç pazar› olan ABD’ye pazarlaya-

bilmek için Food & Drug Administration’a (FDA) baflvuru yapmaya ha-
z›rlan›yor. ABD’deki ilaç sat›fl izninin tamamen FDA taraf›ndan kontrol
ediliyor olmas› ambalaj üreticilerinin de baz› yükümlülükler almas›n›
gerekli k›l›yor. Anadolu Cam Sanayii A.fi. de bu yükümlülü¤ü yerine ge-
tirmek, iç pazardaki pay› korurken d›fl pazardaki pay› art›rmak ve ABD
pazar›nda çokuluslu cam üreticileri ile ecza fliflelerinin cam ambalajla-
r›nda ayn› konuma gelebilmek için 2005 y›l› bafl›nda çal›flmalara baflla-
d›. Topkap› Fabrikas› ile sürdürülen ortak çal›flmalar Temmuz 2005’de
tamamland›. Üretmekte    olunan ecza fliflelerinin (ecza-penisilin) D.M.F
numaras› (Drug Master File) alarak tescilinin yap›labilmesi için gönde-
rilen dökümanlar FDA taraf›ndan tescil edildi.

DMF numaras›: 18543
Verildi¤i tarih: 1 A¤ustos 2005
DMF tipi: III
Kategori: ‹stanbul / Türkiye’de üretilen ecza flifleleri
Tescil sahibi: Anadolu Cam Sanayii A.fi.
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A
nadolu Cam Mersin Fabrikas› TSE-EN
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bel-
gesi’ni ald›. 06-08 Temmuz 2005 tarih-

lerinde Türk Standardlar› Enstitüsü taraf›ndan
yap›lan tetkik sonucunda, ISO 14001 Çevre Yö-
netim Sistem Belgesi’ni almaya hak kazand›.

TSE tetkikçileri Akgül Serbest ve Aysel En-
gin taraf›ndan yap›lan, belgelendirme tetki-
kinde, ISO 14001:1997 standard›na uygun ola-
rak kurulan çevre yönetim sistemi maddeleri,
çevre politikas›, çevre boyutlar› ve etkileri ka-
nuni flartlar, amaç ve hedefler, bünye, yap› ve
sorumluluk, e¤itim iletiflim, izleme ve ölçme, belge
kontrolü, ifllem kontrolü, acil hal haz›rl›¤›, ÇYS dene-
timi, düzeltici ve önleyici faaliyetler yönetimce gözden

geçirme kapsam›nda yap›lan çal›flmalar› tetkik ettiler.
Tetkik sonucunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Belgesi’nin verilmesi uygun bulundu.

Anadolu Cam Mersin Fabrikas›
ISO 14001 belgesi ald›

T
rakya Cam Sanayii A.fi.
Otocam Fabrikas›’nda,
“Acil Durum Plan›” kap-

sam›nda, Lüleburgaz Belediye-
si ‹tfaiye Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i
yap›larak, yang›na ilk müdahale
e¤itimi düzenlendi. Fabrikada
yap›lan etkinlikte itfaiye müdü-
rü Yalç›n Ekfliler taraf›ndan
“yang›n an›nda yaflananlar”,
“yang›n tüpü çeflitleri” konula-
r›nda teorik e¤itim verildi. Ar-
d›ndan, yang›na ilk müdahale
flekli ve ekipman kullan›m› uy-
gulamal› olarak gösterildi. Ay-
r›ca can ve mal kayb›n›n olmamas› veya en aza indiril-
mesi için bilinçlendirme ve buna uygun olarak yang›n

tüplerinin periyodik olarak bak›mlar›n›n yap›lmas›n›n
önemi vurguland›. 

Çal›flanlara; yang›na ilk müdahale
e¤itimi verildi
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D
o¤an›n kendini yenileyebilme becerisi saye-
sinde yüzy›llar boyunca çevre kirlili¤i soru-
nuyla karfl›laflmayan insano¤lu, son 30 y›ld›r
giderek artan bir duyarl›l›k ve endifle ile çev-

re sorunlar›n› tart›fl›yor. Nüfus art›fl›, kentleflme, sana-
yileflme ve kütlesel üretimle birlikte olumsuz çevre et-
kilerinin art›fl›, 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren do-
¤ay› zorlamaya bafllad› ve çevre için koruma ve iyilefl-
tirme çal›flmalar›n›n ivedilikle yap›lmas›n› zorunlu hale
getirdi.

‹flte bu zorunluluk ve gelecek endiflesi ile y›llarca sü-
ren çal›flmalarla olgunlaflt›r›lan ISO 14001 Çevre Yöne-
tim Sistemi, bugün tüm geliflmifl ülkelerde olmazsa ol-
maz bir üretim standard› olarak kabul ediliyor. 

Cam›n özü do¤a do¤an›n dostu cam
Y›llard›r “Cam›n özü do¤a, do¤an›n dostu cam” slo-

gan›yla yüzde 100 geri dönüflümlü çevre dostu ürünler
üreten fiiflecam Toplulu¤u, üretim prosesleri s›ras›nda
çevreye verilebilecek zararlar› en aza indirmek ve pro-
ses ve prosedürlerini uluslararas› standartlara uygun
olarak sürdürmek amac›yla ISO 14001 çevre yönetim
sistemi (ÇYS) çal›flmalar›n› sürdürüyor.

Bu çerçevede Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabri-
kas›’nda 2004 y›l›ndan beri sürdürülen çal›flmalar sonu-
cunda ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgeli tesisleri
aras›na kat›ld›. Trakya Cam’›n iki kardefl tesisi, Trakya
ve Mersin fabrikalar› çevre ekiplerinin dayan›flma içinde
yürüttükleri çal›flmalara ana flirket çevre uzmanlar› da
destek oldu.

Bir y›l› aflk›n bir süre boyunca yap›lan çal›flmalarda,
öncelikle gerek topluluk içi gerekse de topluluk d›fl› ÇYS
belgeli flirketlerin deneyimlerinden de istifade edilerek
bir eylem plan› haz›rland› ve uyguland›.

ISO 14000 Belgeli Trakya
Fabrikas› çevre bayra¤›n› dikti
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Bir taraftan tek tek tüm personel Çevre
Bilinci E¤itimi’nden geçirilirken, di¤er yandan
sistemin uygulanabilirli¤ini sa¤layacak gerek
fiziki gerek sistematik altyap› haz›rland›.

Tüm prosesler tek tek incelendi, çevre et-
kileri analiz edilerek de¤erlendirildi. Proses-
lerin çevre etkileri ve önem derecelerine gö-
re aksiyon planlar› oluflturuldu ve ÇYS’nin ge-
rektirdi¤i yüzlerce doküman ilgili birimlerce
haz›rland›.

Daha sonra yap›lan iç denetimlerle tespit
edilen eksiklikler de giderilerek TSE’ye bafl-
vuruldu. 

fiubat 2005 te yap›lan TSE ön denetiminde
belirtilen eksiklerini de tamamlayan Trakya Fabrikas› en
nihayet TSE’nin Nisan 2005’te yapt›¤› belgelendirme de-
netiminden geçerek ISO 14001 ÇYS Belgesi’ni almaya
hak kazand›.

Çevreci Trakya Cam
Trakya Fabrikas› Fabrika Müdürü Selçuk Demirk›ran

ve di¤er yöneticilerle birlikte ISO 14000 bayra¤›n› Fabri-
ka gönderine çeken Trakya Fabrikas› çevre ekibi ve fab-

rika çal›flanlar› yorucu bir çal›flman›n ödülünü alman›n
huzurunu yaflad›lar.

Törende bir konuflma yaparak çevre çal›flmalar›n›n
önemine de¤inen Fabrika Müdürü Selçuk Demirk›ran,
çevre çal›flmalar›n›n belge almakla bitmedi¤ini, aksine
sahip olunan çevre bayra¤›n› korumak için çevreye gös-
terecekleri özenin ve sistemin gerektirdi¤i çal›flmalar›n
bundan sonra daha da büyük bir titizlik ve duyarl›l›kla
yerine getirilece¤ini belirtti.

A
nadolu Cam Mersin Fabrikas›’nda stokla-
ma ve sevk›yat flartlar›n›n iyilefltirilmesi-
ne yönelik olarak 9 Eylül Cuma günü, yeni

ürün ambar› inflaat›n›n temeli at›ld›. Yap›lmakta
olan yeni ürün ambar›, fabrika bünyesinde 15.000
m2’lik bir alanda iki katl› olarak tasarlanm›fl olup,
toplam 30.000 m2 kapal› alanda yaklafl›k 33.000
ton kadar ürün stoklanabilecek, daha seri yükle-
me ve sevk›yat gerçeklefltirilebilecek. 

Yeni ambar, bir yandan AC Mersin Fabrika-
s›’n›n kuruluflundan bu yana de¤iflmeyen stokla-
ma kapasitesine ilave olarak önemli bir ihtiyac›
karfl›larken, di¤er yandan depo kira, tafl›ma ve yükle-
me maliyetlerini de önemli oranda ortadan kald›ra-
cak. Ayr›ca, flimdiye kadar kiralanmak zorunda kal›-
nan d›fl depolar›n ço¤u zaman uygun olmayan koflul-

lar› nedeni ile de ürün ve ambalaja yönelik oluflan çe-
flitli sorunlar ve uzant›s› müflteri flikayetlerinin önüne
geçilecek, hedeflenen müflteri memnuniyetinin sa¤-
lanmas›nda önemli bir ad›m daha atm›fl olacak.

Mersin Fabrikas›’na yeni ürün
ambar› yap›l›yor
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T
rakya Cam Sanayii Afi. Trakya Fabrikas›, 5 Eylül
2005 tarihinde “Geleneksel Cam Günü”nü ge-
nifl bir kat›l›m ve çoflkuyla kutlad›. Ülkemizde
float teknolojisiyle düzcam üretimi ilk kez 5 Ey-

lül 1981 y›l›nda Trakya Cam Sanayii Afi. Trakya Fabrika-
s›’nda gerçeklefltirilmiflti. ‹flte o gün tek bir float hatt›y-
la bafllayan heyecan, Bulgaristan’da devam eden, Bursa
Yeniflehir’de bafllayan yat›r›mla 6 düzcam üretim hatt›na
ulaflman›n k›vanc› ile artarak devam ediyor. Bu baflar›
öyküsünün yaz›lmaya baflland›¤› Trakya Fabrikas›’nda,
yöneticiler, çal›flanlar, emekliler ve aileleri ile birlikte
kuruluflunun 27. y›l›nda beflinci “Cam Günü”nü coflkuyla
kutlad›lar.

An›lar tazelendi
Cam Günü kutlamalar›, Atatürk büstüne çelenk kon-

mas› ve sayg› duruflu ile bafllad›. Törene davet edilen
emeklilerimiz ile aileleri, yöneticilerimiz ve çal›flanlar›-

m›z Cam Günü kokteyli-
ne kat›ld›lar. Kokteylde
bir araya gelen mensup-
lar›m›z birlikte hasret gi-
derdiler. Kokteyl salo-
nunda düzenlenen Trak-
ya Cam’›n 27 y›ll›k tarihi-
ni yans›tacak kesitlerin
yer ald›¤› “Dünden Bugü-
ne Trakya Cam” konulu
foto¤raf sergisi büyük bir
ilgiyle gezildi, o günlerin
an›lar› tazelendi.

‹yigün: 
Yürüyüflümüz
devam edecek
Törende bir konuflma

yapan Düzcam Grubu
Üretim ve Gelifltirme

Baflkan Yard›mc›s› Ulukan ‹yigün “27. kurulufl, 24. üreti-
me geçiflin tekrar›nda yine flevk ve heyecanl›y›z. Gururu-
muz sonsuzdur, bize bu büyük kuruluflu emanet edenle-
ri flükranla an›yoruz. Trakya Fabrikas› birikimini, yurtiçi
ve yurtd›fl›ndaki kurulufllar›m›za baflar›yla aktard›, bun-
dan sonra da aktarmaya devam edecek. Geçmiflin bafla-
r›lar›na yeni baflar›lar ekleyerek, Genel Müdürümüz
Do¤an Ar›kan’›n gösterdi¤i 2010 y›l›na kadar 10 float hat-
t› hedefi, tüm çal›flanlar›n ortak flevk ve heyecan› olacak-
t›r. Her kademedeki çal›flma arkadafllar›mla el ele vere-
rek, her y›l daha ileriye gitmek için çal›flaca¤›z” dedi.

Daha sonra ise “K›demi Teflvik Töreni” yap›larak 166
çal›flan›m›za rozetleri tak›larak, hediyeleri verildi. Ayr›ca
Eylül 2004-A¤ustos 2005 döneminde emekli olan perso-
nelimiz için düzenlenen yemek, müzik eflli¤inde nefleli
bir atmosferde gerçeklefltirildi. Emeklilerimize plaket-
leri ve hediyeleri takdim edilerek yeni yaflamlar›n› sa¤l›k
ve mutlulukla sürdürmeleri temenni edildi.

“‹lk atefl yanmaya devam ediyor, söndürmeden nice y›llara...” 

Trakya Cam Fabrikas›’nda
“Cam Günü” coflkusu
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D
aha once fiiflecam’›n Türkiye’deki yö-
neticileri taraf›ndan tamamlanan The
MBA CLUB e¤itim program›na Rus-
cam’dan 46 kifli, Tiflis’teki M‹NA fabri-

kas›ndan da 38 kifli kat›ld›. 

The MBA Club nedir?
Küresel ortamda flirketlerin yaflamlar›n› sür-

dürebilmeleri, üstün performans göstererek re-
kabetle bafl etmelerine ba¤l›d›r. fiirketlerin ba-
flar›s› ve performans› ise do¤rudan do¤ruya çal›-
flanlar›n herbirinin teker teker gösterecekleri
baflar› ve performasla ilgilidir.

Art›k günümüzde baflar›l› flirketler ellerindeki maddi
olanaklarla de¤il, insan kaynaklar›, yarat›c›l›k ve bilgi bi-
rikimleriyle üst düzeye gelmektedirler. Her flirketin
kendisine özgü ifl yapma yöntemleri ve kültürü vard›r.
Çal›flanlar›n “ifl”in kültürüyle yetiflip, küresel rekabetle
mücadele edecek flekilde geliflmeleri art›k bir zorunlu-
luk haline gelmifltir. Çal›flanlar›n kurumda ortak anla-
y›flla hareket etmeleri, fikir, strateji ve kavram birli¤i
içinde bulunmalar› flirketlerin kuvvetini art›ran faktör-
lerdir. The MBA Club e¤itim program› da, flirketlerin kü-
resel rekabet gücünü art›rmalar›na katk›da bulunmak
amac›yla gelifltirilmifl bir programd›r ve iflletme yöneti-
minde ihtiyaç duyulan çok yönlü bak›fl aç›s›n› kazand›r-
may› hedeflemektedir. 

Program›n özellikleri
Yukar›da belirtilen amaç do¤rultusunda, programda

temel iflletme bilgileriyle birlikte dünyadaki geliflmeler
ve gerçek flirket vakalar› hakk›nda bilgi verilmekte, çal›-

flanlar›n yeni ve yarat›c› fikirler üretme potansiyeli art›-
r›lmaktad›r. 

Program, internet üzerinden al›nan dersler ve s›n›f
ortam›nda gerçeklefltirilen seminer ve vaka çal›flmala-
r›ndan oluflmaktad›r. Kat›l›mc›lar diledikleri zamanda
diledikleri sürede internet üzerinden derslere kat›lmak-
ta ve kendi kendine ö¤renme metodunu kullanmaktad›r-
lar. Özel bilgisayar yaz›l›m› sayesinde e¤itmenlerle ileti-
flim kurarak destek alabilmektedirler.

Program›n kapsam›
Program›m›z herbiri 5 dersten oluflan 3 modül ola-

rak tasarlanm›flt›r.
➤ Kurum kültürü
Müflteri Memnuniyeti, Etik, Toplant› Yönetimi Rapor

Yazma Teknikleri, Yedi Yönetim Arac›, Kalite Nedir?
➤ Ekonomik ortam
Ekonominin Yeni Dinamikleri, Strateji, De¤er Yaratma

ifllevi, Teknoloji ve Bilgi Ekonomisi, Stratejik Planlama
➤ Yönetsel teknikler
Risk Yönetimi, Pazarlaman›n Önemi, Etkin

‹letiflim, ‹flletme Yönetimi, fiirketlerde Organi-
zasyon

Geçti¤imiz ay içinde yap›lan ilk toplant›da
flifrelerini alan kat›l›mc›lar, dersleri ‹ngilizce,
Rusça veya Türkçe olarak alabiliyorlar. Ocak
ay›na kadar sürecek bu programda kat›l›mc›lar
gruplar halinde 3 kez bir araya gelecekler ve in-
ternet üzerinden edindikleri bilgileri uygulama
f›rsat› bulacaklar.

The MBA Club’›n üyesi olduk
Mina

Ruscam
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T
rakya Cam Sanayii Afi. Otocam

Fabrikas›’nda “‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-

venli¤i E¤itimi” gerçeklefltirildi.

Bu e¤itim Ana fiirket Endüstri ‹liflkile-

ri Müdürlü¤ü’nden konu uzmanlar›

Muhteber Güvendi, Güzide Dinler ve

Bülent Hüner taraf›ndan verildi. Gü-

vendi, Dinler ve Hüner’in baflar›l› su-

numlar›n› 4 gün süreyle toplam 291

kifli izledi. Çal›flanlar, bu zaman zar-

f›nda ifl yaflam›nda her an karfl›lafl›la-

bilecek kazalar› önlemek için yap›l-

mas› gereken uygulamalar hakk›nda

çok yararl› bilgiler edindiler.

Otocam Fabrikas›’nda ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i e¤itimi verildi

A
nadolu Cam Çay›rova Fabrika-
s›’nda çal›flanlardan 48’inin kat›-
l›m› ile Masa Tenisi Turnuvas› dü-

zenlendi. Turnuva sekizerli grup halinde
fikstür haz›rlanarak yap›ld›. Maçlar so-
nucunda gruplar›nda ilk ikide yer alanlar
tur atlad›. Ö.K.A. Atölyesi’nde çal›flan
Elektrik/Elektronik Bak›m Onar›m Usta-
s› Faruk Trak ile Kal›p Ustabafl›s› Ali Ça-
vufl finalde karfl› karfl›ya geldi. Yap›lan fi-
nal maç› sonucunda Faruk Trak, Ali Ça-
vufl’u 3-2 yenerek birinci oldu. Üçüncü
ise Mehmet B. Hekimo¤lu oldu. Turnu-
van›n galiplerine kupalar›n› Fabrika Mü-
dürü Güner Gözüm verdi. Bu arada sos-
yal aktivitelere vermifl oldu¤u destek ve
katk›lardan dolay› da Gözüm’e çal›flanlar
ad›na teflekkür plaketi verildi.

Anadolu Cam Çay›rova Fabrikas›’nda
masa tenisi turnuvas› düzenlendi
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C
am Sanayi Yöneticiler Der-
ne¤i taraf›ndan Trakya Sos-
yal Tesisleri’nde düzenle-

nen yaz spor kurslar› baflar› ile ta-
mamland›. Tenis, futbol ve yüzme
branfllar›nda düzenlenen kurslara,
06-12 yafl grubunda yer alan 80
genç kat›ld›. Temmuz ve a¤ustos
aylar› boyunca yetkin e¤iticiler ta-
raf›ndan verilen kurslar›n 2 Eylül

günü düzenlenen kapan›fl töreninde ise kursiyerler
gösteriler sundu. Tören, kursa kat›lan miniklere ma-
dalya ve sertifika verilmesi ile sona erdi.

Trakya tesislerindeki yaz spor
kurslar› ilgi gördü

Topluluk flirketlerinde k›demi
teflvik törenleri yap›ld›

Trakya Cam Trakya Fabrikas› Paflabahçe Mersin Fabrikas›
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1
983 y›l›nda fiiflecam Yelken ‹htisas Kulübü ad›yla
yelken sporuna bafllayan kulübümüz, 1985 y›l›n-
da Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.’nin 50.
kurulufl y›ldönümü kutlama program› kapsa-

m›nda yelken faaliyetlerine a¤›rl›k vermifl ve bu çerçeve-
de 20-23 A¤ustos tarihleri aras›nda Türkiye’nin bütün
bölgelerinin sporcular›n›n kat›l›m› ile yelken yar›flmala-
r› yap›lm›flt›r.

Kulübümüz 1985 y›l›nda Yelken Milli Tak›m›’na ilk
sporcusu Erkut Topuz’u vermifltir (Çay›rova Cam Sanayii
A.fi. Mekanik Atölye Ustabafl›s› Ayhan Topuz’un o¤lu).
Erkut Topuz kulübümüzün ilk milli sporcusu olup, ilko-
kulda iken Yelken Milli Tak›m› ile 1985 y›l›nda Roman-
ya’da ülkemizi temsil etmifltir. fiimdi 31 yafl›nda fiifle-
cam’a ba¤l› Cam Elyaf San. A.fi.’de ustabafl› görevinde
çal›flmaktad›r. Bir süre kulübümüzde yelken antrenör-
lü¤ü de yapm›flt›r. Kaan Özbek ise ikinci milli sporcu-
muzdur (Çay›rova Cam Sanayi A.fi. Kompresör Dairesi

Ustabafl›s› Günal Özbek’in o¤lu). 1986 - 1987 y›llar›nda
Yelken Milli Tak›m› ile ülkemizi Avusturya ve Yunanis-
tan’da temsil etmifltir.

1990 ve sonras› y›llarda yelken flubemiz faaliyetleri-
ni asgari düzeye indirmifltir. Bu dönemde (1990-2000 y›l-
lar›) kulübümüz, fiiflecam Çay›rova Spor Kulübü ad› al-
t›nda faaliyetlerini kürek sporuna yo¤unlaflt›rm›flt›r.

2002 y›l›ndan itibaren kulübümüzün yelken flubesi
tekrar faaliyetlerini hareketlendirmeye bafllam›flt›r. Sa-
hip oldu¤umuz 12 adet laser s›n›f› tekneye ilave olarak
toplulu¤umuza ba¤l› Cam Elyaf San A.fi.’nin katk›lar›yla
5 adet optimist s›n›f› tekne al›narak ücretsiz yelken
kurslar› bafllat›lm›flt›r. Kulübümüz k›z/erkek 7 yafl›ndan
30-40 yafllar›na de¤iflen genifl bir yelpazeye hitap et-
mektedir.

Çocuklar›m›z yelken sporunu ö¤rendikçe baflka ku-
lüplerin sporcular›yla yar›flma yapma istekleri de art-
m›flt›r. Bu ba¤lamda, son 2 y›ld›r ‹zmit, ‹gsafl, Poyraz
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Spor, Derince, Karamürsel, De¤irmen-
dere yelken kulüplerinin faaliyet göster-
di¤i bölgemizde a¤›rl›kl› olarak laser ve
optimist s›n›flar›nda olmak üzere imkan-
lar›m›z elverdi¤ince tüm yar›flmalara ka-
t›l›nmaktad›r. Yar›flmalarda tecrübe ka-
zan›ld›kça baflar›l› sonuçlar gelmeye
bafllam›flt›r. Kulübümüz 2004 y›l›nda ba-
flar›l› sporcular›m›z› Türkiye flampiyona-
s›na göndererek yar›flmalara kat›lmala-
r›n› sa¤lanm›flt›r.

Kulübümüzdeki yelken faaliyetlerini
tekrar canland›rmaktaki amac›m›z; iddi-
al› hedefler olmay›p, gerek fiiflecam çal›-
flanlar›na ve çocuklar›na, gerekse çevre-
mizde yaflayan gençlere yelken sporu-
nun güzelliklerini tan›tmak ve sevdir-
mektir.

Bize göre yelken 
sporunun en güzel taraflar›
➤ Çocuk denilecek yaflta denizde yal-

n›z kal›p, kendi karar›n› vermek,
➤ Denizde hedefe en k›sa sürede ula-

flabilmek, de¤iflen koflullara göre kendi
stratejisini gelifltirmek ve uygulamak,

➤ Baflkalar›n› geçme ve geçilme
duygusunu tatmak,

➤ Do¤an›n kurallar›n› ö¤renmek,
En önemlisi ise gençlerin kendine

güvenen, sa¤lam bir kiflili¤inin oluflmas›-
n› sa¤lamakt›r.

Sporcular›m›zdaki bu geliflmeler, fii-
flecam Çay›rova Spor Kulübü’ne amatör-
ce katk›da bulunan ve ayakta kalmas›n›
sa¤lamaya çal›flan tüm arkadafllar›m›z
için en güzel mutluluktur.

Kulübümüz; optimist ve laser s›n›f›n-
da yelken sporu yapmak isteyen tüm
gençlere ücretsiz olarak aç›k olup, yel-
ken faaliyetlerini;

➤ Sporcu yetifltirerek,
➤ Bölgesel yar›fllara kat›larak,
➤ Baflar›l› yar›flç›lar›n Türkiye flam-

piyonas›na kat›l›m›n› sa¤layarak
Önümüzdeki y›llarda da bu hedefleri

sürdürecektir.
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fi
iflecam sporda hem
yurtiçinde hem de
yurtd›fl›nda baflar›dan
baflar›ya koflarak, ma-

dalyalar kazan›yor. Uluslararas›
yar›flmalarda ald›¤› ödüllerle de
ismini duyuruyor. 

Türkiye Gençler Kürek fiam-
piyonas› 19-20 A¤ustos 2005 ta-
rihlerinde Sapanca’da yap›ld›.
Yar›flmalara, fiiflecam Çay›rova,
Fenerbahçe, Galatasaray, Be-
fliktafl, Fethiye Belediyesi, Ana-
dolu Hisar›, Hereke Belediyesi,
Türkiye Denizcilik ‹flletmeleri,
Sakarya Gençlik Merkezi, Tekel,
Çukurova Üniversitesi, Ankara
Üniversitesi, ODTÜ, Beykoz Belediyesi, Bal›kadamlar
Spor Kulübü, Denizat› Spor Kulübü, Sar›yer Belediyesi

olmak üzere toplam 17 kulüp kat›ld›, 250 civar›nda da
sporcu yar›flt›. 

Sporda, fiiflecam hem yurtiçi
hem de yurtd›fl›nda baflar›dan
baflar›ya kofluyor

Balkan 
ikincisi

Koray Can
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Sapanca’da madalyalar kazand›k
Yar›flmalar sonras›nda, sporcular için ödül töreni ya-

p›ld›. Kürek Federasyonu Baflkan› Remzi Tan, Fener-
bahçe, Galatasaray ve fiiflecam Çay›rova spor kulüple-
rini ayr›ca ödüllendirdi. Bir yar›flma sezonu daha geride
b›rakt›k. Dileriz, alt yap›ya yönelik çal›flmalar›m›z›n so-
nuçlar›n› gelecek y›llarda al›r, daha baflar›l› sonuçlar el-
de ederiz. Hedefimiz çok net, fiAMP‹YON olmak.

Balkanlar› fethettik
Öte yandan Balkan Kürek fiampiyonas›, Türkiye, Yu-

nanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Serbia
Montenegro ülkelerinin kat›l›m› ile 10-11 Eylül 2005 ta-
rihlerinde Yunanistan’›n Kastoria flehrinde yap›ld›. Milli
Tak›m›z’da fiiflecam’› 5 sporcu ve 1 antrenörümüz tem-
sil etti.

Koray Can, Balkan ikincisi, Murat Kurt, Balkan üçün-
cüsü ve Levent Selvi de  Balkan üçüncüsü olarak, ülke-

mize gümüfl ve bronz madalya kazand›rd›lar.
Yar›flmalara kat›lan bayan sporcular›m›z, Dilahan

Avc› ve Meltem Aydemir son metrelerdeki ataklar› ile
dördüncülü¤ü elde ettiler. Alt›n madalya kazanamayan
ülkemiz, 3 branflta gümüfl, 4 branflta bronz madalya ka-
zand›. Balkan fiampiyonas›’nda fiiflecam’› ve ülkemizi
baflar› ile temsil eden gençlerimizi ve teknik kadromuzu
kutluyoruz.

Sapanca Kürek fiampiyonas›

Yar›flma sonuçlar›,   I.cilik  II.cilik III.cülük Toplam

Fenerbahçe 8    1     4      13          
Galatasaray 4    2          3        9
fiiflecam Çay›rova 3          10   3    16
(Yar›flmalar, k›z- erkek çeflitli yafl gruplar› ve tekne s›n›flar› baz›nda

yap›l›yor. Tekne s›n›flar›, tek kiflilik, iki -dört-sekiz kiflilik olabiliyor.)

Al›nan madalyalar 
Alt›n Gümüfl Bronz Toplam  

Fenerbahçe       32     2    8      42          
Galatasaray     16  3   8    27
fiiflecam Çay›rova  7     39     3        49

Balkan üçüncüleri Murat Kurt ve Levent Selvi

Balkan dördüncüsü Meltem Aydemir
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O
steoporoz di¤er birçok ciddi hastal›ktan daha fazlad›r,
ama karakter olarak daha sinsidir. Bir gece h›rs›z› gibi
fark ettirmeden kemikleri eritir. Kurbanlar y›llarca ke-
mik kay›plar›n›n fark›na varmazlar; kendilerini hasta his-

setmezler. Zay›flam›fl olan kemikler hiçbir belirti vermezler, ta ki
aniden k›r›l›ncaya kadar. Bu hastal›¤a daha çok menopoz sonras›
kad›nlar ilgi duysalar da, asl›nda erkekleri de ilgilendirir. Oste-
oporoz nedeniyle yaflam boyunca toplam k›r›k meydana gelme
olas›l›¤›, kad›nlarda erkeklerin 2-4 kat›d›r. Osteoporoz, Bat› dün-
yas›ndaki yafll› insanlarda en s›k karfl›lafl›lan k›r›k nedenidir.

Osteoporoza ba¤l› k›r›klar›n en fazla görüldü¤ü yerler ön
kol kemi¤i alt k›sm› (radius distali), omurga kemikleri (verteb-
ra) ve uyluk kemi¤i (femur) üst bölümüdür. Özellikle kalça k›r›-
¤› 65 yafl›ndan sonra her y›l kad›nlarda %1,3, erkeklerde ise bu-
nun yar›s› kadar artmaktad›r. 85 yafl ve üstünde kad›nlar›n 10
binde 250’sinde, erkeklerin ise 100’ünde kalça k›r›¤› olas›l›¤›
vard›r. 90 yafl›na kadar hayatta kalan her 4 ‹ngiliz kad›n›n›n bi-
rinde kalça k›r›¤› ihtimali vard›r. Omurga k›r›klar›n›n tan›s› da-
ha az s›kl›kla konmaktad›r, çünkü omurga k›r›klar›n›n bir ço¤u
kendini klinik olarak belli etmez.

‹sveç’te yap›lan bir araflt›rmaya göre kalça, omurga ve kol k›-
r›¤› oran› gittikçe yükselmektedir. Bu durum, fiziksel aktivitenin
azalmas›, beslenme de¤ifliklikleri tütün ve alkol kullan›m›n›n art-
mas›yla kemik yo¤unlu¤unun azalmas›na ba¤lanmaktad›r.

Kemik mineral yo¤unlu¤u ve  k›r›k riski aras›nda yak›n bir ilifl-
ki vard›r, ama yafl ilerledikçe düflme oran› da artmaktad›r, dolay›-
s›yla risk de artar. Kemik dokusu yap›m ve y›k›m› yaklafl›k 3-6 ay-
l›k siklüslerle sürekli olarak yeniden biçimlenir. Bu olay uyum içe-
risinde gerçekleflir. Kemik dokusunun en önemli iyonlar› kalsi-
yum, fosfat, magnezyum, karbonat, hidroksil, florür, sitrat ve klo-
rür’dür. Kalsiyum metabolizmas›nda D vitamini, kalsitonin ve pa-
ratiroid hormonu rol oynar. Östrojen (kad›nl›k hormonu) kemik
dokusunun korunmas›nda önemli role sahiptir. 

Kimlerde osteoporoz oluflabilece¤ini saptamada birçok
faktör rol oynar. Korunmada ilk ad›m risk alt›nda olup olmad›-
¤›n›n bilinmesidir: 

1. Yafl: Yaflland›kça risk artar.
2. Cins: Kad›nlarda osteoporoz riski daha çoktur.Kad›nlar da-

ha az kemik dokusuna sahiptir ve menopoz dönemindeki de¤iflik-
likler dolay›s›yla erkeklerden daha h›zl› kemik kayb› vard›r.

3. Aile hikayesi: Kemik k›r›klar›na yatk›nl›k k›smen herediter
(ailevi) olabilir. Annesinde omurga k›r›¤› hikayesi olan genç bir ka-
d›n muhtemelen azalm›fl bir kemik kitlesine sahiptir.

4. Irk: Beyazlar, Asyal› kad›nlarda osteoporoz oluflumu daha
fazla. Bununla beraber, Afrikal› Amerikanlar ve ‹spanyolca konu-
flan kad›nlar da osteoporoz riski tafl›yor.

5. Kemik yap›s› ve kilo: Küçük kemikli ve ince kad›nlar risk al-
t›ndad›r. (57 kilonun alt›)

6. Menopoz/Menstrüel (=regl) hikaye: Normal veya erken
menopoz (do¤al ya da cerrahi olarak) osteoporoz riskini artt›-
r›r. Bundan baflka,  ifltahs›zl›k, bulumia (afl›r› ifltah) veya afl›r› fi-
ziksel egzersiz nedenleri ile menstrüasyonunu menopozdan

önce durduran kad›nlar kemik dokusunu kaybedebilir ve oste-
oporoz geliflebilir. 

7. Yaflam stili: Sigara içimi, fazla alkol, yetersiz kalsiyum tü-
ketimi (50 yafltan sonra günde 1200 mg kalsiyum al›nmal›), a¤›rl›k
kald›r›c› egzersizi az veya hiç yapmamak osteoporoz oluflma flan-
s›n› ço¤alt›r.

8. ‹laçlar ve kronik hastal›klar: Romatoid artrit, iç salg› bez-
leri hastal›klar› gibi baz› uzun süreli hastal›klar›n tedavisinde kul-
lan›lan ilaçlar›n  istenmeyen yan etkileri olabilir. Özellikle kortizo-
nun iskelete zarar› çoktur. fiu ilaçlarda kemik kayb›na neden ola-
bilir: Fazla tiroid hormonlar›, sara ilaçlar›, alüminyum içeren an-
tiasidler, endometriosis tedavisinde kullan›lan baz› hormonlar,
baz› kanser ilaçlar› (methotrexate), heparin, kolesterol tedavisin-
de kullan›lan cholestyramine.

Kemik yo¤unlu¤u ve osteoporoz için k›r›k riskini belirlemede
en iyi yol kemik mineral yo¤unlu¤unun (=BMD) ölçmektedir.BMD
uygulanmas›n› gerektiren durumlar:

■ Risk faktörlerine bakmaks›z›n 65 yafl›n› geçen bütün ka-
d›nlar.

■ Bir veya daha fazla risk faktörü tafl›yan daha genç menopoz
sonras› kad›nlar.

■ K›r›kla baflvuran menopoz sonras› kad›nlar.
■ Osteoporoz için klinik risk tafl›yan östrojen yetmezli¤i olan

han›mlar.
■ Uzun süreli kortizon tedavisi gören veya planlananlar.
■ Paratiroid bezleri fazla çal›flanlar.
Her iki y›lda bir BMD testi tekrarlanmal›d›r. Bu test, k›r›klar›n

en çok görüldü¤ü omurgalar, kalça ve el bile¤ine uygulan›r. So-
nuçlar ilgili hekimce de¤erlendirilir.

Osteoporoz ve buna ba¤l› kemik k›r›klar›ndan korunmak için:
Vücut kitle indeksini normal s›n›rlar içinde tutun, kilolu ol-

may›n. Eklemlerinizi ve kaslar›n›z› güçlendirin, masa bafl› ve-
ya hareketsiz yaflam yerine uygun bir jimnastik veya yürüyüfl-
ler yap›n. Kalsiyumdan zengin yiyeceklere, örne¤in az-ya¤l›
süt, peynir, yo¤urt, brokoli ve badem ile beslenin. Kalsiyum
katk›l› besinler de ayn› amaca hizmet edebilir. E¤er yiyecek-
lerle yeterince kalsiyum al›nam›yorsa doktorunuz size uygun
bir kalsiyum tabletini önerebilir.

Kemiklerin sa¤l›¤› ve kalsiyum eksiklikleri için gerekli olan Vi-
tamin-D günefl ›fl›nlar› taraf›ndan ciltte üretilir. Yaflland›kça ve ev-
de sürekli oturan, günefl görmeyen yafll›larda ciltte yap›lan D-vi-
tamini azal›r, hatta hiç yap›lamaz. 

Vitamin-D kayna¤› olan besinler: Vitamin-D güçlendirilmifl
sütlüler, yumurta sar›s›, tuzlu-su bal›klar› ve karaci¤er.

Baz› kalsiyum tabletlerine vitamin-D’de eklenmifltir. Günde
400-800 IU D-Vitamini öneriliyor, doktor tavsiyesi olmadan günde
800 üniteden fazlas›n› almay›n, zararl› olabilir. 

Kemik dokusunun güçlendirilmesinde bifosfanatlar, kalsito-
nin, Raloxifene ve gerekti¤inde paratiroid hormon gibi ilaçlar da
kullan›lmaktad›r.

Sa¤l›kl› ve uzun bir ömür dile¤imle, hoflçakal›n.

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