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Kurulufl Öyküsü Cumhuriyet Türkiye’sinin
öyküsüdür. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Cum-
huriyet Hükümeti’nin önderleri net bir biçim-
de saptamışlardı ki, siyasi bağımsızlığı ekono-
mik bağımsızlıkla pekiştirmezsen, çok anlamlı
sonuç yaratmamış olursun. Bu nedenle o döne-
min son derece kıt olan kaynaklarını etkin kul-
lanmak için Birinci Kalkınma Planı’nı hazırlat-

tılar. Bu plan içinde ‘cam sanayiinin kurulma-
sı’da vardı.

Görev önce Sümerbank’a verilmek istendi.
Daha sonra bu görevi Türkiye İş Bankası’nın ye-
rine getirmesine karar verildi. Böylece “cam sa-
nayiini kurma, geliştirme ve uluslararası ölçekle-
re çıkarma” misyonunu Türkiye İş Bankası üst-
lenmiş oldu.

Ata’mızın
Paşabahçe 
fabrikasını
ziyareti, yanında
ilk Genel Müdür
Adnan Berkay.
(27 Mayıs 1935)

Cumhuriyetimizin 84. Y›l›nda  
“Cumhuriyet Kuflaklar›n›n Ortak Gururu”

fiiflecam’›n Öyküsü

Ulusal Misyondan Bölgesel Liderli¤e...
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1935’te Atatürk’ün direktifiyle kuruldu. Bugün, 2 milyar dolara ulaflan sat›fllar›n›n
yar›s›n› ihracat ve yurtd›fl› faaliyetlerin oluflturdu¤u bir cam devi oldu.

Hedefi, bölgesel liderli¤ini ve uluslararas› konumunu daha da yükseltmek....
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17.2.1934 tarihli kuruluş kararnamesinin altın-
da Atatürk ve silah arkadaşlarının imzası vardır.
14 Ağustos 1934’te Paşabahçe-İncirköy’de Cum-
huriyet’in ilk cam fabrikasının temeli o dönemin
başbakanı İsmet Paşa tarafından atılmış, 16 ay gi-
bi kısa bir sürede, 29 Kasım 1935’de yine İsmet Pa-
şa tarafından işletmeye alınmıştır. 

Şişecam’ın tarihi yakından izlendiğinde ba-
zı evreler vardır; Birincisi ‘kuruluş ve olgunlaş-
ma’ dönemidir. 1934–1960 yılına kadar olan dö-
nemi kapsar. Beykoz’daki tek bir fabrikada üre-
timin yapıldığı dönemdir. İkincisi 1960-1990
arasındaki dönem ‘teknolojiye hakimiyet, ürün
çeşitlendirme ve uluslararası pazarlara açılma’
evresidir.

Üçüncüsü 1990-2000 yıllarını kapsar ve ‘bü-
yük yatırımlar, dev ölçekler ve yeniden yapı-
lanma’ dönemidir. Dördüncüsü ise 2000 yılın-
dan bugünlere uzanır. Bu dönem ‘bölgesel li-
derlik ve global vizyon’ aşamasıdır ve bugün
halen devam etmektedir.

Kurulufl Sermayesi Kurulduğu dönemde ün-
vanı “Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim
Sosyetesi” olan Şişecam’ın kuruluş sermayesi
1935 yılındaki Esas Mukavele’ye göre  1 milyon
TL.’dir. Bugün 55 bağlı kuruluşuyla büyük bir
Topluluk konumuna ulaşmış olan Şişecam’ın
sadece ana şirketinin sermayesi 949.4 milyon
YTL’dir. Ancak 2006 sonu itibariyle konsolide
bilançosu öz kaynakların 2.4 milyar YTL düze-
yini aştığını göstermektedir.

Başlangıçta Türkiye İş Bankası’nın önemli
desteğiyle serpilen Şişecam, son 25 yıllık dö-
nemde yarattığı güçlü nakit akımla, kendi ya-

rattığı kaynaklarla büyümektedir. Zaman için-
de altı kuruluşu İMKB’de yer almıştır. Yurtiçi
ve yurtdışında geniş bir yatırımcı ve kreditör
kitlesinin nezdinde çok yüksek bir güven ve
kredibiliteye sahip bulunmaktadır.

Kurulufl Döneminde Ülke fiartlar›, Pazar
Yap›s› 1930’ların başlarında, şartlar çok zor,
ama üretme, kalkınma ve çağdaşlığı biran önce
yakalama azim ve kararlılığı da o ölçüde yük-
sekti. O nedenle Cumhuriyet Önderleri Sümer-
bank’la tekstili, Etibank’la madenciliği, Şeker
Fabrikaları ile tarımsal gelişmeyi, yeni bir plan-
la geliştirmeye giriştiler. İşte bu koşullarda cam
gibi temel bir sanayi kurmak için de Türkiye İş
Bankası görevlendirilmişti.

Kurucularımızın anılarından ve bize anlat-
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“Şirketin İştigal Konusu”
Alel’umum Cam Sanayiini doğrudan

doğruya ve bilvasıta alâkadar eden fer’i
sanayii vücuda getirmek veya bu kabil se-
naiye iştirak etmek ve bunların inkişaf, is-
lah ve terakkisi için icabeden tesisat ve
neşriyatta bulunmak. (Türkiye Şişe ve Cam
Fabrikaları Anonim Sosyetesi Esas Mukavele-
si 1935)



Þirket Haberleri

tıklarından biliyoruz ki, bugün bize çok basit
gibi görünen, el emeğine dayalı koşullarda bi-
le, ilk teknik birikimi sağlamak ve üretimi sür-
dürmek hiç de kolay olmamıştır. Yurtdışından
teknoloji transferi gerçekleştirilemediği için,
herşey sıfırdan adım adım keşfedilerek yol
alınmıştır. Başlangıçta istihdam edilen yabancı
ustaların bireysel katkılarını da şükranla yad
etmek gerekir.

O Döneme ‹liflkin Önemli Bir Anektod O dö-
nemin ülke koşullarında ‘bir şeyi üretebilme-
nin’, pahası ne olursa olsun herşeyin önünde
geldiği şüphesizdir. Kendi kendine yeterli ol-
manın, ithal ikamesinin ön planda tutulduğu
bir dönemdir.Bugünkü anlayışımızdan çok
farklıdır, ama aynı zamanda kendi içinde de tu-
tarlıdır.

Bu açıdan bakıldığında, özellikle Bey-
koz’daki Paşabahçe’nin tek fabrika olduğu dö-
nemde, tüm anektodlar üretim üzerinedir. O
çatı altında, teknik destek olmadığından pros-
pektüslere bakılarak makinalar monte edilmiş
ve işletilmiştir. Ülke ihtiyacı gözetilerek masa
üstünde dökme yöntemiyle düzcam üretme
denemeleri yapılmıştır. Hayal bile olsa o döne-
min şevk ve heyecanı her türlü övgüye layıktır. 

Türkiye’nin ilk sanayi ürünü ihracatçıların-
dan olan Şişecam 1961 yılından itibaren ilginç

bir olayla buna girişmiştir. Porte-
kiz’den cam ev eşyası ithal eden
New York’lu bir tüccar şirketimi-
zin ismini duyarak bizden ürün
talep etmiş, bizden olumsuz yanıt
alınca da ‘Sizin Portekizlilerden
neyiniz eksik?’ meydan okuma-
sında bulunmuştur. Bu meydan
okumanın tetiklediği yoğun çaba-
lar dünya standartında cam ev eş-
yası ürünlerinin Amerika pazarın-
da boy göstermesinin yolunu aç-
mıştır. Bugün Avrupa ikincisi ve
dünya üçüncüsü konumunda bu-
lunan Paşabahçe’nin bir dünya
şirketi olarak serüveni işte 46 yıl
önce bu şekilde başlamıştır.

‹nsangücü 1935 yılında 400 kişi olan çalışan
sayısı bu gün 18.000’e ulaşmış olup, % 20’den
fazlası yurtdışındaki faaliyetlerimizle ilgilidir.
Şişecam, yatırımcı karakterine ve sürekli yeni
yatırımlarla büyümesine rağmen, en yüksek kı-
dem ortalamasına sahip kuruluşlardan biridir.

Temel atma
töreni için
Başvekil İsmet
İnönü, eşi
Mevhibe İnönü
ile ilgili heyetin
vapurla
Paşabahçe’ye
gelişleri.
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27 Mayıs 1935 günü Atatürk
Paşabahçe Fabrikası’nı ziyaret
etmiş ve şirketin ilk genel müdürü Ad-
nan Berkay bu an’ı şöyle anlatmıştır: 

“… deha ve enerji fışkıran nazarları ile
yapılmakta olan işleri tetkikten sonra bana
hitaben: ‘Adnan Bey, bu fabrikada kesme
kristal cam da yapılacak mı?’ sualini tev-
cih buyurdular. Ben, fabrika tesisatı meya-
nında kristal cam imaline mahsus tertiba-
tın bulunmadığını, ilk merhalede kristal
imalatının müşkülatını, böyle bir fabrikas-
yonun ileride ele alınmasının düşünüldü-
ğünü izaha çalışırken, müşfik fakat itiraz
kabul etmeyen kat’i bir sesle: ‘Ben bundan
böyle soframda kendi fabrikamızın kris-
tal bardaklarını kullanmayı isterdim. Ya-
pılabilir ise, memnun kalırım’ emrini ver-
diler. Bu direktif, bizim için ikinci bir ener-
ji kaynağı oldu. Geceyi gündüze katarak
kristal camı imal ettik.” 
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Çünkü camın büyüsüne kapılan-
lar bir daha ondan kendilerini
kurtaramazlar, ilişki adeta bir tut-
kuya dönüşür.Bugün insanımız
Rusya steplerinden, Sina yarıma-
dasına kadar, aynı bilinç ve sebat-
la, adeta bir misyoner gibi yeni
başarılar peşinde koşmaktadır. Bu
nedenle ta kuruluştan bu yana,
adanmış ve fedakâr insangücü Şi-
şecam’ın en önemli varlığı olagel-
miştir.

Bugün Gelinen Konum 1935-
1960 döneminde Beykoz’da tek
fabrikada cam ev eşyası ve cam
ambalaj üretiliyordu. Bugün dört
ana gruptaki faaliyetlerde ölçekler büyümüş,
en ileri teknolojiler kullanılır konuma gelinmiş-
tir. Ar-Ge, faaliyetlerin  çok önemli bir unsuru
olmuştur.

72 yıllık süreçte  Şişecam’da tek değişme-
yen ‘cama odaklanmışlık’tır. Uzmanlaşmanın
ve doğru bildiğini yapmanın kazanan formül
olduğu, mevcut dünya konjonktüründe çok
daha belirginleşmiştir. Başarının arkasında ya-
tan en önemli sırlardan biri de budur. Böylece
rekabet gücü yüksek faaliyet birimleri oluştu-
rulabilmiş, ülke ihtiyacını karşılamak bir yana,
bölgede ve dünyada ses getiren ekonomik öl-
çeklere ulaşılabilmiştir. 1935’te sadece 370 ton
cam ürettiği gözönüne alındığında, Şişecam
bugün 2.5 milyon tonu aşan cam üretimi ve 2
milyar dolara ulaşan satışları ile çok önemli bir
aşama kaydetmiştir. Faaliyetleri sadece ülke ile
sınırlı kalmamış, 13 üretim tesisi ile şimdiden 7
ülkeye yayılmıştır. Sahasında bölgesel liderliği-
ni daha da pekiştirmek ve büyümesini sürdür-
mek iddiasındadır. 

Uluslararası üreticilerin cam satışları dikka-
te alınarak yapılan sıralamada Şişecam dünya
klasmanında 13’üncü sırayı almaktadır. Ancak,
ürün alt grupları itibariyle yapılacak sıralama-
da faaliyetlerimizin Avrupa’da 1’nci ile 5’nci,
dünya genelinde ise 3’üncü ve 11’inci sırada
yer aldığı görülmektedir. Bu hiç de azımsana-

cak bir başarım değildir. İşte biz bu başarının
verdiği özgüvenle “Cumhuriyet Kuşaklarının
Ortak Gururu Şişecam” sloganını gönül rahat-
lığıyla kullanabiliyoruz.

Yeni hedefler Önümüzdeki dönemde de ‘böl-
gesel liderlik ve global vizyon’ çerçevesinde
hızlı büyüme sürdürülecektir. Burada özellikle
ülkemizi çevreleyen yaşamsal coğrafyadaki fa-
aliyetlerimizi daha da genişletmek bizim için
büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla organik
büyümenin yanı sıra şirket satın almaya da
ağırlık vermeyi öngörüyoruz. Çünkü, küresel-
leşme ölçek ekonomilerini artık  çok hayati kıl-
maktadır.

Nitekim son yıllarda çevre ülkelerde yaptı-
ğımız  önemli yatırımlar ile özellikle Bulgaris-
tan ve Rusya’da cam ambalaj, düzcam ve cam
ev eşyası alanlarında yüksek üretim kapasitele-
ri yaratarak pazarlara ağırlığımızı koyduk. Bu
atılımımız mevcut pazarlarda daha derinleş-
mek ve yeni ülkelere girmek suretiyle sürdürü-
lecektir. Öte yandan ülkemizde de, hem artan
yurtiçi talebi karşılamak hem de ihracatı de-
vam ettirmek üzere Bursa-Yenişehir’i yeni bir
cam üretim merkezi konumuna getirmemiz Şi-
şecam’ın giderek hızlanan bir büyüme ile her-
kesin daha fazla gurur duyacağı daha parlak
bir geleceğe yürüdüğünün ispatıdır.
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Türkiye ‹fl Bankas› Yönetim Kurulu
Üyeleri Trakya Bölgesi’nde

Sişecam’ın ana ortağı Türkiye İş Banka-
sı’nın Yönetim Kurulu Üyeleri 29 Ağustos
2007 tarihinde Şişecam’ın Trakya bölgesin-

deki Trakya Cam, Trakya Otocam ve Paşabahçe
Kırklareli Cam fabrikalarını ziyaret etti. Şişecam
Genel Müdürü, Grup Başkanları, Genel Müdür
Yardımcıları, Düzcam ve Cam Ev Eşyası Grup
Başkan Yardimcılarının da hazır bulundukları

tüm günü kapsayan geniş program çerçevesin-
de, sözkonusu fabrikalar gezildi, fabrika yöneti-
cileri tarafindan faaliyetler hakkında ayrıntılı
bilgiler aktarıldı.

Programın son bölümünde ise Paşabahçe
Kırklareli Fabrikası’nda Türkiye İş Bankası ve Şi-
şecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman
şeref defterini imzalayarak çalışanların alın
terleri ile yarattığı değerleri görmekten ve bu-
rada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti be-
lirtti. Fabrikada yapılan inceleme gezisinden
sonra Şişecam Genel Müdürü, Grup Başkanla-
rı ve Finansal İşler Grup Başkanı Topluluk ve
Gruplar genel1ine ilişkin bilgilendirme yaptı-
lar.

Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı bu program
sonunda Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu
Üyeleri  duydukları memnuniyeti ve başarıların
devamı temennilerini ifade ederek tüm çalışan-
ları kutladılar.



Þirket Haberleri

Üretim kapasitesi ve
ürün kalitesi ile bir
dünya şirketi konu-

munda bulunan Soda Fabri-
kası; gıda ve yem sektöründe
katkı maddesi olarak kullanı-
lan Rafine Sodyum Bikarbo-
nat ürünü için, FAMI-QS bel-
gesi almaya hak kazandı.

25 Haziran 2007 tarihin-
de, belgelendirme kuruluşu
SQS firması tarafından ger-
çekleştirilen tetkikte, şirke-
tin gıda ve yem zincirindeki
konumunun bilincinde ola-
rak ürün kalitesi ve ürün
güvenliği için gereken bü-
tün faaliyetleri başarı ile yü-
rüttüğü denetçi tarafından
tespit edildi.

FAMI-QS (Code of Practice for Feed Additi-
ve and Premixture Operators), Avrupa Birliği
üyesi ülkelerde yem hijyeni yasal düzenlemele-
ri sonucunda oluşturulmuş bir “Kalite Yönetim
Sistemi”dir. Sistemin amacı, üretim ve depola-
ma süreci içinde çeşitli ölçüm ve izleme yapıla-
rak, yem zincirine giren katkı maddeleri ve
premikslerin kalitesinin bozulmasına neden
olabilecek riskleri azaltmak ve bu şekilde ilgili
yasal düzenlemelerin gereksinimlerini karşıla-
maktır.

Gıda hijyeni ve ürün güvenliği konusunda-
ki yönetim sistemi faaliyetlerini 2002’de başla-
tan Soda Fabrikası, FAMI-QS Belgesi ile TS-
EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS-lSO
22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygula-
malarındaki başarısını bir kez daha kanıt-
lamıştır.

Soda Sanayii Soda Fabrikas›’na
Rafine Bikarbonat ‹çin FAMI-QS

Sertifikas›
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Cam ‹flverenleri
Sendikas›nda

Görev De¤iflikli¤i

Türkiye Cam Çimento ve Toprak Sanayi İşverenleri
Sendikası’nın 2001  yılından bu yana Başkanlığı’nı ya-
pan, Cam Ambalaj Grup Başkanı Teoman Yenigün

Grubunun yurtiçinde ve yurtdışında yoğunlaşan yatırımları
nedeniyle ağırlaşan iş yükünden dolayı Sendikadaki görevle-
rinden kendi isteğiyle ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu’nun 04 Eylül 2007 tarihindeki toplantısın-
da boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ali Nafiz Konuk
seçilmiştir. 
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Küresel ısınma gerçeği ile birlikte, enerji
tasarrufu ve çevre koruma, gündemi-
mizdeki öncelikli konular arasına gir-

di. Daha az enerji tüketerek temiz bir dünyada
yaşamak artık hepimizin hedefi.

Dünyada enerji tüketiminin %20-45’i bina-
larda gerçekleşiyor. Bu nedenle son on yılda
birçok gelişmiş ülkede, yapılarda enerji kaybı-
nı azaltacak yalıtım uygulamaları kanun ve yö-
netmeliklerle zorunlu tutuluyor. Benzer çalış-
malar ülkemizde de gerçekleştiriliyor.

Cam, diğer yalıtım malzemelerinden farklı
olarak, enerji tasarrufunu, temel yaşam kayna-
ğımız olan güneş ışığını engellemeden gerçek-
leştiriyor. Böylece hem geniş cam alanları kul-
lanıp hem de yalıtım sağlamak mümkün olu-
yor. 

Trakya Cam, dünya ölçeğinde en ileri tek-
nolojiyi kullanarak standart çift camlardan çok
daha ileri düzeyde yalıtım sağlayan Yeni Nesil
Yalıtım Camlarını tüm Türkiye’ye sunuyor.

, ısı kontrol özelliği saye-
sinde ısı kaybını standart çift cama göre %45
azaltıyor. Isınmak için harcanan enerjiyi azalta-

Yeni Nesil Yal›t›m Camlar›, 
Enerji Tasarrufu ve Çevre Korumaya

Katk› Sa¤l›yor
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Ülkemizdeki tüm konutlar›n
camlar›nda Is›cam Sinerji

ve Is›cam Konfor
kullan›lmas› durumunda

her y›l yaklafl›k
2 milyar $ düzeyinde

enerji tasarrufu
sa¤lanabilecek.





Þirket Haberleri

rak yakıt masraflarından tasarruf sağlı-
yor, çevreyi koruyor.

, ısı kontrol özelli-
ğine ilave olarak, güneş kontrol özelli-
ğine de sahip. Isı kaybını ve güneş ısı-
sını standart çift cama göre %45 azalta-
rak kışın yakıt, yazın da klima masraf-
larından tasarruf sağlıyor, çevreyi ko-
ruyor.

Sadece ısıtılan konutlarda Isıcam
Sinerji’nin, hem ısıtılan hem de soğu-
tulan konutlarda ise Isıcam Konfor’un
kullanılması tavsiye ediliyor.

Yeni Nesil Yalıtım Camları ile, kışın
ısıtılan, yazın ise soğutulan konutlarda,
iç ortam ısısı korunuyor, böylece enerji
tüketimi azalıyor. Türkiye’deki tüm ko-
nutların camlarında Isıcam Sinerji veya
Isıcam Konfor kullanılması durumun-
da oluşacak bireysel tasarruflarla, ülke
genelinde her yıl yaklaşık 2 milyar $ dü-
zeyinde enerji tasarrufu sağlanabilir ve
küresel ısınmanın ana sebeplerinden bi-
ri olan CO2 emisyonu azaltılabilir.

10 yıl süreyle Trakya Cam garantisi-
ni de taşıyan Isıcam Sinerji ve Isıcam
Konfor ile hem evimiz, bütçemiz, ülke
ekonomimizi koruma hem de daha te-
miz bir dünyada yaşam hedefleniyor.
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Trakya Cam’ın, “Yeni Nesil Yalıtım Camları”
sloganı ile Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor

ürünlerinin tanıtıldığı reklam kampanyası 17 Ey-
lül’de başladı.Bu kampanya ile çift camların sağladı-
ğı ısı yalıtımının bilincinde olan tüketicinin, daha
ileri  performansa sahip Yeni Nesil Yalıtım Camları
hakkında bilgilendirilmesi amaçlandı.

Televizyon, gazete, radyo, dergi, sinema, inter-
net ve açık hava mecralarının kullanıldığı kampan-

ya 30 Ekim’e kadar devam etti..
Kumun camla buluşmasını sanatsal bir bakış

açısıyla bütünleştiren reklamlarda, camla sağlanan
yalıtımın bireye, ülke ekonomisine ve çevreye kat-
kısı vurgulanırken şirket imajına da katkı sağlan-
dı.

Yeni Nesil Yalıtım Camları Isıcam Sinerji ve
Isıcam Konfor’un mikro sitesine www.isi-
cam.com.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

Is›cam Sinerji ve Is›cam Konfor
Reklam Kampanyas›





Þirket Haberleri

Madensuyu reklam kampanyası kap-
samında basından bir grup temsil-
ciyle birlikte 11 Eylül 2007 tarihinde

Anadolu Cam Yenişehir Fabrikası’na gezi dü-
zenlendi.

Madensuyu ile ilgili görüşlerine başvu-
rulan İ.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hid-
roklimatoloji Anabilimdalı Başkanı Prof.Dr.
Zeki Karagülle’nin de katılımıyla gerçekle-
şen fabrika ziyaretinde bir ambalaj olarak
madensuyu şişesinin üretimiyle birlikte,
Zeki Karagülle’nin Doğal Mineralli Sular ve
İnsan Sağlığına Etkileri konulu sunumunu
da içeren bir basın toplantısı düzenlendi.

Günün devamında Erbak Uludağ ma-
densuyu dolum tesislerine yapılan diğer
ziyarette ise basına madensuyunun kay-
naktan tüketiciye nasıl ulaştığı konusunda

bilgi verildi.
Ambalajın yanı sıra özellikle içecek olarak

madensuyu konusunda bilinmeyenlerin ve
merak edilenlerin anlatıldığı bu gezi her iki ta-
raf içinde verimli bilgi alışverişi sağladı.

Calışmaları devam eden OHSAS 18001
İş Güvenliği Yönetim Sistemi kapsa-
mında, Mess Eğitim’den talep edilen

OHSAS 18001 İç Denetçi Eğitimi, 27-28 Ağus-
tos 2007 tarihlerinde gerçekleştirildi. İç Denetçi
Eğitimi katılımcıların ilgi ve desteği ile başarılı
bir şekilde tamamlandı. Eğitimci Vehbi
Uçal’dan gerekli tüm bilgiyi alan katılımcılar,
denetime hazırlanırken ihtiyaç duyacakları
ipuçlarına ulaşmayı da ihmal etmedi.  Eğitim
sonunda bir hatıra fotoğrafı çektiren katılımcı-
lar, gerekli donanımı sağlamış oldukları yö-
nünde memnuniyetlerini ifade ettiler.

Anadolu Cam’›n Ektinlikleri...

Yeniflehir’de Yönetim Sistemleri
E¤itim Çal›flmalar› H›z Kazand›

Çal›flma, OHSAS 18001 ‹ç Denetçi E¤itimi ‹le Bafllad›
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Yeniflehir Fabrikas›’na Bas›n Gezisi



ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001
Bilgilendirme E¤itimleri H›zla Devam Ediyor

Þirket Haberleri

Çevre Politikas›

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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30 no.lu fırının soğuk tamir son-
rası 325 ton/gün'den 355 ton/
gün'e arttırılan kapasitesini kar-

şılamak amacıyla, mevcut 8 kol çift

damla çalışan 35 nolu makine yerine,
10 kol üç damla çalışabilen makine
montajı tamamlanarak Temmuz
2007’de devreye alındı.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001 İş Güvenliği Yöne-
tim Sistemi oluşturma çalışmaları

kapsamında yoğunluk kazanan ISO
9001 ve OHSAS 18001 Bilgilendirme
eğitim programları, tüm fabrika çalı-
şanlarına yönelik olarak hazırlandı.
Uygulamasına 17 Eylül 2007 tarihinde
başlanan eğitimler, yoğun bir prog-
ram ve yüksek katılım ile devam etti.

Eylül ayı sonu itibariyle tüm birimler-
den toplam 233 kişi ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi, 207 kişi ise OHSAS
18001 Bilgilendirme Eğitimine katıldı.
Tüm çalışanların Yönetim Sistemleri
hakkında bilgilendirilmesini ve çalış-
malara katılımını sağlamak amacı ile
yola çıkılan eğitimlerin yıl sonuna ka-
dar düzenli bir şekilde sürdürülmesi
planlanıyor.

Mersin Fabrikas›’nda
‹lk 3 Damla IS Makinas›



Þirket Haberleri

Paşabahçe, her yıl ilkbahar ve sonbahar
sezonlarında günün moda renk ve
trendlerini cama yansıtan ürünler çıkar-

makta, yaklaşık 30–40 desenli ve renkli ürün-
den oluşan bu koleksiyonlar katlı mağazalarda,
marketlerde ve A tipi zücaciye perakendecile-
rinde satışa sunulmaktadır. 

Camda moda yaratan Paşabahçe, 2007 Son-
bahar-Kış koleksiyonu “Quiet Luxury” ile bu
konudaki iddiasını sürdürüyor. 

Petrol mavisi ve mürdüm renklerinin kom-
bine edilerek kullanıldığı ürünlerden oluşan
koleksiyon, zıtlığın uyumunu sergiliyor. Klasik
formlardaki ürünlere uygulanan dairesel de-

Paflabahçe 2007 Sonbahar-K›fl, 
2008 Yeni Y›l Koleksiyonu

QUIET LUXURY: 2007 Sonbahar-K›fl Koleksiyonu
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Þirket Haberleri

senler klasik ve modern ruhu bir arada
yansıtarak, klasiği zorluyor; zıt renk-
lerdeki uyumu, ürünlerin formuna da
taşıyor. 

Desenli ürünlerdeki hareketlilik,
kış aylarının monoton ve bunaltıcı ha-
vasını dağıtmayı hedeflerken, koyu
renkli sade ürünler de, şıklıktan vaz-
geçmek istemeyenlerin beklentilerine
cevap veriyor. 

Sofralarında bütünlük yaratmak is-
teyenlere hitap eden koleksiyon; süra-
hiden, ayaklı bardağa, servis tabağın-
dan, mumluğa kadar uzanan geniş bir
ürün yelpazesiyle kış sofralarını taç-
landırmayı amaçlıyor.

Dondurmalar, sorbeler, şerbetler, buzlu
çay ve kahveler… Sıcak günlerin vaz-
geçilmezleri arasında önemli bir yeri

var soğuk yiyecek ve içeceklerin. Rengarenk
görüntüleri ve çeşitlilik gösteren lezzetleriyle,

herkesin damak ve göz zevkine hitap eden bu
ürünler; serinlemek için ideal bir seçim olma
özelliğini de taşıyor.

Soğuk yiyecek ve içeceklerin sunumu ise,
sadece yaratıcılığımız ile sınırlanabilecek bir
zenginliğe sahip. 

Paşabahçe yıllardır yaratıcılığın sınırlarına
hiçbir engel koymamak için onlarca farklı don-
durmalık; şerbet, sorbe, soğuk çay-kahve bar-
dağı; tatlı kase ve kadehleri ile durmaksızın
zenginleştirdiği “soğuk yiyecek ve içecek”
ürün çeşitlerini “Serinleten Lezzetler” teması
altında bir araya getirildi.
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SER‹NLETEN LEZZETLER…



Þirket Haberleri

Pazar sabahları ailece keyif yaparken veya
bir kış günü öğleden sonra dostlarla birara-
ya gelmişken ince belli çay bardağı ile içile-

cek taze demlenmiş tavşankanı çaya itirazı olan
kimse var mıdır? Ya da bir fincan kahvenin 40 yıl
hatırı olduğunu bilmeyen? Peki, sohbet ortamla-
rında çayın yanında sunulan bir dilim kek ya da
böreği tereddütsüz reddedebilen? Ya Şeker Bayra-
mı’nda yapılan ziyaretlerde bir an önce şeker ikram
edilmesini istemeyen? 

Sunumlarımıza keyif katan ince belli çay bar-
dakları ve çay fincanları…

Hayatın hızlı temposunu yakalamaya çalışır-
ken içtiğimiz poşet çaylar için farklı renk ve desen-
leri, modern tasarımları ile kupalar… 

Sağlıklı yaşam için ilk tercihi bitkisel çaylar olan-
lara; içilen çayın lezzetinden olduğu kadar rengin-
den de zevk almalarını sağlayan kulplu bardaklar… 

Çayın yanındaki ikramlarımızı zenginleştiren
servis tabakları… Kahve keyfimize renk katan kah-
ve takımları… Ve sıcacık dost ziyaretlerinde ikram
edilen çikolata ve şekerlemeleriniz için tasarlanmış
şekerlikler… 

Paşabahçe, yeni ürünler ekleyerek her geçen
gün daha da zenginleştirdiği bu koleksiyonu, “Sı-
cak ve Tatlı Sohbetler” teması altında müşterilerin
beğenisine sunuyor.

Dağlık ve kayalık bölgelerde, güneşin
kavurucu sıcağına inat menekşe renk-
li çiçekleri ve yemyeşil yaprakları ile

yaşama sımsıkı sarılan bir bitkidir kekik… Ko-
kusuyla hepimizi büyüleyen, hayatımıza bam-

başka lezzetler katan ve teda-
vi edici birçok özelliği ile şi-
falı bitkiler arasında başta ge-
len kekik, doğanın insanlara
sunduğu mucizelerden biri-
dir.    

Tema olarak doğanın mu-
cizesi kekiğin hem rengin-
den, hem de hayatımızın de-
ğişik alanlarına kattığı farklı
faydalarından esinlenilen
‘Kekik Yeşili’ koleksiyonu ,
bardaklar, kadehler, dondur-
malıklar, kanalar, su şişeleri,
yağlık ve sirkeliklerden oluş-
makta.
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KEK‹K YEfi‹L‹…

SICAK VE TATLI SOHBETLER…



Þirket Haberleri

2008’in yılbaşı temalı yepyeni koleksiyonu
“Happy Hour 2008”… Acısıyla tatlısıyla
kocaman bir yılın geride bırakıldığı; yep-

yeni umutlarla yeni bir yılı karşılamaya hazır-
lanılan o büyülü saatlerde; ailemizle, dostları-
mızla, sevdiklerimizle; gelecek yılla ilgili güzel
hayaller kurarak; neşe ve heyecan içerisinde
geçecek o saatler
için hazırlanan ko-
leksiyon kapsamın-
da, modayı takip
etmeyi sevenlere cı-
vıl cıvıl kırmızı ve
yeşillerle süslenmiş
“Trendy” serisi
klasik çizgilerden
vazgeçemeyenler
için ise yaldızlarla
bezenmiş “Classic”
serisi hazırlandı. 

Happy Hour
2008; yılbaşı heye-
canını evimize, sofralarımıza, sunumlarımıza
yansıtmak için veya sevdiklerimize şık bir he-
diye olarak ideal seçim.
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HAPPY HOUR 2008 Yeni Y›l Koleksiyonu



Çalıþanın dünyası

İstanbul, 01 Ağustos – 31 Ekim 2007 tarihle-
ri arasında, sanatçılar, tasarımcılar, ünlüler
ve halk tarafından dekore edilmiş, rengâ-

renk boyanmış ineklerin süslediği dünyanın en
büyük halka açık sanat etkinliğine ev sahipliği
yapıyor. 

Bugüne kadar, dünyanın birçok büyük
şehrinde başarıyla gerçekleşen İnekler Geçi-
di’nin (Cow Parade), 54. sergi durağı İstan-
bul’da. 

Her biri firmalar tarafından sponsor edilen
150’ye yakın dekore edilmiş inek heykelleri,
düzenlendiği şehrin, sahip olduğu marka zen-

ginliğine, sanat ve tasarım alanındaki yaratı-
cılığına, sanata olan ilgisine, espri anlayışına

dikkat çekiyor. İçlerinde Cam Ambalaj Grubu
tasarımcılarının da bulunduğu bir grup tasa-
rımcı ise cam şişeyi bir sanat objesi olarak kul-
lanıyor. “Lingo Lingo Abaküs”, “C-inek ve Si-
hirli Şişe”, “Recycle Mööö”, “Hamam İneği”
ve “Frutoş” ilgi çeken tasarımlar arasında. Ma-
ral Kınran ve Bahar Aksel, “Lingo Lingo Aba-
küs” ile inekten abaküs heykeli yaparken, Ay-
han Ensici’nin “C-inek” tasarımı ise, sihirli cam
şişeden çıkan cini canlandırıyor. 

İ s t a n -
bul'un önemli
i l ç e l e r i n i n
halka açık
a lanlar ında
ve büyük alış-
veriş merkez-
lerinde yer
alan sergi, üç
ay süresince
kent hayatını
renklendirir-
ken, görenle-
ri eğlendiri-
yor.
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‹nekler Geçidi
(Cow Parade) ‹stanbul’da

Frutoş

Recycle Möö

Lingo Lingo Abaküs C-inek ve Sihirli Şişe



Çalıþanın dünyası

Anılar tazelendi Cam Günü kokteyline emek-
liler ile aileleri, yöneticiler ve çalışanlar katıldılar.
Trakya Cam’ın 29 yıllık tarihini yansıtacak kesitle-
rin yer aldığı “1978’den Günümüze Trakya Cam”
konulu fotoğraf sergisi tüm katılımcılar tarafından
büyük bir ilgiyle gezildi.

Törene iş seyahati nedeniyle katılamayan
Trakya Cam Fabrika Müdürü Selçuk Demirkıran
gönderdiği mesajda ‘‘Fabrikamızın kuruluşun-
dan itibaren verdikleri üstün ve özverili hizmetle-
riyle, bugün ülkemizin ve dünyanın büyük ve
saygın bir şirketi haline gelmemizi sağlayan de-
ğerli büyüklerimize ve emeklilerimize bir kez da-
ha minnet ve şükranlarımı sunuyor, aramızdan
ayrılanları da ayrıca rahmetle anıyorum. Çalışan-
larımızın ve aramıza yeni katılan gençlerimizin de
şirketlerinin geçmişi ile gurur duymalarını, bizle-
re devredilen bayrağı çok daha ileri noktalara ta-
şımalarını diliyor, umuyor ve teşekkür ediyorum”
dedi.   

Düzcam Grubu İnsan ve Finans Kaynakları
Başkan Yardımcısı Akif Sözen törende yaptığı ko-
nuşmada özetle; 1961 yılında Çayırova’da başla-
yan düzcam üretiminin 1981’de ilk float düzcam
hattının açılmasıyla yeni bir boyut kazandığını ve
bu başlangıçla sağlanan özgüven, tecrübe ve
inanç sayesinde yeni float hatları kurulduğunu,
yatırımlara hem yurtiçinde hem de yurtdışında
devam edileceğini ekledi. Bugünlere gelinmesin-
de emeği geçenleri şükran ve minnetle andıkları-
nı, çalışanlara da bu hizmet yarışında Trakya Cam
bayrağını başarılı bir şekilde taşıyacaklarına
inançlarının sonsuzluğunu belirterek konuşması-
nı tamamladı. 

Cam günü kutlamalarının yanısıra “Kıdemi
Teşvik Töreni” yapılarak 55 çalışana kıdem rozet-
leri, plaket ve hediyeleri verildi.

Ayrıca 2007 yılında emekli olan personel için
düzenlenen yemek, müzik eşliğinde neşeli bir at-
mosferde gerçekleştirildi. 

Trakya Cam Fabrikas›’nda
“Cam Günü” Coflkusu
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Trakya
Fabrikas›’nda

geleneksel
hale gelen

“Cam Günü”
çeflitli

etkinliklerle
kutland›.

Float teknolojisi ile ilk düzcam üretiminin 5 Eylül 1981 tarihinde gerçeklefltirildi¤i
Trakya Fabrikas›’nda “Cam Günü” yöneticiler, çal›flanlar, emekliler ve aileleri ile

birlikte büyük coflkuyla kutland›.



Çalıþanın dünyası

9Ağustos - 4 Eylül 2007 tarihleri arasında
tüm müdürlüklerin katılımı ile düzenle-
nen turnuvada, takımlar dayanışma içinde

centilmence mücadele ettiler.
Turnuvada; 

1. Üretim Müdürlüğü, 
2. İşlenmiş Camlar
3. Lojistik Md.
4. Teknik İşler Md.
5. İnsan Kaynakları Md.
6. Trakya ÖğütmeTesisleri oldu.

Turnuvanın gol kralı, İşlenmiş Camlar Üretim Mü-
dürlüğü’nden Olcay Özmen olurken; en az gol yiyen ka-

leci de yine İşlenmiş Camlar Üretim Müdürlüğü’nden
Salih Güngör oldu.

Çalışanlar tarafından büyük ilgi gören turnuvanın
önümüzdeki yıllarda da tekrarlanması kararlaştırıldı.

“Cam Günü’’ Futbol Turnuvas›
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K›demi Teflvik
Törenleri

Anadolu Cam Mersin Fabrikası’ndaki Kıde-
mi Teşvik töreni bu yıl Tarsus Halk Oyun-
ları ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca Soda Fabrikası’nda 35, Kromsan Fabrika-
sı’nda 13 personel için Kıdemi Teşvik töreni yapıldı. 

Trakya Fabrikas›’nda 5 Eylül Cam Günü etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen
2007 Futbol Turnuvas›nda Üretim Müdürlü¤ü flampiyon oldu.

fiiflecam Çay›rova Spor Kulubü’nden
Baflar›l› Sonuçlar...

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından tüm illerde ya-
pılması istenen ISAF (Uluslararası Yelken Federasyo-
nu) 100. yılı kutlama kupası ve Amiral Orhan Aydın

Kupası Kocaeli Bölgesi seçme yarışları 31 Ağustos–2 Eylül ta-
rihlerinde
Çayırova’da
yapıldı. Ya-
rışların son
gün değer-
lerine göre

de Şişecam özel ödülleri verildi. Bu yarışlarda dereceye giren
sporcular ve dereceleri yanda belirtilmektedir.

ISAF 100. Yıl 
Kupası
Optimist Genel:
2.Olcay Palancı
4.Emre Konuk
Optimist Bayanlar:
2.Aysen Coşkun
3.Bedriye Köse
Lazer 4.7 Genel
2.Dilara Beyler
Lazer 4.7 Bayanlar
1.Dilara Beyler
Lazer Radial Genel
1.Ediz Türkoğlu
3.Yiğit Murat Fındık
Lazer Radial Gençler
2.Yiğit Murat Fındık

Şişecam Çayırova 
ödülleri:
Optimist Genel:
1.Olcay Palancı
3.Emre Konuk
Optimist Bayanlar:
2.Bedriye Köse
3.Aysen Coşkun
Lazer 4.7 Genel
2.Dilara Beyler
Lazer 4.7 Bayanlar
1.Dilara Beyler
Lazer Radial Genel
1.Ediz Türkoğlu
2.Yiğit Murat Fındık
3.Berk Aygen
Lazer Radial Gençler
1.Yiğit Murat Fındık



Çalıþanın dünyası

Harika Özkara
(soldan 4.)

‹çimizdeki Cevherler...
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Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nde
“bütçe uzmanı” olarak görev yapan Ha-
rika Özkara azim ve disiplinli çalışma-

sıyla tenis performansını yükseltiyor.
Katıldığı her turnuvada başarılı sonuçlar

alan Özkara’nın 2007 yılı içinde 3 şampiyonlu-
ğu, 2 ikinciliği bulunmakta. Hürriyet Gazetesi-
nin her yıl düzenlediği iş, sanat ve spor dünya-
sından tenisçilerin katıldığı Hürriyet Cup
Dostluk Tenis Turnuvası Eylül ayında yapıldı.
Harika Özkara bu turnuvada tek bayanlarda
birinciliği elde etti. 

Ayrıca Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ta-
rafından düzenlenen Dalyan Club, Adana Ve-
teran Klasman turnuvasında da yine aynı başa-

rıyı tekrarlayarak birinciliği kazandı. 
Nisan 2007’de Antalya’da yapılan ve 171 ta-

kımın katıldığı Uluslararası Tenis Federasyo-
nu’nun (ITF) düzenlediği Veteran Dünya Şam-
piyonasına 40+ yaş gurubunda Milli Takım
oyuncusu olarak katıldı ve Kanada’lı rakibini
zorlu bir mücadeleden sonra 2–1 yenerek
önemli bir başarıya imza atarak, Milli Takıma
puan kazandırdı. 

Milli Takım’a katılan sporcular yıl içinde
Türkiye Tenis Federasyo-
nu tarafından çeşitli şehir-
lerde düzenlenen resmi
turnuvalarda kendi yaş
gruplarında ilk dereceleri
paylaşan sporcular ara-
sında daha sonra yapılan
lig usulü karşılaşmalar-
dan sonra seçilmektedir.

Bu yıl üçüncü kez ülkemizi temsil eden Ha-
rika Özkara, lise çağlarında lisanslı masa tenis-
çi olarak başladığı spor yaşamını yaklaşık on
yıldır Veteran Tenisçi olarak sürdürüyor.

Her yaşta yapılabilecek bir spor dalı olan
tenise, ilginin giderek artığını, başarılı ve etkin
bir okul-aile-klup-federasyon işbirliği ile yakın
gelecekte dünya çapında başarılı tenisçiler yeti-
şecektir. 



Fuarlar

12-16 Eylül 2007 tarihleri arasında, bu yıl
onikincisi düzenlenen BİRLEŞİK RUSYA
2007 SANAYİ VE EKONOMİ FUARI'na

Paşabahçe Posuda olarak ilk defa katılım ger-
çekleştirildi. Toplam 5300 m2 alana kurulan, 10
ülkeden 490 firmanın katıldığı fuarda standı-

mızın gördüğü ilgi beklenenin çok üstünde
gerçekleşti. 

Nijegorogskaya' da düzenlenen fuara Rus-
ya Federasyonu yönetimi tüm bakanlıkları ile
aktif katılımda bulundu.

Stand ürünleri arasında özellikle likör ve
bira bardaklarına gösterilen ilgi dikkat çekici
bir düzeyde idi.

Bu fuara katılım ile Rusya pazarının ilgi
duyduğu ürünlere yönelik önemli veriler elde
edildi. Rusyada yapılacak her ilgili fuara Paşa-
bahçe Posuda olarak katılımda bulunmak Rus-
ya pazarında daha aktif rol alabilmek için
önemli göstergeler taşıyacak ve fuarlar bir fır-
sat olarak görülecektir. Paşabahçe’nin tüm
ürünlerinden çok daha zengin standlar oluştu-
rulacak ve Paşabahçe isminin hakettiği ilgi ve
pazar payı arttırılacaktır.

Paflabahçe Posuda Rusya Sanayi ve
Ekonomi Fuar›’nda
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Fuarlar
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6-9 Eylül tarihleri arasında, 40. yılını kutla-
yan Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) tara-
fından düzenlenen ve 20. kez yapı sektö-

rünü bir araya getiren YAPI/TURKEYBUILD
Ankara Fuarı’na Trakya Cam olarak katılımda
bulunuldu.

Trakya Cam standı, tasarımı ve konumu iti-
barı ile en dikkat çekici stand olarak büyük ilgi
gördü. Ürünlerin net ve anlaşılır bir şekilde
sergilenmesi, ziyaretçilerin rahatça dolaşabile-
cekleri alanların yaratılmış olması, standı ön
plana çıkardı.

Sektörün buluşma noktası olan fuarda, in-
şaat sektöründe uygulanacak olan CE belgesini
tanıtmak amacıyla Bayındırlık ve İskan Bakan-
lığı’na ait bir stand da yer aldı.

Trakya Cam
“Yap› Ankara 2007 Fuar›”nda

Trakya Glass Bulgaria EAD 

Trakya Glass Bulgaria EAD, cam yapı ürünlerini,
Filibe/Bulgaristan’da gerçekleştirilen genel ticaret
sektörünün en büyük fuarı International Techni-

cal Fair bünyesinde yer alan Stroytech 2007 Fuarı’nda, 108
m2’lik özel dekorasyonlu standta sergiledi. 49 ülkeden
3661 firmanın katıldığı fuarı, 130.000 kişi ziyaret etti.

“International

Exhibition of

Construction and

Architecture –

Stroytech 2007”

Fuar›’nda



Endüstri Ýliþkileri

T. fi‹fiE VE CAM FABR‹KALARI A.fi. KAZA SIKLIK
ORANLARI 2006-2007 (A⁄USTOS) MUKAYESES‹

T. fi‹fiE VE CAM FABR‹KALARI A.fi. GRUPLAR
‹T‹BAR‹YLE KAZA SIKLIK ORANLARI - 2007

‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Politikas›

fiiflecam, insanca çal›flma
ve yaflama hakk›na
verdi¤i önem ve duydu¤u
sayg›n›n bir sonucu
olarak, tüm faaliyetlerini
sa¤l›kl› ve güvenli
çal›flma ortamlar›nda
gerçeklefltirmek suretiyle
ruhen ve bedenen sa¤lam
bir toplum ve iflgücü
oluflmas›n› öngörmekte,
bunun gelece¤inin
güvencesi oldu¤una
inanmaktad›r.
fiiflecam, yönetim
anlay›fl›n›n temel
ve vazgeçilmez bir
unsuru olan bu inançtan
hareketle, sa¤l›k
ve güvenlik konusunda
yasal mevzuat›,
standartlar› ve ça¤dafl
yönetim sistemlerini
uygulayarak teknolojik
de¤iflim ve geliflmeler
do¤rultusunda çal›flma
ortam ve koflullar›n›
sürekli iyilefltirmeyi,
çal›flanlar›n› ve iliflkide
bulundu¤u tüm taraflar›
bilgilendirmeyi ve böylece
toplumun her kesiminde
gerçek bir “sa¤l›k
ve güvenlik kültürü”nün
yerleflmesine katk›da
bulunmay› 
hedeflemektedir.
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Saðlık

Bu tıp terimini bazılarınız duymuş, veya bir yer-
lerde okumuşsunuzdur. Son yıllarda yazılı ve
görsel iletişim araçları halkımızı sağlık konula-

rında bir tür bombardımana tutuyor. Sağlıklı yaşam
için önerilen diyetler, fizik aktiviteler, organik besinler
gibi birçok konuda aydınlatıcı yazılar çıkıyor. Birkaç
ay ya da yıl önce önerilenler yalanlanıp yeni öneriler-
le karşımıza çıkıldığı, doğru bildiklerimizin yanlış ol-
duğunu da görebiliyoruz. Gerçi bunların birçoğu ger-
çek bilimsel kalburdan geçirilmemiş, gündelik maga-
zin palavraları olsa da birçoğumuzu etkileyebiliyor.

Bu defa söz edeceğim konu , hekimlerin ayrı ayrı
tanıdıkları hastalıklardı, 10-12 yıl kadar önce birkaç
hastalığın aynı karakterlerle bazı hastalarda birleştik-
leri hakkında yayınlar çıktı, toplumlarda taramalar  ve
tıbbi yayınlar yapıldı.Böylece bir modern yaşam has-
talığı daha tanımlanmış oldu: ”Metabolik Sendrom”.

Özellikle gelişmiş ülkelerde rahat yaşam koşulları
bu sendromun görülme sıklığını artırdı. Ne yazık ki
ülkemizde, özellikle büyük
şehirlerde ve ekonomik ko-
şulların, yaşam düzeylerinin
yüksekçe  olduğu kesimde
sıkça tanımlanmaya başlan-
dı. İşe gidip gelmede mecbu-
ren otomobil kullanan , ofise
asansörle çıkan, çalıştığı bi-
nada yemek yiyip gününün
çoğunu masa başında otura-
rak, yoğun stresle geçiren, iş-
ten eve geç gidip yemek sonu televizyon karşısında
uyuklayan kişiler bu sendroma yakalanma riski ile
karşı karşıya. Genetik eğilimin de bu sendromun geli-
şimine katkıda bulunduğu unutulmamalı. Bu sendro-
mun belirtileri basitçe 4 ana grupta toplanabilir:

• Bel çevresinde genişleme: Son tanımlara göre er-
keklerde 94 cm, bayanlarda 80 cm’den geniş bel çevre-
si patolojik sayılıyor. Bazı bilim adamları bu ölçüler
için o ırkın özelliklerinin de gözetilmesini öneriyorlar.
Örneğin bir Japon ile Alman’ın bel çevresini bir tut-
mak sağlıklı olmasa gerek. Bizim toplumumuz için de
erkeklerde 102 cm, bayanlarda da 88 cm sınırlarını
önerenler var. Ama yine de 94 ve 80 cm’lik ölçüler ak-
lınızda kalsın.

• Kan yağlarında yükseklik:Trigliserid düzeyinin
150 mg/dl’den yüksek oluşu, HDL (=faydalı koleste-
rol) düzeyinin bayanlarda 50 mg’ın, erkeklerde 40 mg’
ın altında oluşu.

• Tansiyon yüksekliği: Kan basıncının 130/80
mm/cıva üzerinde oluşu.

• Açlık kan şekerinin 110 mg/dl üzerinde oluşu,
veya daha önce tip-2 diyabet tanısı konmuş olması. 

Bu sendromun ortaya çıkmasında rolü olan en
önemli faktör “ çevresel faktörler”dir. Açık söylemle;
Harcayabileceğinden daha fazla kalori ve uygun ol-
mayan gıda alan, az, ya da hiç egzersiz yapmayan ki-
şilerde genetik yatkınlık olmasa da metabolik send-
rom olasılığı vardır. Bir başka deyişle genetik riski
olan kişi yeterince egzersiz yapıyor ve sağlıklı besleni-
yorsa metabolik sendroma yakalanmayabilir.

Ülkemizde “ METSAR”ın (metabolik sendrom
araştırma grubu) kentsel yerleşim birimlerinde yaptı-
ğı çalışmalarda “Metabolik Sendrom” sıklığı bayan-
larda %41.1, erkeklerde ise % 28.8 olarak belirlenmiş-
tir. İlerleyen yaşla birlikte bu oran da artmaktadır, ör-
neğin 20-29 yaşlarda risk %10, 30-39 yaşlarında risk %
30, 40-49 yaşlarında risk % 50, 50 yaş üzerinde ise risk
% 60 ve üzerine çıkmaktadır. Yaş ilerledikçe kadınlar-
daki risk de erkeklere göre artmakta. Ülkemizde,

özellikle büro çalışanı veya
durağan yaşam şekli olan
kadınların dikkatli olması
gerekiyor.

Bu sendromun neden
olduğu  hastalıklar: Kalp
krizi, şeker hastalığı, obezi-
te, felçler.

“Metabolik Sendrom”
dan korunma ve tedavi nasıl
yapılır: Burada ve birçok

hastalıkta da olduğu gibi hastalığın oluşmasını engel-
leyen önlemleri almak ön plana çıkmaktadır. Özellik-
le egzersiz  birinci planda sayılıyor, bunun için de pa-
halı spor salonları ve acayip isimli egzersizler yerine
günde 30-45 dakikalık tempolu yürüyüşler öneriliyor,
kişi bunu bütün yaşamı boyunca bedava yapabilir.
Daha ucuz, ama daha sağlıklı beslenme biçimi seçile-
bilir, yağlı, şekerli ve kalorili yiyeceklerden kaçınıp,
sebze ve meyve ağırlıklı, az yağlı et ve süt ürünleri ile
dengeli bir diyet uygulanabilir. Buna rağmen yukarı-
da saydığım 4 belirtiden herhangi biri baş gösterirse
hekimin önereceği uygun ilaç tedavisine gecikmeden
başlanır. Örneğin kan yağlarının, yüksek tansiyon ve-
ya yüksek kan şekerinin düşürülmesine yönelik birey-
sel ilaç tedavilerine  gereksinim duyulabilir. Bu arada
yoğun stresli yaşam göz ardı edilmesin, çünkü yoğun
stres birçok hastalığın tetikçisi olabiliyor, imkanlar el-
verdikçe uzak durmalı, ya da kaçınmalı. 

Hastalıklardan uzak, aydınlık ve sağlıklı bir son-
bahar dileklerimle, hoşçakalın.

Haz›rlayan: 

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

Metabolik Sendrom
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