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Çünkü
■ Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar› almakla kalm›yorsunuz;

Ayr›ca
■ Evinizde bulunan elektronik eflyalar›n›z›n tamir bedellerini de ödüyoruz
■ Ev sahibi iseniz komflular›n›za, kirac› iseniz ev sahibinize karfl› oluflabilecek

zararlar› da teminat alt›na al›yoruz.
■ Herkesin bafl›na gelebilecek ani ar›zalar poliçenizde teminat alt›na al›nmaktad›r.

Su tesisat› - elektrik tesisat› ar›zalar›, çilingir ça¤›rma, konutta kalanlar›n kurtar›lmas›, otel hizmetleri,
doktor, ambulans hizmetleri ve bir çok ek hizmet.

■ Siz fiiflecam Toplulu¤u’ndan ayr›lsan›z bile ayn› flartlarla hizmet devam eder,
fi‹fiECAM S‹GORTA ARACILIK H‹ZMETLER‹ A.fi. S‹Z‹N S‹GORTACINIZDIR

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) tüm çal›flanlar›m›za,
bayilerimize, topluluktan ayr›lm›fl 
bulunan emeklilerimize ve arkadafllar›m›za 
telefonunuz kadar yak›n›z.

fiiflecam Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi.’nde

KONUT S‹GORTALI OLMAK
bir ayr›cal›kt›r



‹Ç ‹NDEK‹LER

Þiþecam • Ocak-Þubat 2008 • 3

Sahibi
&

Yazı İşleri Müdürü
Dr. Yıldırım Teoman

••
Yönetim Yeri

İş Kuleleri, Kule 3  34330
4. Levent-İSTANBUL
Tel: (0212) 350 50 50

www.sisecam.com.tr
••

Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları A.Ş. ile bağlı 

kuruluşların personeli için 
iki ayda bir 12.750 adet

yayınlanır. Ücretsiz dağıtılır.
••

Yayına Hazırlayan

Dünya Yayıncılık A.Ş.
Kavacık Mah. Balamir Sokak

No: 7 Beykoz - İstanbul
Tel: 0216. 681 18 00

••
Renk Ayrımı ve Baskı

Dünya Yayıncılık A.Ş. 
‘GLOBUS Dünya Basınevi’

100. Yıl Mah. 34440 
Bağcılar - İstanbul
Tel: 0212. 629 08 08

••
Yayın Türü: 

Yerel Süreli Yayın
••

Şişecam Dergisi’nde
yayınlanan yazı ve
fotoğraflar kaynak

gösterilmeden 
kullanılamaz.

Ocak-Şubat 2008
Yıl 49 • Sayı 260

fiirket Haberleri
• Şişecam, ülkemizde son yılların en büyük yeşil saha 4

yatırımını gerçekleştirdi
• TİM, ihracat rakamlarını Paşabahçe 12

Eskişehir Fabrikası’nda açıkladı
• Soda Lukavac’ın ağır soda yatırımı hizmete girdi 12
• Olağanüstü genel kurul yapıldı 13
• CNBC-e’nin ilk Çevre Ödülü Şişecam’ın oldu 14
• Anadolu Cam yeni web sitesinde önemli günleri de unutmadı 15

Fuarlar
• Trakya Cam, “Enerji Verimliliği”ni anlattı 16
• Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Kompozit İhtisas Fuarı’nda 17
• Paşabahçe Wine İstanbul Fuarı’nda 18
• Trakya Otocam Auto + Automechanika ve 19

Equip Auto fuarlarında

E¤itim
• Şişecam Akademi’nin güncellenen 20

E-MBA’sı ile yöneticiler güçleniyor
• Trakya Otocam Fabrikası’nda 21

“Sorun Çözme Teknikleri” eğitimi

Çal›flan›n dünyas›
• Çetin’in azmi, engel tanımadı 22
• Trakya Cam Fabrikası’na OHSAS 18001 Belgesi 23
• Şişecam Çayırova Spor Kulübü, birçok başarıya imza attı 24
• Anadolu Cam Yenişehir fabrikasında 24

“Kazasız Geçen Günler”e kutlama
• Topkapı Farikası’nın gıda güvenliğine “belgeli” kanıt 25

Endüstri iliflkileri 26

Sa¤l›k •Sindirim Sistemimiz 27

4

12



Şişecam’ın yatırımı toplam
1 milyar dolar olan ve
bünyesinde dokuz tesisi

barındıran Şişecam Yenişehir Cam
Kompleksi'nin yapımı tamamlanan
beş tesisi devreye alındı. Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer
Çağlayan, Bursa Valisi Şahabettin
Harput, Yenişehir Belediye Başkanı
Bülent Cingil, Milletvekilleri,
Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı
Oğuz Satıcı’nın katıldığı açılış
töreninde Şişecam yöneticileri ile
yerel halk ve çok sayıda basın 
mensubu da hazır bulundu.
Başbakan Erdoğan tarafından 
11 Ocak 2008’de hizmete açılan 
kompleks, Şişecam'ı bölge 
liderliğinde ve dünya rekabetinde
güçlü kılarken, Bursa'nın Yenişehir
ilçesini de endüstriyel üretim
merkezi yapacak.

Açılış töreninin ilk konuşmasını
yapan Yenişehir Belediye Başkanı
Bülent Cingil, katılımcılara Yenişehir
ve organize sanayi bölgelerinin
gelişimi ile ilgili bilgi aktardı.
Çevreyle dost olan Şişecam
Grubu’nun yatırımlarının tamamen
yerli sermaye, yerli hammadde 
kullanılarak gerçekleştirildiğini 
vurgulayan Cingil, “Şişecam Grubu
ilçemize olduğu gibi ilimize ve
ülkemize de çok önemli katkılar
sağlamaktadır. Bu tarım ve çevre

açısından da son derece önemli bir
yatırımdır. Bu yatırımların devreye
girmesiyle birlikte ilçemizde şu ana
kadar 750’ye yakın direkt istihdam
sağlandı ancak, nakliyat, temizlik ve
güvenlik ve çeşitli mal ve hizmet
sektörlerinin gelişmesiyle birlikte
dolaylı olarak bin civarında kişiye iş
imkanı yaratıldı” dedi.

Daha sonra söz alan Şişecam
Genel Müdürü Doğan Arıkan ise
yaptığı konuşmada kompleksin
temelini Temmuz 2005’te attıklarını
hatırlatarak, “30 ayda bu aşamaya
geldik. Bilgilerimize göre dünyada
bir yerleşim alanında böylesi bir
yatırım hiç olmadı” dedi. Şişecam
Grubu’nun Türkiye’de 64,
yurtdışında ise 6 ülkede 20 tesis ile
Avrupa’da sektöründeki firmaların
sıralamasında ilk beşte yer aldığını
vurgulayan Arıkan, “Dünyada ise
tüm şirketlerimiz ilk sekiz içerisinde
yer alıyor. Yani Şişecam Grubu, lokal
bir şirket olmaktan çıkıp, bölgesel bir
şirket olma yolunda ilerliyor” diye
konuştu.

Şişecam Yenişehir Cam
Kompleksi’nin ilk adımı olan cam
ambalaj fabrikasının 20 Eylül 2006’da
Başbakan Erdoğan tarafından
açıldığını hatırlatarak söze başlayan
Türkiye Şişecam Fabrikaları Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Kırman da
konuşmasında “Geçen zaman
içerisinde, biz Şişecamlılar olarak
gerçekten çok çalıştık” dedi. Kırman,

“Her biri 120 bin ton/yıl kapasiteli 3
adet cam ambalaj fabrikasını peş
peşe kurduk. Dünya düzcam 
sektöründe bir ilki gerçekleştirdik.
Yenişehir’de her biri 225 bin ton/yıl
kapasiteli 2 büyük cam fabrikasını
aynı anda birlikte yarattık. 
Ülkemizin çözmesi gereken en
büyük sorunlarından birisi enerji
sarfiyatında tasarrufa yönelik olmak
üzere hizmet edecek yeni nesil
kaplamalı camlar fabrikasını 
5 milyon m2/yıl kapasite ile bu 
kompleksle tamamladık ve üretime
aldık” bilgisini verdi.

Daha sonra kürsüye gelen Bursa
Valisi Şahabettin Harput da, bu dev
tesisin hizmete girmesiyle duyduğu
memnuniyeti belirtti. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer
Çağlayan ise yaptığı konuşmada
Türkiye ekonomisindeki istikrarı ve
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Şişecam,
ülkemizde son y›llar›n 
en büyük yeflil saha 
yat›r›m›n› gerçeklefltirdi



sanayideki gelişmeleri anlatarak,
bakanlık olarak sanayici ve yatırımcı
ile beraber olduklarını belirtti.
Çağlayan, “Sanayici ve
yatırımcılarımızın önünün açılması
daha fazla yatırım, daha fazla 
üretim, daha fazla istihdam, daha
fazla ihracat yapmaları için çok
yoğun gayret sarf ediyoruz. Biz 
biliyoruz ki, 5 yıllık dönem

içerisinde Türkiye; dünyanın 
17. büyük ekonomisi, Avrupa’nın ise
6. büyük ekonomisi olmuştur. 
Ve bugün Türkiye, Türk özel 
sektörünün ülkeye yaptığı
yatırımları, dışarıdan yabancı 
sermayeyi ülkesine çeken bir 
konuma gelmiştir. Türkiye
önümüzdeki dönemde Türk özel
sektörünün yeni başarı hikâyelerini
yazacaktır. Bu tesisin açılmasında
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, bu tesiste çalışacak olan
herkesi de tebrik ediyor, ülkemize
daha nice bu tür tesislerin
kazandırılmasını temenni 
ediyorum” dedi.

Açılış törenine katılan Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan da
konuşmasında Şişecam Grubu’nun
başarısındaki sırrın izlediği büyüme
stratejisinde olduğunu belirterek

“Köklü sanayi kuruluşlarımızdan
biri olan Şişecam Grubu, Türkiye
olarak göğsümüzü kabartan
çalışmalarına bir yenisini daha 
ekliyor. Sadece ülkemizde değil
dünyada kendi sektöründe faaliyet
gösteren kuruluşların Uzakdoğu
kaynaklı rekabet karşısında sarsıntı
geçirdiği bir dönemde, Şişecam geri
çekilmek yerine ileri atılmayı
yeğlemiştir” dedi. Erdoğan, “Bugün
bulunduğumuz yerde, iki buçuk yıl
gibi kısa bir zamanda 1 milyar dolar
değerinde 9 tesis birden kurmak
üzere yola çıkmış ve bunların 
6 tanesi faaliyet geçmiştir. Cam gibi
hakikaten komplike yatırım ve 
üretim süreci zaman alan bir 
sektörde bu kadar kısa sürede bu
kadar çok tesisi tamamlayıp faaliyete
geçirmek takdire şayan bir başarıdır”
diye konuştu.
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Kompleks, Şişecam'ı
bölge liderliğinde ve
dünya rekabetinde güçlü
kılarken, Bursa'nın
Yenişehir ilçesini de
endüstriyel üretim
merkezi yapacak.



Saygıdeğer davetliler,
hanımefendiler, beyefendiler,
Bursa’nın güzel insanları,

Şişecam Grubu’nun kıymetli 
mensupları, hepinizi bu anlamlı
heyecan dolu açılış töreninde en
kalbi duygularla selamlıyorum.

Köklü sanayi kuruluşlarımızdan
biri olan Şişecam Grubu, Türkiye
olarak göğsümüzü kabartan
çalışmalarına bir yenisini daha
ekliyor. Şişecam Grubu’nun asıl
başarısının son yıllarda izlediği
büyüme stratejisinde yattığına
inanıyorum. Sadece ülkemizde
değil, dünyada kendi sektöründe
faaliyet gösteren kuruluşların
Uzakdoğu kaynaklı rekabet
karşısında sarsıntı geçirdiği bir
dönemde, Şişecam geri çekilmek
yerine ileri atılmayı yeğlemiştir.
Bugün bulunduğumuz yerde, iki
buçuk yıl gibi kısa bir zamanda 1
milyar dolar değerinde 9 tesis 
birden kurmak üzere yola çıkmış ve
bunların 6 tanesi faaliyet geçmiştir.
Cam gibi komplike yatırım ve 
üretim süreci zaman alan bir 
sektörde bu kadar kısa sürede bu
kadar çok tesisi tamamlayıp
faaliyete geçirmek takdire şayan 
bir başarıdır.

Şişecam Grubu konusunda
ortaya konan veriler 2.5 milyar
dolar ciro, 17 bin çalışan, dünya
geneline yayılmış 84 üretim tesisi,
130’u aşkın ülkeye satış, sektöründe
Avrupa ve dünya klasmanında
rakamlar gerçekten etkileyici bir
tabloya işaret ediyor. Nitekim
Şişecam’ın kreditörlerine

baktığımız zaman temsilcileri de
burada bulunan dünya finans 
sektörünün yüzde 40’ını oluşturan
kuruluşlar görüyoruz. Dolayısıyla
bu grubumuzun başarısını sadece
biz değil, dünyanın tüm önemli
kuruluşları da takip ediyor. 

Şişecam’ı ve yöneticilerini 
özellikle yenilik farkı ortaya koyma,
kaliteden taviz vermeme, milletinin
geçmişine sahip çıkarak geleceğe
yürüme, ülkesine güvenme

konusunda gösterdiği örnek
tavırdan dolayı kutluyorum.

Karadeniz’i, Akdeniz’i
çepeçevre saran bölgedeki
liderliğinden aldığı güçle dünya
liderliğine oynayan Şişecam’ın ve
benzer konumdaki diğer şirketlerin
vizyonunun tüm Türk sanayiine
örnek olacağına inanıyorum.

Türkiye’nin hedeflerine
ulaşması için ihtiyacı olan anlayış
işte bu anlayıştır. Bu ülke ve bu
millet ister sanayide olsun ister
siyasette kendisine inanan ve
güvenini bu kadar mahcup
etmeyen bir anlayışla geleceğe
kararlı bir şekilde yürüyebilir. 

Türkiye, istikrarlı bir siyasi
ekonomik ve sosyal zemin
bulduğunda inanıyorum ki çağlar
atlayacak, gelişmeleri hayata 
geçirebilecek potansiyel ve güce
sahip olduğunu ortaya koymuştur.
Bilhassa özel sektörümüz bu
anlamda rüştünü ispat etmiştir.
Başarılarıyla göğsümüzü
kabartmıştır. 2002 yılında 
ülkemizde gayri safi sabit sermaye
oluşumunun yani yatırımların
yaklaşık üçte biri kamu, üçte 
ikisi özel sektör tarafından 
yapılmaktaydı. Toplam tutar 46
milyar YTL civarındaydı. Bu
rakamlar, çok önemli. 2006 yılı sonu
itibariyle yatırımların sadece beşte
biri devlet, beşte dördü özel sektör
tarafından yapılmaktadır. Peki,
rakam nedir? Toplam tutar 
122 milyar YTL’dir. Bu oran ve
rakamlar içinde bulunduğumuz yıl
itibariyle hem miktar hem özel 
sektörün konumu bakımından 
mutlaka daha ileri noktalara
ulaşmıştır. 2-3 çeyrektir kesintisiz
süren bu büyüme 106 milyar dolara
ulaşan ihracat, 20 milyar doları
bulan küresel sermayenin
doğrudan yatırımları genç nüfus
yapımızdan dolayı sürekli istihdam
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çağına giren büyük kitlelere
rağmen düşen işsizlik oranları gibi
pek çok veriyi bu çerçevede 
saymak mümkündür. Üstelik bu
başarılar bölgemizde yaşanan ve
tüm dünyayı etkileyen çatışmalara,
petrol fiyatlarının 4-5 katına
çıkmasına zaman zaman yaşanan
küresel finans krizlerine rağmen
elde edilmiştir. 

Geçmişte dünyadaki en küçük
bir kıpırtı Türkiye’de çok büyük
sarsıntılara yol açarken, bugün
dünyadaki sarsıntılar bizde kıpırtı
olarak hissedilmemektedir. Bu
değişim çok önemlidir ama yeterli
değildir. Türkiye’nin daha fazlasına
ihtiyacı vardır. Çünkü kaybettiğimiz
zaman ve kaçırdığımız fırsatlar çok
büyüktür. Bugüne kadar elde
ettiğimiz sonuçları bu doğrultuda
kısmi bir telafi olarak
değerlendiriyoruz. Ülke ve millet
olarak asıl büyük atılımlarımızı

önümüzdeki dönemde yapacağız.
Enerjiden ulaştırmaya, eğitimden
sağlığa, kültürden bilimsel
araştırmalara kadar birçok alanda
kurduğumuz alt yapı, Türkiye’nin
önümüzdeki dönemde
gerçekleştireceği atılımların
dayanak noktaları olacaktır.
Geleceğe ilişkin oyun planımızı
özel sektör kuruluşlarımızın
güçlenmesi ve küresel düzeyde söz
sahibi aktörler konumuna gelmesi
üzerine kuruyoruz. İşte artık
dünya markaları üreten bir Türkiye
var. Son 5 yılda özelleştirmeler ve
diğer çalışmalarla devletin 
ekonomideki konumunu büyük
ölçüde düzenleme ve denetleme
düzeyine getirdik. Önümüzdeki
dönemde bu süreci tamamlayıp
çağdaş anlamda kamu işleyişi ve
piyasa yapısını tümüyle oturtmuş
olacağız. Böylece Türkiye hem 
kaynaklarını etkin ve verimli bir

şekilde kullanma imkânına
kavuşacak hem de dünya rekabet
liginde üst sıralara çıkmış olacaktır. 

Hiçbir başarı tesadüfî değildir.
Bu siyasette de böyledir, sporda da
böyledir, sanayide de böyledir.
Başarı için öncelikle derinlikli bir
vizyona sahip olmanız, sonra çok
çalışmanız ve bunlara ilave olarak
kendinizi sürekli geliştirmeniz ve
güncelleştirmeniz gerekmektedir.
Tabii ki Şişecam Grubu’nun 
yöneticileri bu şartların hepsine de
sahip olduklarını, gerçekten bilgiyi,
parayı iyi yöneten ellere teslim 
edildiği içindir ki son yıllarda
ortaya koydukları performansla
gerek ülkemizde gerekse ülke
dışında çok ciddi bir atılım 
gerçekleşmiştir.

Az önce Bulgaristan’dan
bahsedildi. Umarım, o heyecanı
bizler de, sizlerle birlikte paylaşırız.
Bu yaklaşım artık Türkiye’nin her
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alandaki bakış açısının ve 
faaliyetlerinin belirleyicisi haline
gelmiştir. Biz yurtdışında
Şişecam’ın o ilk temelini attığımız
zaman gerçekten ben de farklı bir
heyecan yaşamıştım. Çünkü
Türkiye’nin, bir dev’in orada böyle
bir temelini atıyoruz. Ve hatta o
bölgede yaşayan Türk soydaşlarımız
bile o farklı heyecanı bizlerle
beraber o gün yaşamışlardı. O, çok
çok anlamlıydı. Bir Türk’ün
sınırlarını aşan yatırımları,
Türkiye’nin nereden nereye
geldiğini gösteriyor. Eğer bugün
Bulgaristan’da, Rusya’da dünyanın
değişik yerlerinde Almanya’da,
Fransa’da benim Türk
kardeşimin, Türk 
vatandaşımın oralarda
yatırımları artıyorsa,
dünyanın değişik 
yerlerinde müteahhitlik
sektöründe Türk firmaları
ilk üç içerisinde yerini
alıyorsa, bunlar nereden
nereye geldiğimizi gösterir.
Bunlar durup dururken
olmadı. 

Dünyadaki değişimin
hızına ayak uydurmaya
mecburuz ve ayak 
uyduruyoruz. Bu 
özellikleri eğer yakalayamazsak,
bunlara sahip bulunmayan 
devletleri de, şirketleri de bu hız
yok eder. Ve yok olmaya da bunlar
mahkûmdur. İşte bu ortamda
Türkiye, bölgesinin ve dünyanın
yükselen yıldızı haline gelmek
suretiyle kararını vermiş 
durumdadır. Konumunu hızla takip
etmektedir. Ve daha ileriye bu 
konumunu taşımanın da devletle
özel sektörün uyumu bu 
mücadelenin başarıya ulaşmasının
olmazsa olmaz şartıdır. 

Biz bu ülkeye vücut veren
kurumları birbirlerinden bağımsız

yapılar olarak görmüyoruz. Bu
kurumların her birisi adeta bir
binanın taşıyıcı kolonları gibidir.
Hem kendileri sağlam durmak hem
de diğerlerine destek vermek
zorundadırlar. Aksi takdirde
binanın ayakta kalabilmesi
mümkün değildir. Geçmişte bu
ülkede devletle özel sektörü, 
devletle sivil toplum kuruluşlarını
ve devletle siyaset kurumunu 
birbirinden bağımsız hatta birbirine
karşıt yapılar olarak görüp ona
göre tutum alan zihniyet 
sahiplerinin olduğunu herhalde
biliyoruz. Devlet adeta tekel
oluşturmak veya o sektörde tekel

olmak için elinden geleni
yapıyordu. Ama artık bu yok. Bu
devir kapandı. Şimdi diyoruz ki
devlet düzenleyicidir, 
denetleyicidir, ufuk vericidir.

Bizim belki de bu ülkeye
yaptığımız en büyük hizmet bu 
zihniyetin üstesinden gelmek
olmuştur. Bugün bu ülkenin hiçbir
kurumu diğerinin rakibi değildir.
Bizim için herhangi bir kamu 
kuruluşunun düzgün işlemesi
başarılı olması ne kadar önemli ise
bir özel sektör kuruluşumuzun 
veya bir sivil toplum örgütümüzün
kendi alanındaki başarısı da 

aynı derecede önemlidir.
Hangi kuruma ait olursa olsun bu
başarıların hepsini de ülkenin ve
milletin mutlu, müreffeh geleceği
için atılmış adımlar olarak görüyorum.
Sanayi ve Ticaret Bakanımız nereden
nereye geldiğimizi rakamlarla verdi.
Ben tekrar aynı rakamları verecek
değilim. Halep ordaysa arşın
Yenişehir’de… Her şey ortada…
Şimdi Şişecam Yenişehir’de ilk
temelini attığı zaman buranın halini
düşünün. Ama şimdi buranın
geldiği noktayı düşünün. Bunlar bir
güvenin, istikrarın olduğunun
işareti… Ülkede güven olmasaydı
istikrar olmasaydı bu yatırımlar olur

muydu? Kepenklerin
indiği bir dönemden
kepenklerin yeniden
açıldığı bir döneme,
yatırımların hızlandığı
bir döneme geldik. Artık
yerlisi, küresel sermayesi
hepsi yatırım halinde…  

Ben bu duygular
içerisinde özellikle şunu
ifade etmek istiyorum,
bugün buradaki dev
tesisimizin açılışıyla çıta
daha da yükseliyor.
Polatlı’nın temelinin
atılmasıyla bu daha da

yükselmeye devam edecektir.
Bulgaristan’daki açılışla dünyada
zaten Şişecam bir marka ve bu
marka olma yolundaki kararlılığı
devam edecektir. Ben Şişecam
Grubumuzun yeni üretim 
tesislerinin ülkemize, gruba ve tabii
ki Bursa Yenişehir’e hayırlı ve
bereketli olmasını diliyorum. 
Bu güzel dev tesisin kurulmasında
emeği geçen bütün yönetici 
kadrolarına, bütün çalışanlarına,
gerek şahsım, gerekse milletim 
adına teşekkür ediyorum,
başarılarının artarak devamını 
diliyorum. 
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Sayın Başbakanım, Sayın
Bakanlarım, Sayın Askeri ve
İdari Erkan, Sayın Konuklar,

değerli basın mensupları ve sevgili
Şişecamlılar,

Bugün, Şişecam Yenişehir Cam
Kompleksi’nin açılış töreninde 
bizleri yalnız bırakmadığınız,
duyduğumuz bu mutluluğu ve
gururu bizlerle paylaştığınız için
teşekkürlerimizi sunuyor, hepinize
hoş geldiniz diyorum.

Şişecam Yenişehir Cam
Kompleksi’nin ilk adımı olan cam
ambalaj fabrikası hepimizin
hatırlayacağı gibi, 20 Eylül 2006 
tarihinde sayın Başbakanımız
tarafından açılmıştır. Şimdi ise 6
tesislik dev bir kompleksin açılışını
tekrar Sayın Başbakanımızın
himayelerinde hayata geçiriyoruz.
Geçen zaman içerisinde, biz
Şişecamlılar olarak gerçekten çok
çalıştık. Her biri 120 bin ton/yıl
kapasiteli 3 adet cam ambalaj 
fabrikasını peş peşe kurduk.
Dünya düzcam sektöründe bir ilki 
gerçekleştirdik. Yenişehir’de her
biri 225 bin ton/yıl kapasiteli 
2 büyük cam fabrikasını aynı anda
birlikte yarattık. 

Ülkemizin çözmesi gereken en
büyük sorunlarından birisi enerji
sarfiyatında tasarrufa yönelik
olmak üzere hizmet edecek yeni
nesil kaplamalı camlar fabrikasını 
5 milyon m2/yıl kapasite ile bu 
kompleksle tamamladık ve üretime

aldık. Bu dev cam kompleksinin
hammadde ihtiyacını gidermek
amacı ile endüstriyel hammadde
tesislerini Bilecik’te açtık. Böylece,
2005 yılı Temmuz ayından bu yana
gerçekleştirilen projelere cari 
fiyatlarla 850 milyon dolar
civarında bir harcama yaptık.
Bundan sonra yakın gelecekte 
burada gerçekleştireceğimiz 
üç ilave tesis ile bu kompleksin
değeri 1 milyar dolar civarında
olacak.

Sizlerin de yakından izlediği
gibi, Şişecam hem Türkiye’de hem
bölgede yatırımlarına hızla devam
ediyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir
bir büyüme sağlıyor. Şişecam’da
Ar-Ge faaliyetlerine önem 
veriyoruz. Teknoloji sahibi 
know-how bilgisine sahip
kuruluşlarca desteklenen ve 
milletin bu yolla yüceltilebile-
ceğinin bilincinde Ar-Ge
çalışmalarımızı hızla artırıyoruz ve
bütün tesislerimizde kendi 
bilgimizi, kendi elemanlarımızı
kullanıyoruz. 

Ülkemiz ve ülkemiz insanının
refahı için elimizden gelen bütün
çabayı gösteriyoruz. Türkiye’de
Polatlı’da dev bir düzcam yatırımı
için hazırlık halindeyiz. Türkiye
dışındaki bölgelerde, bölgesel
gücümüzü korumak adına gerekli
adımları atmaktayız. 

Sayın Başbakanımız,
Bundan sonra Bulgaristan

tesisimizin resmi açılışını 
yapmanız ve Polatlı’da yeni 
düzcam fabrikamızın temelini
atmanız bize yine güç verecektir.
Bu konuda desteğinizi bizden
esirgemeyeceğiniz inancındayım.
Şişecam’ın ve ana hissedarı 
Türkiye İş Bankası’nın her zaman
ülke ve ülke insanının 
hizmetinde olacağı hususunu 
bilgilerinize arz ederken, 
ülkemizde son dönemin en büyük
yeşil saha yatırımının açılışına 
teşrif ederek bizleri onurlandıran
Sayın Başbakanımız’a ve
başarılarımızın en büyük sigortası
olan ve bu tesislerin ortaya
çıkmasında en büyük rolü 
oynayan, başta Şişecam çalışanları
olmak üzere, emeği geçen herkese
teşekkür ediyor, saygılarımı 
sunuyorum.
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Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Kırman:

“fiiflecaml›lar olarak 
çok çal›flt›k”



Sayın Başbakanım, çok değerli
Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın
Milletvekillerim, askeri ve

mülki idarenin değerli idarecileri,
değerli çalışma arkadaşlarım ve
toplam tüm paydaşlarımız… 

Paydaşlar diyorum çünkü hem
gerçek şahıs, hem tüzel kişiler hem de
çevre, bir sanayi tesisinin paydaşlarıdır.
Çalışanlarıyla, müşterileriyle, onlara
malzeme temin edenleriyle, hepinize
Şişecam’ın Yenişehir’deki yeni 
kompleksine hoş geldiniz diyorum. 

Buraya kompleks dedik çünkü
yakın gelecekte bitirilecek üçüncü

Şişecam tesisi ile beraber burada 
9 tesis aynı anda çalışıyor olacak.
Temelini Temmuz 2005’te atmıştık. 
30 ayda bu aşamaya geldik.
Bilgilerimize göre dünyada bir
yerleşim alanında böylesi bir yatırım
hiç olmadı. Kısmen benzerleri oldu
onlarda bu kadar kısa sürede bitmedi.
Grubumuz faaliyet gösterdiği alanlarda
ülkemizde 64, yurtdışında 6 ülkede
20 tesis ile Avrupa’da sektöründeki
firmaların sıralamasında ilk beşte yer
alıyor. Bazılarında birinci, bazılarında
üçüncü, bazılarında ikinci ve
beşinciyiz. Dünya da ise tüm 
şirketlerimiz ilk sekiz içerisinde. 
Bir tanesi birinci, bazılarında üçüncü,
beşinci ve sekizinci olarak gidiyoruz.
Yani Şişecam Grubu, lokal bir şirket

olmaktan çıkıp, bölgesel bir şirket
olma yolunda ilerliyor. Bu 84 tesiste
ürettiğimiz ürünü 130 ülkeye
pazarlıyoruz. Bu işlemleri yaparken
grubumuz, dün ve bugüne bakarak
değil, yarına odaklı, yarın ne
olacağını kestirmeye çalışarak 
stratejiler geliştiriyor. Bugün ise
dünkü stratejik planını gerekli 
taktik değişikliklerle ana ağına 
uyumlandırarak, üretimi ve gidişatını
24 saat 365 gün rayında tutuyor. 

Çok değerli paydaşlarımız,
Şişecam’ın Yenişehir’deki tesisleri
diğer kurulu tesislerimize göre % 10’a
varan artan bir verimlilikle çalışacaklar.
Yeni geliştirdiğimiz teknolojileri 
uygulayacaklar. Düzcam tesisimiz ise
normal üretimine ilaveten enerji
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Şişecam Genel Müdürü
Doğan Arıkan:

“fiiflecam,
bölgesel 
bir flirket olma
yolunda 
ilerliyor”

• 9 tesisten oluşan yatırımın beş
adedi devreye alındı, altıncısı yolda.

• “Şişecam Yenişehir Cam 
Kompleksi” yatırımı tamamlandığında
cari değerlerle 1 milyar dolara 
ulaşacak. 

• Bu yatırım, Şişecam’ı, bölge 
liderliğinde ve dünya rekabetinde 
güçlü kılacak. 

• Yenişehir-Bursa, Şişecam’ın 
yatırımı ile endüstriyel üretim merkezi
olacak. 

• Şişecam Yenişehir’de 1.400 kişiyi
aşan istihdam yaratıyor.

“Şişecam Yenişehir Cam
Kompleksi’nde”;

- Türkiye’de ve bölgede gelişen
inşaat, otomotiv, mobilya, dekorasyon
ve beyaz eşya gibi düzcamın girdi
olduğu sektörlerin taleplerini 
karşılamak üzere iki büyük 
“Düzcam Fabrikası” aynı anda 
kuruldu. İki fabrikada yılda toplam
450.000 ton düzcam üretilecek. 

- Türkiye’de bir ilk olarak 
yüksek kapasitede ve performansta
yeni nesil yalıtım camları üreten
“Kaplamalı Camlar Fabrikası” 
devreye alındı. Özel teknoloji ile
üretilen yeni camlar ülkemizde
enerji tasarrufuna çok çeşitli 
imkanlar sağlayacak.

- Türkiye’nin gerçek doğal 
zenginliklerinden biri olan 
maden suyunu yurtiçi ve dışındaki
tüketicilere ulaştıran dolumcu 

1 milyar dolarlık kompleksin 
5 tesisi devreye alındı



tasarrufuna dönük yeni nesil 
kaplamalı camları burada üreteceğiz.
Bu camlar diğer camlara göre % 70’e
varan oranlarda ısı tasarrufu 
sağlayacak. Mevcut konut 
stokumuzun bu camlarla kaplanması
halinde, sadece ısınma enerjisi 
tasarrufunun en az 2.5 milyar YTL
olacağını, nihai tüketici tasarrufunun
ise 3 milyar YTL’ye ulaşacağını
hesapladık. Soğutma ve diğer bina
uygulamaları düşünüldüğünde, bu
rakam artacaktır. Ancak bu parasal
değeri bir kenara bırakırsak, doğa
bizim en büyük paydaşımız, ona
daha az karbondioksit emisyonu
bırakacağız. Bu da yine gelecek
nesillere ki, o da en önemli
paydaşımız, onlara boynumuzun
borcu olarak düşünüyoruz.
Tesislerimizde çevre konusunu çok
büyük titizlikle uyguluyoruz. 

Peki, başka ne yapacağız? Elektrik
enerjisi üretimine dönük, yüksek
güneş enerjisi geçirimini sağlayan
özel camlar sağlayacağız. Peki, şişe
tesisimizde ne yapacağız? Burada ise
geri dönüşsüz hafif şişe diye tabir
ettiğimiz, özellikle maden suyuna
özgü şişeler üreteceğiz. Doğal
kaynağımız, maden sularımızın

halkımıza daha fazla miktarda 
sunulmasına imkân sağlayacağız.

Tören vasıtası ile teşrif eden tüm
paydaşlarımıza çok çok teşekkür
ediyoruz. Ama bazı paydaşlarımıza
değinmek istiyorum. Burada finans
dünyamızın çok değerli temsilcileri
var. Bu temsilciler, dünya finans
piyasasının değerli temsilcileri… Bize
güven duydular, bu süreçte destek
verdiler ve bu projeleri hızla
bitirmemize sebep oldular. Onlara
çok teşekkür ediyorum. Yine gerek
projenin inşasında emeği geçenlere,
üretimde yer alan çalışanlarımıza,
üretimi tüketime ulaştıran 
velinimetimiz müşterilerimizin 
burada bulunan temsilcilerine de çok
teşekkür ediyorum. Başarılı
çalışmalarımızda sermayedarlarımızın
katkısı büyüktür. Sermayedarı 

temsilen Yönetim Kurulu Başkanı
şahsında kendilerine teşekkür ediyo-
rum. Ayrıca bu projenin gerçekleşme-
sinde görev yapan, dünün bugünün
mimarı olan değerli arkadaşlarıma da
yürekten teşekkür ediyorum.

Değerli Başbakan’ım, bugün
Yenişehir cam kompleksinde tüm
paydaşların birlikte olduğunda neler 
yapabileceklerinin küçük bir örneğini
göreceksiniz. Ben, bu örnekten
hareketle insanımızın inandığı ve
organize olduğu zaman, ülkemizin
diğer ülkelerin arkasından koştuğu
muhteşem bir ülke olacağına inanıyor
ve bunu diliyorum. Tüm paydaşları-
mıza ve özellikle bize bu projenin
hayata geçirilmesinin her aşamasında
destek veren Sayın Başbakanımız’a
tekrar teşekkür ediyor, hepinize
saygılar sunuyorum.
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şirketlerin gelişimine adanmış ve 
sadece maden suyu şişesi imal eden
iki adet “Cam Ambalaj Fabrikası”
üretime geçti, üçüncüsü yakın 
zamanda devreye alınacak. Dördüncü
Cam Ambalaj Tesisi yatırımı da 
planlanmakta. Her fabrikada yılda
120.000 ton yeşil renkli maden suyu
şişesi üretilecek, bu tesisler yurdu-
muzda maden suyu sektörünün hızla
büyümesine katkıda bulunacak. 

- Cam kompleksinin hammadde
ihtiyacını sağlayacak bir “Endüstriyel
Hammadde Tesisi” de Bilecik’te
devreye alınmıştır. 

- Mimari uygulamalar için 
projeli camlar ile ülkemiz ve 

bölgemizde 
büyüyen beyaz
eşya sektörüne
yönelik beyaz
eşya camları,
2008 yılında 
tamamlanacak
“Projeli Camlar ve
Beyaz Eşya
Camları 
Fabrikası”nda 
üretime geçecek. 

Kompleks
500 milyon dolar
mertebesinde satış ve 1.400 kişiyi
aşan istihdam sağlayacaktır.

Şişecam önümüzdeki dönemde

Türkiye’de ve bölgede büyümesini
sürdürecek ve yatırımlarına devam
edecektir. 



Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) ocak ayı ihracat
rakamları, 1 Şubat 2008’de

Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii
ve Ticaret AŞ’de düzenlenen basın
toplantısı ile açıklandı. 
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Soda Sanayii AŞ’nin bağlı ortaklığı
olan ve Bosna-Hersek’te kurulu

bulunan Şişecam Soda Lukavac d.o.o.
şirketinin ağır soda yatırımı 
tamamlandı. 8 milyon USD’lik bütçe
ile hayata geçen ağır soda yatırımı, 
Bosna-Hersek Federasyonu
Cumhurbaşkanı, Tuzla Kantonu

Başbakanı ile bakanları, bölge
belediye başkanları ile Şişecam 
Genel Müdürü ve Kimyasallar Grup
Başkanı’nın katıldığı açılış töreni ile
13 Aralık 2007 tarihinde devreye
alındı.

International Finance
Corporation’dan (IFC) sağlanan kredi

ile finansmanı karşılanan ağır soda
yatırımı 8 milyon USD harcama ile
gerçekleştirildi. Soda Sanayi AŞ,
yatırımın tamamlanması ile daha
önce üretimi olmayan 220.000 ton/yıl
ağır soda kapasitesine ulaştı ve
böylece bölgedeki gücünü 
pekiştirdi.

Soda Lukavac’ın 
a¤›r soda yat›r›m› hizmete girdi

T‹M, ihracat rakamlar›n› Paflabahçe 
Eskiflehir Fabrikas›’nda aç›klad›

Şişecam Genel Müdürü Doğan Arıkan’ın hoş 
geldiniz konuşması ile başlayan toplantıda ocak ayı
ihracat rakamları, TİM Başkanı Oğuz Satıcı
tarafından açıklandı.



Şişecam Genel Müdürü Doğan
Arıkan’ın hoş geldiniz konuşması
ile başlayan toplantıda ocak ayı
ihracat rakamları, TİM Başkanı
Oğuz Satıcı tarafından açıklandı.
Büyük bir katılımın gözlendiği
toplantıyı Dış Ticaret ve
Gümrüklerden Sorumlu Devlet
Bakanı Kürşad Tüzmen ve Maliye
Bakanı Kemal Unakıtan’ın 
yanı sıra Eskişehir yerel 
yöneticileri, işadamları ve 
Şişecam yöneticileri ile çok 
sayıda ulusal ve yerel basın 

mensubu da izledi.   
Satıcı’nın konuşmasının

ardından toplantı, Şişecam 
Genel Müdürü Doğan Arıkan’ın
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen,
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve
TİM Başkanı Oğuz Satıcı’ya 
günün hatırası olarak birer 
cam plaket vermesiyle sona erdi.
Toplantı sonrası verilen öğle
yemeğinde ise  bakanlar, 
TİM Başkanı ile Şişecam 
yöneticileri bir arada görüşme
fırsatı buldular.
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Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, AŞ, 31 Aralık 
2007 tarihinde Cam Pazarlama AŞ‘yi devralmak

suretiyle birleşmesiyle ilgili olarak Kule-3’te 
olağanüstü genel kurul düzenledi.

Ola¤anüstü genel
kurul yap›ld›



CNBC-e tarafından 
düzenlenen ‘İş Dünyasının
En İyileri Ödülleri’ (İDE)

kapsamında ilk kez verilen verilen
‘Çevre Ödülü’nün sahibi Şişecam
oldu. En iyiler için düzenlenen
törende Şişecam adına ödülü,
Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Kırman aldı.  

CNBC-e’nin Avrupa ve Asya’da
gelenekselleşen ‘İş Dünyasının En
İyileri Ödülleri’ (İDE), Türkiye’de ise
CNBC-e tarafından düzenleniyor. 14
Aralık 2007’de ikincisi düzenlenen
“İDE 2007” ile zorluklarla dolu iş
dünyasında başarıların öne
çıkarılması, duyurulması ve teşvik
edilmesi amaçlandı. Bu amaç 
doğrultusunda İş Dünyasının En
İyileri Ödülleri, uzun ve ayrıntılı bir
çalışma sonucu belirlendi. İMKB 100
ile İSO 500’de yer alan şirketlerin
CEO’ları, Türkiye Odalar ve Borslar
Birliği (TOBB) bünyesindeki oda
başkanları, deneyimli gazeteciler ve
akademisyenler ile CNBC-e Business
Dergisi okurlarından oluşan geniş
bir panel tarafından belirlenen 
adaylar, 6 kişilik jürinin
değerlendirmesine sunuldu. Sabancı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Güler Sabancı, Koç Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Akfen

Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi Akın, Turkcell Genel
Müdürü Süreyya Ciliv, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve
Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Erman Yerdelen’den oluşan
jüri, iş ve ekonomi dünyasının önde
gelen yaklaşık 600 ismi arasından
İDE 2007 sahiplerini belirledi. 
Sekiz kategoride başarısı tescillenen
isimler, düzenlenen törenle 
ödüllerini aldı.

Doğru çevre yönetiminin
sürdürülebilir kalkınma ilkesinin
temeli olmasından hareketle, 
planlanan faaliyetler de dahil olmak
üzere, üretim faaliyetlerinin neden
olduğu çevre risklerinin belirlenmesi
ve kontrol altına alınmasını öncelikli

prensip olarak belirleyen ve çevre
faaliyetlerinin yönetimi, çevre 
performansının sürekli iyileştirilerek
geliştirilmesine yönelik bütün
çalışmalarda Çevre Yönetim Sistemi
uygulamasını temel alan Şişecam’a
jüri tarafından “Çevre Ödülü” 
verildi. Şişecam adına ödülü alan
Türkiye İş Bankası ve Şişecam
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Ahmet Kırman, kısa bir espriyle 
mutluluğunu dile getirdi. Kırman,
“Esas maharet çevreye zarar 
vermeden üretmek, biz cam
kırıklarından dahi tasarruf ederek
yılda 50 bin ton karbondioksidin
havaya karışmasını önlüyoruz. Kısaca
çevreye vermediğimiz zarardan
dolayı özür de dilemiyoruz” dedi.
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fi‹RKET HABERLER‹

2007’nin ‘En’leri 

• Yılın en iyi iş kadını : Doğan TV İcra Kurulu Başkanı 
Arzuhan Doğan Yalçındağ

• Yılın girişimcisi : Pegasus Havayolları
• Yılın ihracatçısı : Arçelik
• Yılın markası : Türk Telekom
• Yılın yenilikçisi : Konya Şeker
• Çevre Ödülü : Şişecam
• Sosyal Sorumluluk Ödülü : Koç Holding

CNBC-e’nin
ilk Çevre 
Ödülü 
Şişecam’ın
oldu



Anadolu Cam
yeni web sitesinde 
önemli günleri de 
unutmad›

Anadolu Cam Sanayii AŞ’nin
2007 yılı Ağustos ayında
yenilenerek, yayına geçen

kurumsal web sitesi “www.anadolu-
cam.com.tr”, tasarımının yanı sıra
içeriği ile de beğeni topluyor.

Ürün portföyü ile birlikte cam,
camın tarihi, camın sağlık ve çevre
ile ilişkileri gibi konularda bilgilerin
sunulduğu site, yeni yaklaşımlarıyla
da ilgi çekiyor. Sitenin getirdiği en
önemli yenilik, önemli günlere ait
dönemlerde site ana sayfasının
görsel olarak değiştirilmesi. İlk
olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı ile
başlatılan uygulama sırasıyla Şeker
Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, 10
Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve
Yılbaşı haftası ile devam etti. Farklı
ve özel sayfaları ile beğenilen site,
bundan sonraki önemli günlerde de
uygulamaya değişik ana sayfa
görünümleri ile devam edecek.

Sitenin getirdiği en
önemli yenilik, önemli
günlere ait dönemlerde
site ana sayfasının
görsel olarak 
değiştirilmesi.
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TC Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt
İdaresi Genel Müdürlüğü

tarafından 10-13 Ocak tarihleri
arasında Ankara’da “Enerji
Verimliliği Haftası” düzenlendi.
Açılış konuşmaları, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ve
TÜBİTAK Başkan Vekili Nüket 
Yetiş tarafından yapılan etkinlik
kapsamında Trakya Cam, ‘Enerji
Verimliliği Sergisi ve Enerji
Verimliliği Konferansı’na katıldı.  

Enerji Verimliliği
Konferansı’nda Teknik Hizmetler
Müdürü Haluk Güreren tarafından
“Yeni Nesil Yalıtım Camları ile
Binalarda Enerji Tasarrufu” başlıklı
bir bildiri sunuldu. Bildiride, yeni
nesil yalıtım camları Isıcam Sinerji
ve Isıcam Konfor’un pazara 
sunulmasıyla ülke çapında
yaratılan enerji tasarruf imkanları
ve bu bağlamda sağlanacak
ekonomik ve ekolojik kazançlar
vurgulandı.

Yeni nesil yalıtım  camlarının 
test düzenekleriyle tanıtıldığı
sergide ise ziyaretçiler Isıcam
Sinerji ve Isıcam Konfor’u 
yakından inceleme fırsatı buldu.
Trakya Cam standında ayrıca,
güneş kontrolü sağlayan ürünler de
sergilendi.
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Trakya Cam,
“Enerji 
Verimlili¤i”ni
anlatt›

TÜBİTAK Başkan Vekili Nüket Yetiş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler
ve Trakya Cam Teknik Hizmetler Müdürü Haluk Güreren

Yeni nesil yalıtım  
camlarının test
düzenekleriyle
tanıtıldığı sergide
ziyaretçiler Isıcam
Sinerji ve Isıcam
Konfor’u yakından
inceleme fırsatı buldu.

FUARLAR



Türkiye’nin ilk cam elyaf
takviyeli plastik (CTP) ihtisas
fuarı ‘Kompoist 07’,  

Cam Elyaf Sanayii AŞ’nin ana 
sponsorluğunda ve CTP Sander
Derneği’nin öncülüğünde
gerçekleştirildi. 13–15 Aralık 2007 
tarihleri arasında, İstanbul’da
Harbiye Askeri Müze ve Kültür
Sitesi’nde düzenlenen fuar, sergilenen
ürünlerin yanı sıra yapılan 
seminerlerle de sektörün gelişimine
katkı sağladı.

Yapı uygulamaları, şehir
mobilyaları, savunma sanayii ve
havacılık, karayolları, otomotiv ve
taşımacılık, korozyon ve altyapı, 
elektrik-elektronik, denizcilik ve diğer
sektörlerdeki CTP uygulamalarının
sergilendiği fuarda, 34 firma yer aldı.
Fuar, Türkiye’de hak ettiği yeri henüz
bulamayan ve çoğu sektörde
yeterince tanınmayan kompozit
ürünler ile bu ürünlerin yapımında
kullanılan yarı mamul kompozit
malzemelerin ilgili kitlelere, 
üniversitelere, kamu kuruluşlarına ve
farklı sektörlerdeki CTP üreticilerine
tanıtımı açısından son derece faydalı
oldu. Kompoist 07’nin yazılı ve görsel

basında da yer alması, fuara gelen
ziyaretçi sayısında önemli bir artış
sağladı. 

Fuarda, düzenlenen seminerler
vasıtasıyla, yeni kompozit son ürün
uygulamaları, pazar gelişmeleri,
kompozit malzeme teknolojileri ve
kalıplama teknolojileri hakkında
çeşitli bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.
Boru üreticileri Subor ve Süperlit; çatı
levha üreticisi Fibrosan ve Polser; çok
açılı dokunmamış kumaş üreticisi
Metyx;  pultruzyon ürünleri ile
Armaplast ve Esa Kimya; otomotiv
sektörüne SMC ve RTM parçaları
imalatı ile OEM tedarikçisi olarak
hizmet veren çeşitli firmalar, satıcı 
firmalar ve üniversite kuruluşları,
sektördeki ve kendi kuruluşlarındaki
gelişmeler ile beklentilere ilişkin
ziyaretçilerle karşılıklı görüşerek,

önemli bir sinerji yaratılmasına
katkıda bulundular. 

Cam Elyaf, yeni 
ürünlerini tanıttı

Cam Elyaf Sanayii AŞ de fuarda,
son ürün sektörüne yönelik ürettiği
cam elyaf takviye malzemeleri ve
doymamış polyester ara malı ürünleri
ile bu yarı mamul ürünlerle yapılan
uygulamaları, tanıtıcı filmler ve
düzenlenen seminerler vasıtasıyla
bütün ilgili kurumlara tanıttı. Cam
Elyaf, açık kalıplama için E MAT 1
sıvı bağlayıcılı keçe, dokuma ve çok
yönlü dokunmamış kumaş ürünleri
için WR 5 – WR 6 ve kuvarz bazlı
kompoze taş polyesteri için CE 75
gibi yeni ürünlerle genişleyen ürün
yelpazesini, bu fuarda tanıtma 
imkanı buldu.  
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Cam Elyaf
Sanayii A.Ş.
Kompozit
‹htisas
Fuar›’nda

13 - 15 Aralık 2007 tarihleri arasında, 
Kompozit İhtisas Fuarı Türkiye’de  
bir ilk olarak gerçekleştirildi.



Dünya cam eşyası pazarının
liderlerinden
Paşabahçe’nin yenilikçi

yaklaşımı ve yoğun Ar-Ge
çalışmaları sonucunda geçen yıl
yaratılan şarap kadeh ve 
aksesuarlarının lider markası ‘f&d’,
Wine İstanbul Fuarı’nda 25 - 26
Ocak tarihlerinde “Şarap Servisinin
İncelikleri” konulu özel tadımlara
ev sahipliği yaptı. 

Şaraptan şerbete, rakıdan
biraya, şampanyadan martiniye,
konyaktan margaritaya, viskiden
kokteyle, likörden çaya farklı
damak zevklerine hitap eden ve
100’ün üzerinde ürüne sahip olan
f&d markasının düzenlediği 
etkinlik, Gusto Dergisi Yayın
Yönetmeni Mehmet Yalçın
tarafından yönetildi. 

Kadeh ve şarap uyumunun 
önemini ortaya koyan tadımlarda
şarapların kadehlerle ideal 
uyumları, doğru servis sıcaklıkları,
şarabı karafa aktarmanın yararları
gibi konular üzerinde duruldu ve

yanlış kadeh seçiminin en güzel
şarabın vereceği hazzın bile önemli
bir bölümünü çalıp götürebileceği
örneklerle katılımcılara yaşatıldı.

Yüzü aşkın davetlinin arasında
dört ve beş yıldızlı işletme, otel ve
restoran sahipleri ile yöneticileri,
yiyecek-içecek müdürleri ve satın

alma müdürlerinin
yanı sıra f&d yetkili
satıcıları da yer aldı.
Etkinlikte
katılımcılar, şarap
servisinde kadehin
ve karafın önemini
algılarken;
kurşunsuz kristalden
üretilen, kusursuz
yüzey kalitesine
sahip f&d markalı
kadehleri de
yakından tanıma
fırsatı buldu.

f&d ile şarap 
içme sanatı…

f&d markası
altında, yükselen
şarap kültürüne 
paralel olarak, her
şarap türüne özel
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Paşabahçe
Wine 
‹stanbul
Fuar›’nda

Wine İstanbul Fuarı’nda
f&d ile şarap servisinin
incelikleri keşfedildi…

FUARLAR



tasarımlar yapıldı. Kırmızı ve beyaz
şarapların Bordo ve Burgonya 
şaraplarının, rozeler, tatlı şaraplar
ve şampanyaların en belirgin 
özelliklerine uygun ürünler 
geliştirildi. f&d formları dil ve
damaktaki tat alma zerreciklerinin
şarabın çeşnilerinin en iyi algılan-
masını sağlayacak şekilde oluştu.
f&d ürünlerinin mükemmel cidar
dağılımı ile artık şarap yoğunluğu
çok daha net bir şekilde izlenecek.
f&d’nin güçlü özellikleri arasında
bulunan tam şeffaflık ve berraklık,
şarap renk yelpazesinin en iyi
şekilde algılanmasına imkan veriyor.

Camın efendisi… 
f&d, rakip ürünlerle yapılan

karşılaştırmalı testlerde piyasada
bulunan kurşunlu kristal, kristalin
ve soda camları olmak üzere, 
tüm camlarda en yüksek “ışık
geçirgenliğine” ve “bulaşık 
makinesi dayanımına” bir arada
sahip olan tek cam markası olarak
belirlendi.

Fuarlarda yer almanın
firma ve sektör açısından
büyük önem taşıdığı 

bilinciyle hareket eden Trakya
Otocam, ekim ayı içerisinde iki
uluslararası fuarda yer aldı. 
15-20 Ekim 2007 tarihleri
arasında Fransa-Paris’te 
düzenlenen ‘Equip Auto 2007’
ve 24-28 Ekim 2007 tarihleri
arasında Rusya-St.
Petersburg’da düzenlenen
‘Auto+Automechanika 2007
Fuarı’na katılan Trakya Otocam,

50’şer metrekarelik özel 
dekorasyonlu standlarında 
otocam ürünlerini sergiledi.

İki yılda bir düzenlenen
Equip Auto, yolcu taşıtları 
üreticileri ile kullanıcılarını bir
araya getiren Avrupa’nın en
önemli ve büyük fuarlarından
biri olarak kabul ediliyor. Son
olarak Ekim 2007’de kapılarını
ziyaretçilere açan fuarda 70’in
üzerinde lansman gerçekleştirildi.
Fuarı 100 farklı ülkeden 11 bin 72
basın mensubu ziyaret etti.
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Trakya Otocam
Auto + Automechanika ve
Equip Auto fuarlar›nda



Şişecam, ilk olarak 2002’de
sunduğu E-MBA eğitim 
programını güncellenmiş ve

güçlendirilmiş bir şekilde tekrar 
devreye aldı. Köklü eğitim geçmişini,
günümüzün olanaklarıyla birleştirerek
sürdüren Şişecam, Kavrakoğlu
Management Institute (KMI) ile
eğitim alanındaki işbirliğine yeni bir
halka ekledi. Bu yeni halkayla birlikte
Şişecam, bünyesindeki yönetici ve
yönetici adaylarına bir kez daha 
internet üzerinden “E-MBA” olanağı
sundu. Programla, 20 aylık bir eğitim
süreci sonunda katılımcıların 
bilgi dağarcıklarını zenginleştirmesi
ve bütünsel bir bakış açısı
geliştirmeleri hedefleniyor.

Şişecam Eğitim Müdürlüğü’nce
gerçekleştirilen pilot çalışmanın
ardından ilk olarak 2002 yılında “The
MBA Club” adı altında Kimyasallar

Grubu için başlatılan program, takip
eden yıllarda ana şirkete bağlı şirket
ve müdürlükler, Kimyasallar ve Cam
Ambalaj Grubu şirketleri için dönem-
ler halinde tekrarlandı. 

Kavrakoğlu Management
Institute’un zaman içerisinde sürekli
geliştirip, güncellediği ve 2007 yılının
Haziran ayında European
Foundation for Management
Development (EFMD) tarafından

akredite edilen program, bu kez
“Executive-MBA” adı altında iddialı
bir yöneticilik geliştirme girişimi
olarak yeni bir başlangıç yaptı. KMI
yetkilileri, Şişecam ve Kimyasallar
Grubu yöneticilerinin katılımıyla 
11 Ocak Cuma günü İş Kule–3
Konferans Salonu’nda programa yeni
başlayacak çalışanlar için tanıtım
toplantısı düzenlendi. Toplantıda
KMI adına söz alan Zehra Eliçin, 
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fiiflecam Akademi’nin güncellenen 
E-MBA’s› ile yöneticiler güçleniyor



uzaktan eğitim dersleri, sanal sınıf
çalışmaları, forumlar ve bitirme projeleri
gibi programın temel unsurlarının
tanıtımını yaparken, Alper Eliçin de
toplantıya katılanlara programın 
uluslararası akreditasyon süreciyle ilgili
bilgiler aktardı.

Toplantıda, teori ile gerçek yaşamdan
örneklerin harmanlandığı 20 aylık bir
eğitim süreci sonunda katılımcıların bilgi
dağarcıklarını zenginleştirmelerinin yanı
sıra bütünsel bir bakış açısı
geliştirmelerinin de hedeflenlendiği 
vurgulandı. Kimyasallar Grubu’nun
Mersin’de bulunan katılımcıları için de
benzer bir toplantı 14 Ocak 2008’de 
bölgesel olarak gerçekleştirildi.

62 yeni katılımcı
Bu süreçte, Şişecam Akademi ve 

e-learning kavramıyla ile ilk defa tanışan
62 katılımcıya ilave olarak, geçmiş yıllarda
düzenlenen “The MBA Club” 
programlarına katılıp da sertifikasyon için
gerekli koşulları yerine getirememiş olan
çalışanlar da unutulmadı. Bu durumda
bulunan toplam 39 yönetici ve çalışanın
geçmişte aldıkları eğitimi, yeni program
ile eşdeğer düzeye getirmeleri amacıyla
hazırlanan “E-MBA Tamamlama
Programı”, 4 Şubat Pazartesi günü
yapılan bir toplantıyla başlatıldı. 

Günümüz küresel rekabet ortamında
Şişecam’ın insan kaynağına olan
yatırımının önemli bir göstergesi olan bu
program, böylelikle hem çok yönlü bakış
açısına sahip yöneticiler yetiştirme hem de
şirketi geleceğe taşıyacak olan kadroları
şimdiden oluşturma yolunda atılan
adımlara bir yenisini daha ekledi.

Þiþecam • Ocak-Þubat 2008 • 21

Trakya Cam çalışanlarının
eğitimine verdiği önem
doğrultusunda

programlarını sürdürüyor. Eğitim
programlarına bir yenisini ekleyen
Trakya Cam Sanayii AŞ, Otocam
Fabrikası’nda 5-6 Şubat 2008 
tarihleri arasında “Sorun Çözme
Teknikleri” eğitimi gerçekleştirdi.
Ana Şirket Eğitim müdürlüğü
uzmanı gözetiminde iki tam gün
süren eğitim programında saat
ücretli personel; çalışma ortamında 
karşılaşabilecekleri sorunları fark
etme, tanımlama ve çözüm önerileri
geliştirme ile ilgili duyarlılık 
kazanmaları ve bunun için gerekli
teknikler konusunda bilgi sahibi
oldular.

Trakya Otocam Fabrikası’nda 
“Sorun Çözme Teknikleri” e¤itimi



Trakya Cam Sanayi AŞ
Yönetim ve Satış Merkezi
Muhasebe Memuru

Mithat Çetin… O bir beden
engelli ve yılmadan atıldığı
iş hayatındaki başarısını
Tekerlekli Sandalye Milli
Basketbolcusu olarak da
yakaladı.

1,5 yaşında yanlış iğne 
sonucunda çocuk felci
geçiren Mithat Çetin, ilk ve
ortaokulu başarılı bir
öğrenci olarak tamamladı.
Çetin, lise 1. sınıfta 
ameliyat ve tedavi
nedeniyle ara verdiği
öğrenimini, yılmadan
savaşarak 1999 yılında
dışarıdan tamamladı ve
liseden mezun oldu.
Tekerlekli sandalye 
basketbolu ile 16 yaşında
İstanbul Engelli Yıldızlar

Spor Kulübü’nden gelen teklifle
tanışan Mithat Çetin, ilk zamanlar

zorlansa da güçlü iradesi ve ailesi
ile arkadaşlarının desteğiyle

çalışmaya devam ederek,
birçok başarıya imza attı.
Çetin, takım olarak 6 sene
formasını giydiği İstanbul
Engelli Yıldızlar
Kulübü’nde 3 kez 
şampiyonluk yaşadı. 2001
yılının Mayıs ayında milli
takıma seçilen Çetin, 2002
yılı Eylül ayında
Almanya’da düzenlenen 
22 yaş altı Avrupa 
Şampiyonası’nda ilk defa
milli oldu. Başarısı birçok
kulübün dikkatini çekti,
ancak o taraftarı olduğu
Beşiktaş’ı tercih etti. Mithat
Çetin, Eylül 2002’den bu
yana Beşiktaş Tekerlekli
Sandalye Basketbol
Takımı’nın başarılı bir
sporcusu.
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ÇALIfiANIN DÜNYASI

Çetin’in azmi 
engel tan›mad›



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.

Olimpiyat 
meşalesini taşıdı

Sporcu kişiliği ve başarıları
sayesinde, Türkiye Olimpiyat
Komitesi tarafından 2004 Atina
olimpiyatları meşalesini taşıma görevi
verilen Çetin, Türkiye’ de bu 
gururu taşıyan 125 kişi arasında yer
almanın mutluluğunu yaşadı. Bugüne
kadar çeşitli kategorilerde toplam 28
kez Türk Milli Takım formasını giyen

Mithat Çetin, Eylül 2006’dan beri
Trakya Cam’da muhasebe memuru
olarak çalışıyor ve Şişecamlı olmaktan
her zaman gurur duyduğunu ifade
ediyor. 

Mithat Çetin azim, çaba ve sabır
ile tüm engellerin aşıldığını gösteren
güzel bir örnek…

Biz de Şişecam olarak bu engel
tanımayan çabayı kutluyor, Çetin’e
başarılarının devamını diliyoruz. 

İş sağlığı ve güvenliği alanında 
örnek işyeri olma hedefi 

doğrultusunda faaliyetlerine devam
eden Trakya Cam Sanayii AŞ Trakya
Fabrikası, OHSAS 18001 Belgesi
almaya hak kazandı. 24-25 Aralık 2007
tarihlerinde denetimlerde bulunan
Türk Standardları Enstitüsü heyeti,
yaptıkları tetkik sonucunda iş sağlığı
ve güvenliği konusunda yapılan
çalışmaların örnek teşkil edecek
düzeyde olduğunu belirtti. 

İş sağlığı ve güvenliği konusunu bir

yaşam kültürü haline getirdiklerini
kaydeden Fabrika Müdürü Selçuk
Demirkıran, “Bu kültürü tüm
çalışanlara benimsetilmesi bilinciyle
hareket eden fabrikamız, yöneticilerin
desteği ve çalışanların katkısıyla daha
da iyi sonuçlar alacaktır” dedi. OHSAS
Belgesi’nin de bu çabalara ivme 
katacağını vurgulayan Demirkıran, bu 
belgenin belirlenen terminde
alınmasında tüm çalışanların önemli
katkıları olduğunu belirterek, emeği
geçen herkese teşekkür etti. 
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Trakya Cam Fabrikası’na 
OHSAS 18001 Belgesi



Genç A Bayanlar 
kategorisinde Türkiye 
birinciliği, üçüncülüğü ve

dördüncülüğü; Büyük Bayanlar 
kategorisinde ise Türkiye 
Birinciliği ve İkinciliği başarısını

gösteren Şişecam Çayırova Spor
Kulübü sporcuları, Büyük A
Erkekler, Genç A Erkekler ve 
Genç C Bayanlar kategorilerinde 
de Türkiye üçüncülüğünü elde
ettiler. 

Şişecam Çayırova Spor Kulübü
Kürek Şubesi sporcuları 9 Şubat
2008 tarihinde de Adana’da yapılan
Çukurova Üniversitesi 35. Yıl Kürek
Yarışları’na katıldı. Bu yarışlara 4
kategoride 6 kişilik küçük bir ekiple
katılan Büyük Bayanlar 2x, Genç A
Erkekler 1x ve Hafif Kilo Bayanlar
1x kategorilerinde birinci olurken,
Büyük A Erkekler 1x kategorisinde
ikinci ve üçüncü olarak güzel bir
başarı elde ettiler. 

Çalışanların iş sağlığını ve
güvenliğini (İSG) sağlamanın
hem insani hem toplumsal

hem de yasal bir sorumluluk
olduğunun bilinci ile hareket eden
Anadolu Cam Yenişehir Fabrikası,
‘kazasız geçen iş günleri’ hedefiyle
çalışıyor. Kazasız geçen her günün

değerini bilen fabrikada bu günler
kutlanmaya değer…

Yürürlükteki mevzuat ve Şişecam
İSG Politikası’na uyarak, çalışanlarını
ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları
İSG konusunda bilinçlendirmeyi,
güvenli çalışma ortam ve koşulları
için sürekli iyileştirme faaliyetlerinde

bulunmayı, iş kazaları ve meslek
hastalıklarını önleyici çalışmaları
geliştirmeyi taahhüt eden Anadolu
Cam Yenişehir Sanayi AŞ de bu
sorumluluğu örnek bir şekilde yerine
getiriyor. Bu sorumluluğun önemini
her an hisseden ve hissettiren
Anadolu Cam Yenişehir Sanayi AŞ,
bu kapsamda Yenişehir fabrikasında
‘Kazasız Geçen Günler’i kutladı. En
az 300 gün hiç iş kazası geçirmemiş
olan şefliklerde kutlamalar
gerçekleşti. Elektrik Elektronik Bakım
Onarım Şefliği ile başlayan kutla-
malar, Malzeme Ambar Şefliği, Kalıp
İşleri Şefliği, Kalite ve Proses Kontrol
Şefliği ve son olarak da İdari İşler
Şefliği ile devam etti. 
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ÇALIfiANIN DÜNYASI

Şişecam Çayırova
Spor Kulübü, 

birçok
baflar›ya
imza att›

Anadolu Cam Yeniflehir Fabrikas›’nda
”Kazas›z Geçen Günler“e kutlama

İstanbul’da 19 Ocak 2008 tarihinde düzenlenen 
Türkiye Salon Ergometre yarışlarında Şişecam
Çayırova Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Salon
Ergometre Kupası’nı almaya hak kazandı. 



Anadolu Cam Topkapı
Fabrikası, 07-08 Şubat
2008 tarihlerinde TSE

yetkilileri tarafından yapılan “TS
EN ISO 22000 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi” denetimi ile
‘güvenliğini’ bir kez daha kanıtladı.
Denetim sonucunda Topkapı
Fabrikası, 24.04.2006 tarihinde
yürürlükten kaldırılan HACCP
yerine geçen belgeyi almaya hak
kazandı.

Üretim, proses, depolama,
dağıtım faaliyetlerini yerine getiren
Topkapı Fabrikası, ürünlerin 
biyolojik, kimyasal ve fiziksel
etmenler vasıtasıyla olumsuz sağlık
etkisine yol açma potansiyeli olan
tehlikeleri önleyen programları
uyguluyor. Fabrikada gıda zinciri
boyunca gerekli hijyenik ortamda
uygun bir üretim gerçekleştiriliyor.
Ürünü güvenli bir şekilde 
hazırlamak ve  güvenli cam 
ambalaj sunmak için temel koşullar
ve faaliyetler aksatılmadan
sürdürülüyor. Ayrıca olası gıda

güvenliği tehlikelerini, üründe ya
da proses ortamında gıda güvenliği
tehlikelerinin kontaminasyonu veya
çoğalmasını kontrol altına almak
için zorunlu olduğu tehlike 
analizlerini yapıyor. Kontrol için
gerekli olan ön gereksinim 
programlarını da başarıyla 
uyguluyor.

Her kritik kontrol noktası
için HACCP planı

Topkapı Fabrikası’nda,
Operasyonel Ön Gereksinim
Programı (OOGP) ve HACCP ile
takip edilen gıda güvenliği
tehlikeleri, kontrol önlemleri,
izleme prosedürleri, izleme
çalışmaları, düzeltmeler ve 
düzeltici faaliyetler, yetki ve 
sorumluluklar belirlenmiştir.
Fabrikada, saptanan her bir kritik
kontrol noktası (KKN) için HACCP
planı yazılıdır. OOGP ve HACCP
ile KKN’de kontrol edilen gıda
güvenliği tehlikeleri; kontrol 
önlemi/önlemleri, kritik limit/

limitler, izleme prosedürü/
prosedürleri, düzeltme/düzeltici
faaliyetler, sorumluluk ve yetkiler,
izleme kayıt/kayıtları başlıkları
altında sürekli izlenir.

Tetkiklerle gelen 
sürekli iyileştirme

Tetkik, İletişim ve Yönetimin
Gözden Geçirme Toplantısı (YGGT)
aktiviteleri kapsamında ise Topkapı
Fabrikası’nda, planlı aralıklarla,
gıda güvenliği yönetim sisteminin
şartlarına uyulduğunun teyit
edilmesi için iç tetkik faaliyetleri
gerçekleştirilir. Gıda güvenliği
ekibi, iç ve dış tetkik sonuçlarını
değerlendirir. İç ve dış iletişim ile
elde edilen veriler, hedefler, gıda
güvenliği yönetim sisteminin
uygunluğu, elverişliliği ve etkinliği
ile ilgili diğer bilgilerden sağlanan
girdiler, doğrulama faaliyetleri
sonuçları analizleri ve YGGT
toplantılarında alınan kararlar ile
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin
sürekli iyileştirilmesi sağlanır.
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Topkap› Fabrikas›’n›n g›da
güvenli¤ine “belgeli” kan›t



‹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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2006 2007 TOPLULUK

CAM EV EfiYASI DÜZCAM AMBALAJ K‹MYASALLAR
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T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
GRUPLAR ‹T‹BAR‹YLE KAZA SIKLIK ORANLARI - 2007



Sindirim sistemimiz ağızdan başlayıp
anüse (=makat) kadar uzanan ve ge-
nişleyip daralan bölümleri içeren içi

boş tüp şeklinde bir organdır. Bu tüpün
içini “mukoza” denen bir kılıf örtmüştür.
Ağız, mide ve ince barsaklarda bu muko-
za yediklerimizi sindirmeye yardımcı
olan birçok mini salgı bezi içerir. Aslında
yiyecekler ağzımıza girmeden önce ye-
mek zamanlarında, ya da hoş bir yiyecek
gördüğümüzde veya kokladığımızda
sindirim salgıları salınmaya başlar.

İki solid organ, karaciğer ve pankre-
as, ince barsaklara özel kanallarla ulaşan
sindirim fermentleri salgılar. Bunlara ila-
veten, diğer organ sistemleri de (örneğin,
sinirler ve kan) sindirim sisteminde
önemli roller oynarlar. Yetişkin bir bireyin
ağızdan anüse kadar sindirim kanalının
uzunluğu 9 metre kadardır.

Ekmek, et ve sebze gibi yi-
yeceklerin sindirilebilmesi için
fiziksel ve kimyasal olarak kü-
çük parçacıklara ayrılmaları
gerekir, ancak böylece emilebi-
lir ve kana karışabilirler. Sindi-
rim ağızda başlar, dişlerle par-
çalanıp ezilen yiyecekler tükü-
rükle de karışıp yutmaya uy-
gun yumuşak lokmalar haline
gelir. Günde günde 500 mililit-
re kadar tükürük salgılanır.
Tükürük  “amilaz” isimli bir
enzimle yiyeceklerdeki bazı
karbonhidratları (nişasta ve şe-
kerler) küçük parçalara ayırır.
Dil, ağız içindekileri usulüne
uygun karıştırarak yutulabile-
cek lokmalar halinde yemek
borusuna (=özofagus) iter. Ke-
sici dişlerden mideye kadar 40 cm’lik bir
mesafe vardır. Yemek borusunun ilk kıs-
mı “farinks” denen yutaktır ve 12,5 san-
tim kadar uzunluktadır. Yutakta “epiglo-
tis” denen kapak kapanarak yiyecek par-
çalarının hava borusuna kaçmasını önler.
Yemek borusu göğüs boşluğunda hava
borusunun (=trake ) arkasında yer alır,
yutaktan mideye kadar uzunluğu 25 cm
kadardır, kas liflerinden gayet zengin bir
dokusu vardır, sıkışıp-genişleyen hare-
ketlerle ki buna tıp dilinde “peristaltizm”
denir, lokmayı son bölümüne iter. Bu pe-
ristaltik hareketler yemek borusu, mide
ve barsaklarda da devam eder, fakat biz
bunu duyamayız. Yemek borusunun so-
nunda, mide ile arasında bir “sifinkter”

(=büzük) vardır ki lokma buranın açıl-
masıyla mideye geçer. Yemek borusu di-
yaframı delerek göğüs boşluğundan ka-
rın boşluğuna iner, mideye açılır.

Mide sindirim kanalının en geniş
bölümüdür, ayakta dururken “j” şeklin-
dedir. Yeni doğanda mide kapasitesi 30
mililitre iken yetişkinde 1000 mililitreye
çıkar. Mide boş iken ön ve arka duvarları
birbirine değer. Midemiz her gün 3000
mililitrelik bir salgı yapar. Midenin başlı-
ca 3 fonksiyonu vardır: Ağızdan alınan
katı ve sıvı gıdaları depolar, bu gıda ve
sıvıları kendi salgısı ile karıştırır ve niha-
yet bu içeriği yavaşça ince barsağa boşal-
tır. Midemiz asit salgıladığı halde yüze-
yini kaplayan mukus sayesinde bu asitin
zararlı etkisinden korunur. Mide salgısı
içinde hidroklorik asit su, sodyum, po-

tasyum, magnezyum, hidrojen, klor, fos-
for ve kükürt bileşikleri, pepsin, intren-
sek faktör, jelatinaz ve mukus bulun-
maktadır. Pepsin proteinlerin sindirilme-
sinde etkilidir, intrensek faktör ise vita-
min B-12’nin emilimi için şarttır. Mide
hidroklorik asiti de demir emiliminde
önemli rol oynar. Yani mide asiti yoklu-
ğunda demir ve vitamin-B12 emilimi bo-
zulur. Ayrıca, mide asiti ağızdan alınan
birçok zararlı bakteri ve virüs için öldü-
rücü etki gösterir.

Mide pilor kanalı vasıtası ile “bul-
bus” denen ve bir soğanı andıran ilk kıs-
mıyla ince barsağın 12 parmak barsağı da
denen ve 25 cm. kadar uzunlukta olan
bölümüne (=duodenum) bağlanır. Ülser-

lerin en çok görüldüğü bölge “bul-
bus”tur. Mide çıkışından kalın barsağa
kadar olan ince barsağın uzunluğu 6-7
metre kadardır ve içinde “villus” denen
milyonlarca küçük çıkıntı vardır. Mide içi
asit ortam olmasına karşın, ince barsak-
larda ortam alkalidir. İnce barsağın bu ilk
bölümüne her gün 1500 mililitre pankre-
as salgısı ve 500 mililitre kadar da safra
aynı kanaldan salgılanır. Pankreastan sal-
gılanan tripsin, kimotripsin ve elastaz gi-
bi enzimler proteinlerin sindirimine yar-
dımcı olur. Safra ise karaciğer hücreleri
tarafından sürekli salgılanır, fakat safra
kesesinde depolanır, gereği kadar ince
barsağa akıtılarak yağların emiliminde rol
oynar. Safra aynı zamanda gaitaya rengi-
ni veren bilirubini de içerir. Enterokinaz
denen bir başka barsak salgısı da yine
protein sindiriminde görev yapar. Görü-
lüyor ki ince barsağın bu bölümünde
protein ve yağlar sindirilmektedir. İnce
barsağın 2.bölümü “ileum ve jeju-
num”dan oluşur ve “çekum”da özel bir
kapakla (=ileoçekal valvül) kalın barsakla
birleşir. Vitaminler, mineral, oligoelement-
ler ve ağızdan aldığımız ilaçlar ince bar-

saklardan emilerek kana karışır
ve oradan karaciğere ulaşırlar.

Sindirilmiş gıdaların posası
böylece kalın barsağa geçer. Ka-
lın barsak (=kolon) 1,5 metre
uzunluğunda ve karın içinde
tersine dönük-genişçe bir  “U”
harfi şeklindedir. Baş kısmında
kör barsağın da bulunduğu böl-
geden sonra sırasıyla çıkan ko-
lon (15 cm.), enine kolon (50
cm.), inen kolon (25 cm.), sigmo-
id kolon (40 cm.), rektum (12
cm.) ve anüsten (4 cm.) oluşur.
İnce barsağın aksine, kalın bar-
sağı örten mukoza yüzeyinde
“villus”lar yoktur, yüzey düz-
dür. Kalın barsağa ulaşan posa
içindeki su ve tuz enine kolonda
vücudun gereksinimine göre ge-
ri emilir, sonlara doğru posanın

su içeriği azalır. Posa kalın barsakta ne ka-
dar uzun süre kalırsa emilen su da o ka-
dar artar ve kabızlık oluşur. Bu bakımdan
her gün muntazam dışkılama önemlidir.
Nihayet son halini almış olan posa rek-
tum ve kısmen sigmoid kolonda depola-
nır ve dışarı atılıncaya kadar 1-2 gün bek-
letilebilir. Rektumdan sonra dışkı anüsten
dışarı atılır. İşte burada oluşan varislere
“hemoroid” denir, sert dışkı buradan çı-
karken tahriş olarak kanayabilirler.

Sindirim kanalı, karaciğer, safra kese-
si ve pankreastan oluşan sindirim siste-
mimizin doğaldır ki birçok da hastalıkları
olacaktır. Yeri geldikçe bunlardan da kı-
saca söz edeceğiz.                                            

Sağlıklı ve aydınlık günler dilerim. 

SA⁄LIK
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