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Kim ne derse desin, hepimizin ‘bir avuç is-
tikrara’ ihtiyacı var. İnsanın doğası hep
istikrar arayışı içindedir. Evimiz değiş-

mesin isteriz. İsteriz ki, çocuklukta pürüzsüz
sevgiyle bağlı olduğumuz arkadaşlarımızla bir
ömür sürelim. Hiç hastalanmadan ömrümüz ta-
mamlansın. Ölümün mutlaklığını bile unutur;
sevdiklerimizin hiç birinden ayrılmadan hayat
defterini kapatma duygusunu silip atamayız üs-
tümüzden. İşyerimizde de bir başlayınca, ölün-
ceye kadar orada çalışmadır dileğimiz.

Evdeki hesap çarşıya her zaman uymasa da,
insanın temel arayışı ‘istikrardır’. Bir kurumun
istikrarı da, o kurumda çalışan insanların ‘kıdem
ortalaması’ ile anlaşılır. Yani kıdem kurumda ça-
lışanlar için anlamlı bir sükûnet göstergesidir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kıdem teşvik tö-
reni yapıldı. Çok sayıda arkadaşımız ‘kıdem ödül-
lerini’ aldılar. Dergimizin bu sayısında kıdemi
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teşvik törenlerinden fotoğraflara yer verdik. Anılar,
fotoğrafların tanıklığıyla sonsuza imza atsın diye.

Bu sayımızda Şişecam Topluluğu’nun bir ku-
rum olarak sessiz sedasız yürüttüğü ‘iş sağlığı ve
güvenliği’ çalışmalarından bir kesit yer alıyor. Sade-
ce kıdemin yüksekliği işyeri ile çalışan arasındaki
ilişkinin sağlıklılığını göstermez. Çalışma ortamın-
da iş sağlığı ve güvenliğinin kalitesini giderek art-
tırmak da gerekiyor. Topluluğumuz kesintisiz ola-
rak bu alanlarda da çalışmalarını sürdürmek, işin
‘insani boyutunu’ gözardı etmiyor.

“Canlıların uzun ömürlü olanları, en akıllıları ve en
güçlüleri değildir; hayata en iyi uyum gösterendir” di-
yor Darwin. Bu nedenledir ki, değişen dünyaya
ayak uydurmak için her zaman kendimize yatırım
yapmak, değişmeleri gözlemek, onların etkilerini
doğru algılamak, değişmelere uyum göstermek
için kendimizi eğitmek gerekiyor. Şişecam’ın bir
başka özelliği de, ‘süreç yönetiminden’, ‘stratejik dü-

şünmenin öğrenilmesine’, ‘elektronik ortamda dil öğre-
niminden’, ‘çevrenin geliştirilmesine’ her alanda eği-
timleri sürdürmesidir. Uyum için eğitimi temel
araç olarak gören Topluluğun eğitim etkinliklerin-
den kesitler de her zaman dergimizin yer verdiği
haberlerdir.

Çocuklar geleceğimizdir. Soda Sanayii A.Ş.’nin
‘Çevre ve Doğa Sevgisi’ resim yarışmasında küçük
ressamların başarısı da haberlerimiz arasında yeri-
ni aldı. Tarsus’ta yapılan ‘soda ormanı’ ise sosyal
etkinliklerimizde bir diğeri, çevreye verdiğimiz
önemin bir başka göstergesi.

Dergimizin bu sayısında kürek şampiyonasın-
dan da kısa bir haber yer alıyor.

Hayat canlı... Hayat değişken... Hayat ırmağı
sürüp gidiyor. Kurumlar da canlı birer organizma
olarak her gün yeni bir iş, uğraş içinde... Dergimiz,
Şişecam Topluluğu’nun bu canlılığına kısmen de
olsa tanıklık ediyor.
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Geleneksel olarak düzenlenen tören bu yıl 7 Tem-
muz 2006’da Şişecam Merkez, Düzcam, Cam Ev Eş-
yası, Cam Ambalaj ve Kimyasallar gruplarının çalı-
şanlarının katılımı ile Kule 3’te gerçekleştirildi. Kıde-
me hak kazanan personele rozetleri, Genel Müdür Do-
ğan Arıkan, yönetim kurulu üyeleri, Alparslan Akın-

cı, İnci Yılmaz ve Özgün Çınar ile Cam Ev Eşyası
Grup Başkanı Gülsüm Azeri, Cam Ambalaj Grup
Başkanı Teoman Yenigün, Finansman Genel Müdür
Yardımcısı Türkay Ergun, Genel Sekreter Rüştü Boz-
kurt ve Düzcam Grubu İnsan ve Finans Kaynakları
Başkan Yardımcısı Akif Sözen tarafından verildi.

fiiflecam’da k›demi teflvik töreni

Cavit UstaoğluMuhteşem Mahmutluoğlu
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Akif Sözen

Sema Kuşculuoğlu

Zuhal Hürkan

Orhan Çorumluoğlu

Mehmet Orhon
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Urhan Ocak

Cihan Sırmatel

Azmi Taner Us

Osman Şal

Mustafa Mühür
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Mustafa Teker

Muzaffer Özışık

Kadriye Akagül

Çelebi Çelik

Fahri Bakıcı

Engin Özer
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Şevki Yayla

Yasemin Hürpek

Bülent Arman

Kemal Özharar

Hayrettin Hacıyakupoğlu

Çetin Yalçın Dedeoğlu



Çalıþanın dünyası

Þiþecam • Temmuz-Aðustos  2006 • 9

fiiflecam Toplulu¤u flirketlerinde
k›demi teflvik törenleri

Camiş LojistikCam Pazarlama

Anadolu 
Cam Mersin
Fabrikası

Anadolu 
Cam Topkapı

Fabrikası
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Soda Sanayii Soda ve Kromsan Fabrikaları

Paşabahçe Eskişehir Cam

Paşabahçe
Kırklareli
Fabrikası

Anadolu Cam
Yenişehir

Trakya Cam
Cam İşleme ve

Kaplamalı
Camlar

Fabrikası
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‹flçi Sa¤l›¤› 
ve ‹fl Güvenli¤i
Haftas›
nedeniyle 
fabrikan›n
muhtelif 
yerleri ve
panolar› 
konu ile ilgili
afifllerle
donat›ld›.

İş Sağlığı ve Güvenlik Haftası nedeniyle
Trakya Fabrikası’nda da çeşitli etkinlikler
düzenlendi.

İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Haftası nedeniy-
le fabrikanın muhtelif yerleri ve panoları konu
ile ilgili afişlerle donatıldı. Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Edirne Bölge Müdürü Lütfi İncir-
oğlu fabrikaya davet edilerek,
İSG’de eğitimin yeri ve önemi, iş-
çi ve işverenin hukuki sorumlu-
lukları konularını içeren bir su-
num yapması sağlandı.

Yapılan sunuma yöneticiler,
sendika temsilcileri ve çalışanlar
ile Otocam Fabrikası, Kırklareli
Fabrikası’nın ilgilileri de katıldı.

İşçi sağlığı ve güvenliği ala-
nında Trakya Fabrikası’nda etkin

ve çağdaş bir kültür oluşturma vizyonu ile
başlatılan süreçte 2006 yılının Mayıs-Temmuz
ayları İSG konularında çalışanları bilinçlen-
dirme ve yeniden yapılanma dönemi olarak
belirlendi.

Trakya Cam etkinlikleri...
Trakya Fabrikas›’nda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i

haftas› yap›ld›
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Trakya Cam Otocam Fabrikası’nda 27-28
Nisan tarihleri arasında  “süreç yöneti-
mi” eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim mü-

dürlüğü uzmanlarından Metin Arslan ve Deniz
Yücesoy’un başarılı sunumlarıyla iki gün sü-
reyle farklı müdürlüklerden toplam 18 aylık
ücretli personel eğitimde yer aldı.  Eğitim sıra-
sında katılımcılar  

• Süreçlerinin belirlenmesi ve süreçlerin 
tanımlanması

• Stratejik planlama - süreç yönetimi ilişkisi
• Süreç performans hedeflerinin belirlenmesi
• Sürekli iyileştirme - süreç iyileştirme ve 

önceliklendirme” 
konularında, oluşturulan eğitim gruplarıy-

la grup çalışmaları yapılarak eğitim katılımcı-
larına sunuldu ve karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu.

Otocam Fabrikas›’nda süreç yönetimi e¤itimi
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Masa tenisi turnuvas› yap›ld›

Trakya Cam Otocam Fabrikası masa tenisi takımı ilk kez
katıldığı Kırklareli Gençlik ve  Spor İl Müdürlüğü Ku-
rumlararası Masa Tenisi Turnuvası’nda Kırklareli ikin-

cisi olmuştur. Masa tenisi takımını oluşturanlar, Reyhan Say-
gın, Fedai Karakaçan, Tamer Dönmez ve Taşkın Ermiş'tir. 

Bu yıl Trakya Cam’ın “ba-
har organizasyonu” 15-
17 Haziran tarihleri ara-

sında yetkili satıcıları, Isıcam®

yetkili üreticileri ve sanayici
müşteriler ve eşlerininde katı-
lımları ile KKTC’de gerçekleşti-
rildi.

Girne, Lefkoşe ve Magosa şe-
hirlerinin ziyaret edildiği orga-
nizasyon kapsamında KKTC’yi
yakından tanıma imkanı elde
edildi.

Organizasyona katılanların
olumlu izlenimleri tüm Trakya
Cam ailesi’nde memnuniyet ya-
rattı.

Bahar 
organizasyonu
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5Haziran “Dünya Çevre Günü”nedeniy-
le fabrikada yapılan toplantıda çalışanla-
ra İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetki-

lilerince “çevre kirliliği” konulu sunum yapıl-
dı. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne katılımla-
rından dolayı teşekkür plaketi verildi. İl Çevre
ve Orman Müdürü, konuşmasında, çevre ko-
nusundaki duyarlılıklarından ötürü Anadolu
Cam Mersin Fabrikası yöneticilerine teşekkür
etti.

Cam kırığı toplama kampanyasında “çevre
slogan” yarışmasında en çok cam kırığı topla-
yan üç personele yöneticiler tarafından ödül
verildi. Çevre günü etkinliğinde günün anısına
çam fidanları ile AC Mersin fabrikası çevre ku-
lubü kokartı dağıtıldı ve tüm çalışanların katıl-
dığı kokteyl ile tamamlandı.

Dünya Çevre Günü kutland›

Mersin Fabrikas› çevre yönetim
sistemi belgesi ald›

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tetkikçileri,
Bülent Pişkin ile Tuncer Saracık tarafından ISO
14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi  tetkiki ger-

çekleştirildi.
TSE tetkikçileri, belgelendirme tetkikinde, ISO

14001:2004 standardına uygun olarak kurulan Çevre
Yönetim Sistemi maddeleri;
• çevre politikası • Çevre boyutları ve etkileri • Yasal
şartlar • Amaç ve hedefler, programlar • Bünye, yapı
ve sorumluluk • Uzmanlık, eğitim ve farkında olma •
İletişim • Doküman kontrolü
• Faaliyet kontrolü • Acil hal
hazırlığı • İzleme ve ölçme
• Uygunluğun değerlendiril-
mesi • Uygunsuzluk, düzelti-
ci ve önleyici faaliyet • Kayıt-
ların kontrolü • İç tetkik

• Yönetimce gözden geçirme kapsamında yapılan ça-
lışmaları tetkik ettiler. Tetkik sonucun-
da mevcut uygulamaların ve dokü-
mantasyonun standardın gereklerine
uygun olması nedeniyle “ISO
14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Bel-
gesi”nin Anadolu Cam Mersin Fabrika-
sı’na verilmesine karar verildi.

Anadolu Cam etkinlikleri...
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Son yılarda teknoloji sanayiinin hızla geliş-
mesi, çevre sorunlarının da artmasına ne-
den oldu. Plansız endüstrileşme ve sağlık-

sız kentleşme, tarımda kimyasal maddelerin bi-
linçsizce kullanımı, gerekli çevre koruma önlem-
leri alınmadan yoğun üretime geçen sanayii te-
sisleri çevre kirliliğini tehlikeli boyutlara çıkarttı.

Araştırmalarda dünyadaki mevcut çevre kirlili-
ğinin yüzde 50’sinin son 35 yılda meydana geldi-
ği tespit edildi.

Bu tespit üzerin yetkililer 5-6 Haziran 1972 ta-
rihleri arasında Stockholm’de 13 ülkenin katılı-
mıyla “Çevre ve İnsan” konulu bir toplantı ger-
çekleştirdi. Bu toplantıda her yıl 5 Haziran’da

Dünya Çevre Günü olarak kutlanma-
sı kararı alındı. Çevre günü ve hafta-
sı AC Topkapı Fabrikası’nda da yapı-
lan organizasyonlarla kutlandı. 5 Ha-
ziran 2006 günü su altı fotoğrafları
barkovizyon gösterisinde su altı ya-
şamı ve su kirliliğinin deniz canlıları-
na olan etkisi fotoğraflarla sunuldu. 

9 Haziran günü ise tüm yönetici-
lerin ve çalışanların katılımı ile fidan
dikme etkinliği gerçekleştirildi. Çev-
re Mühendisi Nilüfer Korkmaz ve
Fabrika Müdürü Serdar Özer yaptık-
ları konuşmalarda yaklaşan ISO
14001:2004 denetimi öncesinde çevre
bilincinin öncelikle tüm çalışanlara
aktarılması ve geliştirilmesi konusu-
nu vurgulayarak, çevrenin korunma-
sının önemini ve bizden sonra gele-
cek kuşaklara daha temiz bir dünya
bırakmak için hepimize büyük gö-
revler düştüğünü bu konuda bilgili
ve duyarlı olmamız gerektiğini bir
kez daha hatırlatarak herkese güzel,
temiz bir çevre, mutlu ve sağlıklı bir
yaşam dilediler.

Topkap›’da çevre haftas›
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Bo¤az’da tekne turu

Anadolu Cam Topkapı Fabrikası Sevk ve İdare Elemanları
Derneği tüm fabrika çalışanlarının ve ailelerinin davetli ol-
duğu boğazda tekne turu düzenledi. 14 Temmuz’da düzen-

lenen bu gecede İstanbul Boğazı’nın eşsiz güzelliğinin yanında çalı-
şanların neşe ve coşkusu görülmeye değerdi. Gecenin sonunda mut-
luluk, çalışma ortamı dışında da dostluk ve beraberlik duygusu için-
de olmanın keyfi geceye katılan herkesin gözlerinden okunuyordu.
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Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.‘nin 20. ku-
ruluş yıldönümü  26 Mayıs 2006 tari-
hinde Tuzla fabrikası bahçesinde kut-

landı. Fabrika bah-
çesinde yapılan kut-
lamaya, Cam Ev Eş-
yası Grubu ve Selü-
loz-İş Sendikası yö-
neticileri ile çalışan-
lar iştirak etti.

Ayrıca; 9 Hazi-
ran 2006 tarihinde
de Eskişehir Fabri-
ka bahçesinde tüm
çalışanların iştirak
ettiği ‘piknik orga-
nizasyonu’ düzen-
lendi. Her iki orga-
nizasyonda da canlı
müzik eşliğinde ya-

pılan dans ve oyunlar coşkulu bir ortam yara-
tarak çalışanlar arasında ilişkilerin pekişme-
sinde önemli bir rol oynadı.

Camifl Ambalaj’da 
20. y›l kokteyli

Camiş 
Ambalaj 
Tuzla Fabrikası

Camiş 
Ambalaj 
Eskişehir
Fabrikası
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Soda Sanayii’nin “5. Çevre ve Doğa Sev-
gisi” konulu Resim Yarışması’nda dere-
ceye girenler Soda Sanayii Sosyal Tesis-

leri’nde yapılan törenle ödüllerini aldılar.
Ödül törenine vali yardımcıları Reşat Öz-

demir ve İsmail Gündüz, Bahçeli Belediye
Başkanı Halil Ünal, Petrol-İş Şube Başkanı
Adil Alaybeyoğlu, Soda Sanayii yöneticileri,
okul müdürleri, dereceye giren öğrenciler, re-
sim öğretmenleri ve velileri katıldı. 

Ödül töreninin açış konuşmasını yapan
Soda Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Ayhan Yıl-

maz: “Çevre Haftası kutlamaları kapsamında ger-
çekleştirilen resim yarışmasının ödül törenini yap-
makla ve sizlerle birlikte olmakla mutluluk duyu-
yoruz. Bugünün bizim için başka bir anlamlı yanı
daha var. Şirketimizin her iki fabrikası Kromsan ve
Soda “Çevre Yönetim Sistem Belgesi”ni ve “İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistem” belgesini
aldı. Bu belgelerle biz sanayiciler olarak küçük res-
samlarımızın resimlerine işledikleri hayallerindeki
çevreyi sürdüreceğimize ve koruyacağımıza söz
verdik. Bu belgeler bu konudaki taahhütlerimizin
bir göstergesidir. Soda Sanayii bu tür sosyal etkin-
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Soda Sanayii’nin “Çevre ve Do¤a Sevgisi” Resim Yar›flmas›’nda dereceye girenler ödüllerini ald›lar

Küçük ressamlar›n ödül sevinci

Soda Sanayii etkinlikleri...
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liklerin hepsinde var ve var olmaya da devam ede-
cektir” diyerek yarışmada emeği geçen herke-
se teşekkür etti ve dereceye girenleri kutladı. 

Soda Sanayii’nin çevreyi ve doğayı sevdir-
me anlamında gerçekleştirdiği yarışmanın
amacına ulaştığını ve bu yarışmanın gençlere
ve çocuklara doğayla ilgili bilinç aşılama yo-
lunda gerekli işlevi yerine getirdiği kanaatin-
de olduğunu belirten Vali Yardımcısı Reşat
Özdemir ise yarışmada dereceye giren öğren-
cilere seslenerek: “Gençler resimlerinizi görünce
hayallerinizin ne kadar güzel olduğunu orada gö-
rüyorum. Maalesef şu anda karşılaştığınız manza-
ra hayallerinizden çok uzak ama karamsar olma-
yın. Dünyanın her yerinde gelişme için doğayı
tahrip etmişler, sonra bunların doğanın dengesini
bozduğunu ve gelecek nesillere bırakacakları mira-
sı tahrip ettiklerinin farkına varınca bunları dü-
zeltme yolunda çalışmalar başlatmışlardır. Bizlerin
de çabası bu yöndedir. Artık hiçbir yönetici hiçbir
işletme sahibi bunu yapmayım buradan bir menfa-
at elde edeyim diyemeyecek. Devletin mevzuatı da

artık buna izin vermiyor. Bizler de resimlerinizde-
ki hayallerin gerçek olduğu bir çevreyi sizlere bı-
rakmak için gayret içindeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren
öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Ödül töreni ya-
pılan kokteylle devam ederken küçük ressam-
lar Soda Sanayii Hayvanat Bahçesi’ni gezerek
eğlendiler.

1) Oyun Çağı Birincisi
MELEK AZRA SERİN
Necdet Ülger İlköğretim Okulu , 1. Sınıf
2) Altın Çağı Birincisi 
ANDAY KORKMAZ
Bahçelievler İlköğretim Okulu, 5. Sınıf
3) Gelişim Çağı Birincisi 
TANSEL ULUDOĞAN
İleri İlköğretim Okulu, 7. Sınıf
4) Özel Kategori Birincisi
TURAN ÖZGÜR ÖZSOY
Hüseyin Polat Eğitim Uygulama 
Okulu öğrencisi
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Soda ve Kromsan 
fabrikalar›
TSE Belgesi ald›

Soda ve Kromsan Krom Bileşikleri fabrika-
larında kurulmuş olan “Çevre ve İş Sağlı-
ğı ve İş Güvenliği Entegre Yönetim Siste-

mi” TSE tarafından yapılan denetimler sonu-
cunda belgelendirilmeye hak kazandı.



Çalıþanın dünyası

Soda Sanayii A.Ş.’nin çalışanları arasında
düzenlediği Altın Zar Tavla Turnuva-
sı’nın beşincisi 19 Haziran-5 Temmuz

2006 tarihleri arasında yapıldı. Soda ve Krom-
san Fabrikası çalışanlarının yoğun ilgi göster-
diği turnuva 69 kişinin katılımıyla başladı. Son

derece heyecanlı geçen turnuva sonunda Er-
han Yıldırım ve Bülent Ergun finale kalmayı
başardılar. 5 Temmuz 2006 Çarşamba günü ya-
pılan  final karşılaşmasında Bülent Ergün Er-
han Yıldırım’ı 5-4 yenerek Altın Zar’ın sahibi
oldu..

Soda’dan anlaml› konser...
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Soda Sanayii A.Ş.
Türk Müziği Top-
luluğu Türk Halk

Müziği Korosu İstan-
bul’daki konserlerinin
üçüncüsünü 15 Mayıs’ta
İş Sanat’ta gerçekleştirdi.
Umut Çocukları Derneği
yararına gerçekleştirilen
konserde, şef Turan Alıcı
yönetiminde 40 kişilik
koro yaklaşık iki saat sah-
nede kalarak “Türküler
ve Anadolu’dan Esinti-
ler” temalı eserleri başa-
rıyla seslendirdi. 

Alt›n Zar Tavla Turnuvas›’n›n beflincisi yap›ld›



Çalıþanın dünyası

Soda Sanayii Mensupları Derneği tarafın-
dan organize edilen Ağaç Dikme Şenli-
ği’nde, Soda çalışanları ve emeklilerin-

den oluşan dernek üyeleri hem ağaç diktiler,
hem de mangalda sucuk partisi düzenleyip,
davul zurna eşliğinde eğlendiler.

Tarsus’un Karakütük köyü civarındaki 10
bin metrekare alanda fidanların toprakla bu-
luşturulduğu Soda’lıların şenliğine Orman Böl-
ge Müdürü Nihat Öz ve Soda Sanayii Genel
Müdürü Ayhan Yılmaz da katıldı. Nihat Öz ve
“Söndürülmeyen ateşlerle, sönmeden atılan bir
sigarayla dönümlerce ormanın yok edildiğini,
ağacın ve ormanın yurdumuz için çok önemli
olduğunu” belirterek ağaç dikme şenliği dü-
zenleyerek bölgemizin ağaçlandırılmasına kat-
kıda bulunan Soda Sanayii Mensupları Derne-
ği’ne ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Soda Sanayii Genel Müdürü Ayhan Yılmaz
ise Orman Bölge Müdürlüğü’ne katkılarından
dolayı teşekkür ederek; “Biz bir sanayi ku-
ruluşu olarak ülke ekonomisine ciddi kat-
kılarda bulunuyoruz. Aynı zamanda sos-
yal sorumluluk bilinciyle çevrenin korun-
ması ve çevresel yatırımlara da büyük
önem veriyoruz. Derneğimizin düzenledi-

ği bu etkinlikle Soda Sanayii mensuplarının da
bir ormanı olmasından son derece mutluyuz”
dedi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı Ağaç Dikme
Şenliği’nde 1000 tane ağaç dikilerek Soda Sana-
yii Mensupları Derneği Hatıra Ormanı oluştu-
ruldu. “Bizim de bir ormanımız, bir dikili ağa-
cımız var” diyen katılımcılar iki saat boyunca
hem ağaç diktiler hem de piknik yaparak güzel
bir hafta sonu geçirdiler.

Tarsus’a Soda orman›!..
Soda’l›lar, hem a¤aç diktiler hem e¤lendiler...
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Mersin Soda Sanayii’nde
bilardo heyecan›

Soda Sanayii A.Ş.
çalışanları arasın-
da geleneksel ola-

rak düzenlenen 3 Bant
Bilardo Turnuvası’nda 4
grupta 20 bilardocu mü-
cadele etti. Soda Sanayii
A.Ş. yöneticilerinin de
izlediği turnuvanın final
karşılaşmaları sonucun-
da Alp İlter birinci, Erdal Şahin ikinci, Faruk Ergene üçüncü,
Ramazan Eser ise dördüncü oldu. Dereceye girenlere kupaları-
nı Genel Müdür Ayhan Yılmaz tarafından verildi.



Çalıþanın dünyası
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Şişecam Çayırova Spor Kulübü’nün bü-
yükler sınıfındaki tek sporcusu olan
Neylan Öztürk, Türkiye Şampiyonu ola-

rak 20-22 Temmuz 2006 tarihlerinde Belçika’da
yapılan Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi tem-
sil etti ve Dünya 12’incisi oldu. Dünyada ilk 12
sporcu arasına giren ülkeler Olimpiyat vizesi
almaktadırlar. Sporcumuz, başarılı çalışmaları-
nı önümüzdeki yılda da devam ettirirse,
Çin’de yapılacak Olimpiyatlar’a bayanlarda gi-
riş vizesi almış olacağız. Neylan Öztürk bu ba-
şarısı ile Türkiye’nin ilk bayan sporcusu oldu.

Ufuk Bulut;  konuşması ve yürümesi olma-
yan, bedensel engelli bir genç olarak, kendi ya-
şıtları ile birlikte 15 yaşında kulübümüzde spo-
ra başladı. Bu gün 30 yaşında. Yaz, kış hergün
kulübümüze geldi, salonda antrenmanlarını
yaptı. Artık, yürüyebiliyor, koşabiliyor, kendi-
sini zor da olsa ifade edebiliyor. 2006 Şubat
ayında, Fethiye’ye yelken yarışmaları için ge-
len yabancı yatçıların getirdiği, eğitim amaçlı
kürek teklerinden birisi ile Ufuk denizdede tek
başına kürek çekerek antrenmanlarına devam
etmeye başladı. Kürek Federasyonu olarak, Bü-
yükler Türkiye Kürek Şampiyonası yarışmala-

rına, ilk defa bedensel engellileri ilave ettik.
Ufuk Bulut, Türkiye’nin ilk ve tek bedensel en-
gelli yarışmacısı olarak, hayalini gerçekleştirdi
ve ödülünü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz
Yıldırım’dan aldı.

Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası 21–23
Temmuz 2006 tarihlerinde Sapanca’da yapıldı.
Yarışmalara, Anadoluhisarı İdman Yurdu, An-
kara Ünv. Balıkadamlar, Beşiktaş, Beykoz Bele-
diyesi, Çukurova Ünv. Denizcilik İşletmeleri,
Fenerbahçe, Fethiye Belediyesi, Galatasaray,
Körfez Hereke Sümer Spor, ODTÜ, Sakarya
Gençlik Merkezi, Sakarya Kürek İhtisas, Sakar-
yaspor AŞ, Sarıyer Belediyesi, Şişecam Çayıro-
va, Tekel, Tuzla Deniz Yıldızı olmak üzere 20
Kulüp katıldı.

Fenerbahçe, 10 birincilik ile Türkiye birinci-
si, Şişecam Çayırova 5 birincilik ile ikinci, Sa-
karyaspor A.Ş.’de 3 birincilik ile üçüncü olarak
kupalarını kazandılar. Bu yarışmalarda, Eylül
2006 ayında İstanbul Haliç’te yapılacak Balkan
Şampiyonası Milli Takımı seçildi.

Fenerbahçe 13, Şişecam Çayırova 9, Sakar-
ya 4, Ankara Ünv. 4, Galatasaray 1, Deniz Yıld.
1, Hereke Bld. 1 Sporcu, Fethiye Bld. 1 sporcu-
su ile Milli Takımımızı temsil edeceklerdir.
Sporcularımıza, Balkan Şampiyonası’nda başa-
rılar diliyoruz.

Türkiye Büyükler Kürek
fiampiyonas› yap›ld›



Çalıþanın dünyası
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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.



Fuar

17-21 Mayıs 2006 tarihleri arasında
Bükreş/Romanya’da düzenlenen
“Construct Expo Ambient Fuarı”na

Trakya Cam olarak 95 m2’lik standla katı-
lımda bulunuldu.

Yılda bir kez düzenlenmekte olan
Construct Expo Fuarı, 2006 yılında Const-
ruct Expo Antreprenor ve Ambient olarak
ikiye ayrıldı.

Fuara Belçika, Bulgaristan, Çin, Fransa,
Almanya, Yunanistan, İsrail, İtalya, Mol-
dova, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İspan-
ya, Macaristan ve Türkiye’den uluslarara-

sı katılım sağlandı. Türkiye’den 50’nin
üzerinde firma fuara katıldı. Türkiye ulus-
lararası katılımda en çok firması olan ülke
konumuna geldi.

Uluslararası sanayiciler ile yerel tüke-
ticileri bir araya getiren Romanya’nın en
önemli ve büyük fuarında Trakya Cam ya-
pı ürünlerini özel dekorasyonlu standında
sergiledi. Stand, ilk gün Serbest Bölgeler
Genel Müdürü Mehmet Demirel ve ardın-
dan T.C. Bükreş Büyükelçisi Ahmet Rıfat
Ökçün ve Ticaret Müşaviri Taçkın Barış
Ergün tarafından ziyaret edildi.

Trakya Cam fuarlarda...

22 • Þiþecam • Temmuz-Aðustos  2006

Construct Expo Ambient 2006 Fuar›



Fuar
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Trakya Cam 3-7 Mayıs tarihleri arasın-
da TÜYAP Beylikdüzü’nde düzenle-
nen İstanbul Yapı 2006 Fuarı’na 144

m2’lik standla katıldı.
Trakya Cam’ın yeni dekorasyonlu stan-

dında; enerji tasarrufu, güvenlik, gürültü
kontrolü, estetik gibi özelliklerin tümünü ve-
ya ihtiyaca göre bir kısmını sağlayan cam çö-
zümleri sunuldu. 

Türk inşaat sektörünün uluslararası
anlamda gelişmesine katkıda bulunan
Uluslararası Yapı 2006 İstanbul Fuarı, yak-
laşık 60 bin m2 alan üzerinde, 10 ayrı sa-
londa, üretim alanlarına göre gruplanmış,
yaklaşık 50 ülkede 800 firmanın katılımı
ve 91.000 kişinin ziyareti ile “Türk Yapı
sektörünün en büyük fuarı” olma niteliği-
ni taşıyor.

Trakya 
Cam’›n yeni 

dekorasyonlu
stand›nda;

cam çözümleri
sunuldu. 

‹stanbul Yap› Fuar›



Fuar

Dünya Ticaret Merkezi’nde, 1-4 Hazi-
ran 2006 tarihleri arasında gerçekle-
şen İstanbul/Glass Technology 2006

Fuarı’na, dört grubu temsilen 180 m2’lik

stand ile katılımda bulunuldu. Standımızda,
ısı yalıtım camları, emniyet ve güvenlik
camları, güneş kontrol camları, gürültü
kontrol camları, dekoratif camlar sergilendi.
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Targovishte Bahar Ticaret Fuar ve Sergisi

8-14 Mayıs 2006 tarihleri arasın-
da Targovishte Belediyesi’nin
düzenlediği 229.Targovishte

Bahar Ticaret Fuarı ve Sergisi’ne
Trakya Glass Bulgaria EAD 90 m2’lik
standla katıldı. Ayrıca açık alanda 35
m2’lik alanda sera uygulaması yapıl-
dı. Standda, yapı sektörüne yönelik
ürünlerle cam ve ev eşyası ürünleri
sergilendi.  Tarım Bakanı Nihat Ka-
bil, Milletvekili Kasım Dal, Targo-
vishte Belediye Başkanı Krasimir
Mirev’in ziyaret ettiği standımız bü-
yük ilgi gördü. Fuarın geleneksel bü-
yük ödülünü şirketimiz elde etti.

Glass Tecnology Fuar›
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Endüstri Ýliþkiler
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T. fi‹fiE VE CAM FABR‹KALARI A.fi.
KAZA SIKLIK ORANLARI

2005 - 2006 YILLARI 6 AYLIK MUKAYESES‹

T. fi‹fiE VE CAM FABR‹KALARI A.fi.
GRUPLAR ‹T‹BAR‹YLE KAZA SIKLIK ORANLARI 2006

2005

CAM EV EfiYASI DÜZCAM AMBALAJ K‹MYASALLAR

OCAK MART N‹SAN MAYIS HAZ‹RANfiUBAT ARALIK

2006 TOPLULUK



Saðlık
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Sağlığımızla ilgili günlük konuşmalarımızda çoğu
kere karaciğerimizden söz ederiz. Acaba karaciğe-
rim mi bozuldu diye sorarız. Halbuki karaciğeri-

miz öyle kolay-kolay bozulan bir organımız değildir, üs-
telik ölen kendi hücrelerini hızla yenileyebilen, eğer kalıcı
bir hastalık geçirilmezse ileri yaşlara kadar yaşlanmayan
bir organdır. Yetişkin bir insanın karaciğeri 1,3–3,0 kg ara-
sında, yumuşak, pembemsi-kahverengidir. Karnın sağ-
üst kısmında, ön-kaburgalar arkasında ve hemen diyafra-
mın altında, midenin sağ tarafındadır. Safra kesesi için de
bir nevi yatak görevi görür. “Karaciğer atar-damarı”ndan
beslenir. Toplar-damarı ise dalak, pankreas ve ince barsak-
lardan kanla birlikte emilen besin maddelerini işlenmek
üzere karaciğere getirir. “Karaciğer toplar damar”ı (=vena
hepatica) ise işlenmiş kanı kalbin sağ boşluklarına iletil-
mek üzere bir başka ana toplar damara, inferior vena ca-
va, direne eder. İnsan karaciğeri 2 ana lobdan oluşur, sağ-
daki büyük, soldaki ise daha küçüktür. Bu lobların da
içinde ortalama 100,000 daha küçük lobcuk vardır. Kara-
ciğerin % 60’ını karaciğer hücreleri (=hepatosit) oluşturur,
her hücre ortalama 150 gün yaşar, sonra yenilenir. Karaci-
ğer dokusunun her miligramında ortalama 202,000 hücre
vardır. Karaciğerimiz ölen ya da yok olan hücrelerini ken-
di başına yeniden yapabilen birkaç organımızdan biridir.
Karaciğerimizin % 25’i bile kendini tam olarak yenileme-
ye yeter.

Karaciğer hücrelerinin yaptığı çeşitli fonksiyonları
şöylece sıralayabiliriz:

• Günde yaklaşık olarak 1 litre kadar safra yapar, bu-
nun bir kısmı safra kesesinde depolanır, bir kısmı hazım
faaliyeti için 12 parmak barsağına akıtılır.

• Karbonhidrat metabolizmasında rol oynar: bazı
aminoasidlerden, laktat ve gliserolden ve glikojenden
glukoz yapar, glukozdan glikojen yapabilir.

• İnsulin ve diğer hormonların yıkılması,
• Protein metabolizmasının ana sorumlusudur,
• Lipid (=yağ) metabolizmasında birkaç rol üstlen-

miştir: kolesterol sentezi, trigliserid yapımı,
• Kan pıhtılaşma faktörlerini yapar,
• Hemoglobini yıkar,
• Zehirli maddeleri parçalar, birçok ilacı zararsız ha-

le getirir,
• Amonyağı üreye çevirir,
• Glukozu glikojen olarak depolar, aynı zamanda vi-

tamin-B–12 ve bakırı da depolar,
• Hamileliğin ilk 3 ayında bebeğin kırmızı kan hüc-

relerini yapar, 32.haftadan sonra bu görevi tamamen ke-
mik iliği üstlenir,

• Karaciğer bağışıklıktan sorumludur, karaciğerin
retiküloendotelial sistemi immünolojik olarak aktif olan
birçok hücre içerir, bunlar bir kalbur gibi süzgeç görevi
görürler.

Karaciğer yukarıdaki fonksiyonlarından herhangi
birini yapamazsa çeşitli belirtiler görülür: Cilt ve göz ak-
larının sararması (=sarılık), koyu renkli idrar, gri-sarı ve-
ya açık renkli gaita, bulantı, kusma,
iştahsızlık, kan kusma, kanlı veya
siyah gaita, karın şişmesi, karında
hassasiyet ve ağrı, uzun süreli ge-
nel kaşıntı, beklenmedik kilo deği-
şiklikleri, 2 ay içinde kilonun % 5
veya daha fazla artması veya azal-
ması, uyku bozuklukları, zihinsel
karışıklık veya koma, halsizlik,
seksüel performans kaybı.              

Halen karaciğerin görevlerini üstlenecek kapasitede
suni bir organ yapılamamıştır. “Karaciğer diyalizi” yön-
temi ile bazı fonksiyonlar taklit edilmeye çalışılmaktadır,
ancak karaciğer yetmezliğinde deneysel bir tedavi olarak
kalmıştır.

Kısa olarak karaciğerin bazı hastalıklarına da değin-
mek isterim:

• Hepatitis: Karaciğerin iltihabı. Başlıca çeşitli virüs-
lerle oluşur, ancak bazı zehirler, oto-immünite ve kalıtsal
durumlar da iltihaba neden olabilir.

• Siroz: Ölen karaciğer hücrelerinin yerini fibröz do-
kunun alması olayıdır. Viral hepatitler, alkolizm, veya ka-
raciğere toksik etkili bazı kimyasallar karaciğer hücreleri-
ni öldürebilir.

• Hemokromatoz:
Vücutta demir birikimi-
nin olduğu kalıtsal bir
hastalıtır, sonuçta karaci-
ğerde hasar oluşur.

• Karaciğer kanseri:
Karaciğerin kendi hücre-
lerinden kaynaklanan ve-
ya metastatik olabilir.

Safra kesesi hastalık-
ları ve safra taşları daha
sonra söz edeceğimiz ge-
niş bir alandır. Alkol ve
karaciğer ilişkilerini de
ayrıca inceleyeceğiz.

Sağlıklı, aydınlık ve
mutlu günler dileğimle.

Haz›rlayan: 

Dr. A. Naim
Keskin 
‹ç Hastal›klar› Uzman›

Karaci¤erimiz hakk›nda




