
fi i fl e c a m  T o p l u l u ¤ u  D e r g i s i  M a r t - N i s a n  2 0 0 8  •  S a y › :  2 6 1





fiirket Haberleri
• Şişecam, Bulgaristan’da 4 fabrikadan oluşan 

dev “Cam Kompleksi”ni devreye aldı 4
• Anadolu Cam, büyüme yolunda Rusya’da yeni bir adım attı 8
• Anadolu Cam 20. Altın Ambalaj Yarışması'nın 9

ödül töreni yapıldı 
• TSE’den Camiş Ambalaj’a çifte ödül 10
• Paşabahçe, yeni ürünlerini satış kanalıyla buluşturdu 12
• Paşabahçe’den iki yeni ürün; İnci ve Dantelle 13
• Paşabahçe 2008 Bahar-Yaz Koleksiyonu: Life Style 14
• Anadolu Cam Pazarlama & Satış ekibi 

‘Hız ve Pazarlama’yı anlattı
• “Cam Ambalajda Yeni Ufuklar” 16
• İnsan Kaynakları Yöneticileri Koordinasyon Toplantısının 

birincisi Yenişehir’de yapıldı
• İş Sağlığı ve Güvenliği ödülleri verildi 18
• Toplulukta Acil Durum Eylem Plan Çalışmaları 20
• Cam Elyaf III. fırını yenilendi 22
• Oxyvit Kimya’ya ISO 14001 Belgesi 23

Fuarlar
• Trakya Cam’dan kuyumculara cam kalkan 11

E¤itim
• “Önce İnsan” sunuşları Yenişehir’de devam ediyor
• Yenişehir’de Rulman Yataklar ve Yağlama Teknikleri Eğitimi 24

Çal›flan›n dünyas›
• Şişecam, yelkende ve kürekte yeni başarılara imza attı 25

Endüstri iliflkileri 26

Sa¤l›k • Vitaminler hakkında 27

‹Ç ‹NDEK‹LER

Þiþecam • Mart-Nisan 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.

Mart-Nisan 2008
Yıl 49 • Sayı 261

4

14



Sişecam’ın Bulgaristan-
Targovishte’de dev ‘cam 
kompleksi’ yatırımı, Başbakan

Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
27 Mart 2008’de açıldı. 

7 Temmuz 2004’te iki ülkenin
başbakanları tarafından temeli atılan
ve Düzcam Fabrikası, Cam Ev Eşyası
fabrikası,  İşlenmiş Camlar fabrikası
ve Ayna fabrikası ile dört ayrı
tesisten oluşan büyük cam 
kompleksinde cari değerlerle 
380 milyon dolara ulaşan
yatırımların I. fazı tamamlanarak,
devreye alındı.

Halen Bulgaristan’ın en büyük
yeşil saha yatırımı olma özelliğini
koruyan bu yatırımlar, Şişecam
Düzcam Grubu’nun ana şirketi olan
Trakya Cam Sanayii AŞ’nin ve Cam
Ev Eşyası Grubu’nun ana şirketi
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret

AŞ’nin iştiraki Trakya Glass Bulgaria
EAD tarafından gerçekleştirildi. 

İşletmeye alınan dört fabrikanın
Bulgaristan-Targovishte’de 
gerçekleştirilen açılış töreninde
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen,
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer
Çağlayan, Bulgaristan Ekonomi ve
Enerji Bakanı Petar Dimitrov,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Oğuz Satıcı, TİM 
Başkanvekili Mehmet Büyükekşi ve
Şişecam yöneticilerinin yanı sıra çok
sayıda davetli yer aldı. Her iki
ülkenin milli marşlarının
çalınmasından sonra kürsüye davet
edilen Şişecam Yönetim Kurulu
Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr.
Ahmet Kırman, yaptığı konuşmada
Ortadoğu ve Balkanlar’da en büyük
üretim tesislerine sahip olan

Şişecam’ın dünya çapında bir şirket
olma yolunda ilerlediğini vurguladı.
Daha sonra söz alan Bulgaristan
Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji
Bakanı Petar Dimitrov ise “Bugün
bayram” diye başlayan konuşmasını,
“Bulgaristan bütün dünyada
işadamlarının yatırım odağı oldu.
Şişecam ile Targovishte halkının
yaşam standardı yükseldi. Bölgedeki
işsizlik önemli ölçüde azaldı.
Sözlerime bir deyimle devam etmek
istiyorum; ‘Bir dağ ne kadar yüksek
olursa olsun, her zaman bir geçit
bulunur’. Şişecam yatırımları böyle
geçitlere imkan vermekte” diye
sürdürdü.

Bulgaristan’daki yatırımın 380
milyon dolara ulaştığını kaydeden
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
konuşmasında, “Bulgaristan’da ilk
sırada yer alan bu yatırım 
1500 kişiye doğrudan istihdam
sağlıyor. Şişecam yine 
Targovishte’de 400 milyon dolar
civarında  II.faz yatırımı da planlıyor”
dedi.
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Şişecam,
Bulgaristan’da 4 fabrikadan 
oluflan dev “Cam Kompleksi”ni
devreye ald›
Ülkenin en büyük yeşil saha yatırımı olma özelliğine
sahip kompleks, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıldı.
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Trakya Glass Bulgaria EAD Cam Kompleksi

Başta inşaat sektörü ve otomotiv sektörleri olmak üzere
mobilya, beyaz eşya, enerji ve tarım sektörlerine girdi olan düzcam
ürünleri üretiliyor. Ayrıca ev, ikram, promosyon ve endüstri 
kesimlerine yönelik cam ev eşyası ürünleri ile beyaz eşya sek-
törüne yönelik işlenmiş cam ürünleri imal ediliyor. Komplekste
inşaat ve mobilya sektörlerine yönelik ayna ürünleri de üretiliyor.

Aynı komplekste mevcut yatırımları ikiye katlayan II. faz
yatırım hamlesine de 2008 yılı içinde başlama kararı alındı. Doğu
Avrupa ve Balkanlar’daki hızlı gelişmeler doğrultusunda,  ikinci
Düzcam fabrikası ile beraber, Otomotiv Camları fabrikası,
Kaplamalı Camlar fabrikası ve Lamine Camlar fabrikaları ile

toplam dört fabrikadan oluşan 415 milyon dolar tutarındaki yeni
yatırımlar ise 2010 yılı içinde tamamlanacak.  Bu yatırımların
devreye alınması ile “Cam Kompleksi”nin toplam cirosu 360
milyon dolara varacak ve toplam 2 bin kişiye istihdam sağlanacak.   

Bu atılımlarla Türkiye’nin hızla büyüyen dev kuruluşu
Şişecam, Orta Avrupa, Doğu Avrupa ve Balkanlar’daki
gelişmelerin oluşturduğu fırsatları değerlendirerek, dünya 
rekabetindeki ve bölgedeki gücünü pekiştirecek. 

Sayılarla Trakya Glass Bulgaria EAD 
Cam Kompleksi
• Cari değerlerle 380 milyon dolara ulaşan dört fabrika,
• Yılda 175 milyon dolar ciro,
• 45 ülkeye, 150 milyon dolar ihracat,

• 1500 kişiye doğrudan istihdam.

Cam ev eşyası üretim hattı

Düzcam 
üretim 
hattı



Saygıdeğer katılımcılar,
hanımefendiler, beyefendiler,
sizleri sevgi ve saygıyla

selamlıyorum.
Konuşmamın hemen başında,

samimi hislerimi sizlerle paylaşmak
istiyorum. 4 yıl önce yine bir
Bulgaristan ziyaretimizde buraya
geldik ve bu tesislerin temelini attık.
Bugün ise hizmete giren yeni 
birimlerin açılışını yapıyoruz.
Gerçekten bu benim için son derece
sevindirici bir duygu ve eşsiz bir
gurur vesilesi.  Bu girişiminden, bu
yatırımından dolayı Türkiye Şişe ve
Cam Fabrikaları AŞ’ye sonsuz
teşekkürlerimi sunuyor; yönetimini,
genel müdürünü ve buraya emeği
geçen herkesi huzurlarınızda tebrik
ediyorum. 

380 milyon dolara ulaşan ve
Bulgaristan’da ilk sırada yer alan bir
yatırım söz konusu. Yine hâlihazırda
1500 kişiye doğrudan istihdam
sağlayan, Bulgar ekonomisine yıllık
185 milyon dolar ciro ile katkıda
bulunan bir yatırım bu. İnanıyorum
ki Bulgaristan da bu yatırımdan
dolayı en az benim kadar mutluluk
duyuyor. Yine bu vesile ile yatırımın
gerçekleşmesine katkılarından dolayı
Bulgaristan bakanlarına da şükran-
larımı sunuyorum. Bu arada Şişecam
yetkililerinden aldığım bir müjdeyi
de sizlerle paylaşmak istiyorum.
Açılışını yaptığımız bu tesis, Şişecam
tarafından Targovishte’de yapılan
yatırımın ilk ayağını oluşturuyor.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları yine
Targovishte’de 400 milyon dolar
civarında  II.faz yatırımı da planlıyor.
Bu yatırımın da Bulgaristan’a,
Bulgaristan halkına hayırlı olmasını

diliyorum. Tarih boyunca önemli bir
ticaret merkezi olan Targovishte bu
vasfını buraya yapılacak II.faz
yatırımla daha da güçlendirecektir.
Targovishte Güney Doğu Avrupa’nın
en önemli cam üretim merkezi haline
gelecektir. Bu yatırımlar bölgesel
kalkınmayı, bölgesel istikrarı ve
ülkelerimiz arasındaki işbirliğini de
daha güçlü şekilde destekleyecektir.
2010 yılında tamamlanması beklenen
II.faz yatırımla cirosu ve ihracatı iki
kat artacak olan tesiste, Bulgaristan
ekonomisine kayda değer bir ek katkı
ve bölgede 500 kişiye yeni istihdam
imkanı sağlanacaktır. 

İşte şu yatırım Türkiye ile
Bulgaristan’ın mevcut imkânları
değerlendirdiklerinde etkin ve verim-
li bir işbirliğini nereye götürebildik-
lerini gösteriyor. Bu tesisler aynı
zamanda dostluk ve işbirliğinin de
bir sembolüdür. Dikkatinizi çekiyo-
rum, bu proje Bulgaristan’a sıfırdan
yapılan en büyük yatırımdır. Türk
girişimcileri Bulgar pazarına girmek
ve ülkenin ekonomik kalkınmasına
katkıda bulunmak için çaba harcıyor-

lar. Bugün dünyada uluslararası
yatırımları çekmek için kıyasıya bir
rekabet olduğunu biliyoruz. Böyle bir
rekabet ortamında işadamları ve
yatırımcılara yönelik zorlukları biz
siyasetçiler mümkün olduğunca
ortadan kaldırmak durumundayız ki,
geleceğe yönelik adımları da çok
daha farklı, çok daha güçlü atabilsin-
ler. Bakınız şu anda bu yatırım
sayesinde tam 1500 Bulgar vatandaşı
istihdam edildi ve 500’ü de yeni
yatırımla istihdam edilecek. Toplam
2000 kişiye istihdam sağlanıyor.
Bundan Bulgaristan yarar görüyor,
Bulgaristan vatandaşı yarar görüyor.
Bu ve benzeri yatırımların bundan
sonra ki gelişmeleri hızlandıracağına
olan inancım tamdır.

Sözlerime son vermeden önce
Şişecam AŞ’ye Targovishte’de arazi
tahsis edilmesinden ve gerekli yatırım
ortamının sağlanmasından ötürü
Bulgaristan hükümetine, yerel yöne-
time ve tüm Bulgar yetkililerine
huzurlarınızda bir kez daha teşekkür
ediyorum. Yine bu devasa yatırımı
gerçekleştiren Şişecam yetkililerine de
Türkiye’nin, milletimizin gururu
olmaları vesilesi ile teşekkürlerimi
iletiyorum. Tesislerin hayırlı olmasını
diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyo-
rum, bol ve bereketli kazançlar
temenni ediyorum.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan

Bu yat›r›m, eflsiz bir gurur vesilesi 



Sayın Başbakanım, Sayın Devlet
Bakanım, Sayın Sanayi ve
Ticaret Bakanım, Bulgaristan

Cumhuriyeti’nin Sayın Bakanı,
değerli konuklarımız, değerli basın
mensupları…

Hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlayarak, Türkiye Şişe ve Cam
Fabrikaları’nın Bulgaristan-
Targovishte “Cam Kompleksi”ne hoş
geldiniz diyoruz. 

Sayın Başbakanımızın
himayesinde 7 Temmuz 2004’te
temelini attığımız bu kompleks,
bugün 4 fabrikayı içeren ve peş peşe
yapılmış dev üretim tesisine
dönüşmüş bulunmakta.
Başbakanımıza buranın hem
açılışında hem de işletmeye
alınmasında bulunmasından ve
bizlere verdiği güç ve destek için 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Şişecam burada 380 – 400 milyon
dolar civarında bir yatırımı hayata
geçirerek, Ortadoğu ve Balkanlar’da
en büyük üretim tesislerine sahip
olan ve dünya çapında bir şirket olma
yolunda ilerleyen bir konuma
gelmiştir. Yerel üretimle Avrupa dahil
bir çok ülkeye ihracat yapan ve geniş
kapsamlı faaliyet alanına sahip 
bulunan 175 milyon
dolar ciro, 150 milyon
dolar ihracat ve bin 500
kişiye istihdam sağlayan
bir yapı oluşturmuştur.
Bu büyük cam 
kompleksinin
oluşumunda 
projesinden bugüne
kadar emeği geçmiş
tüm çalışanlarımıza,
projeye destek verenlere
teşekkürlerimizi

sunarken, özellikle Bulgaristan
Hükümeti başta olmak üzere yerel
yönetim dahil, bu oluşumda bizlerden
yardımlarını esirgemeyen ve her
zaman katkı sağlayan değerli komşu
ülkemiz Bulgaristan yetkililerine de
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sayın Başbakanımız,
Ülkemizin parlayan yıldızı

olduğuna inandığımız ve daha da
yükseklere taşımayı düşündüğümüz
Şişecam fabrikalarının açılış töreninde
bize verdiğiniz şeref için teşekkür
ediyor, yolumuza sizlerin desteği ile
devam edeceğimiz konusunu burada
bilgilerinize arz ediyorum. 

Hepinize saygı ve sevgilerimizi
sunuyoruz. 
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Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Prof. Dr. Ahmet Kırman:

Dünya çap›nda bir flirket
olma yolunda ilerliyoruz

Bulgaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı Petar Dimitrov’a
günün anısına cam plaket verildi
Bulgaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı Petar Dimitrov’a
günün anısına cam plaket verildi



Yakın coğrafyasının lider
cam ambalaj üreticisi
Anadolu Cam, büyümesini

istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. 
Anadolu Cam, büyüme yolunda

Rusya Federasyonu’nun
Leningradskaya bölgesi Kirishi
şehrinde yeni bir adım attı; 95.000
ton/yıl kapasiteli “OAO Kirshsky
Stekolny Zavod” cam ambalaj 
fabrikasının hisselerinin tamamını
almak üzere 19 Şubat 2008 
tarihinde hisse devir anlaşması
imzaladı. Rekabet Kurulu’nun
onayının alınmasını takiben, devir
işlemleri de tamamlandı 

Anadolu Cam, Rusya
Federasyonu’nun tüketimin yoğun
olduğu merkezi sanayi 
bölgelerinden Kirishi’de yer alan
“OAO Kirshsky Stekolny Zavod”

cam ambalaj fabrikasını 
bünyesine katmasıyla gelişen
ambalajlı içecek ve gıda
pazarındaki payını önemli ölçüde
artıracak. 

Mevcut durumda Rusya
Federasyonu’nda 3 ayrı tesiste 
8 fırın ile 900.000 ton/yıl üretim
kapasitesine sahip olan Anadolu
Cam, yeni alınan tesis ile birlikte
fırın sayısını 9’a, üretim miktarını
da 1 milyon ton/yıl düzeyine
çıkaracak. 

Yeni tesisler yolda
Gelişen pazar koşulları

çerçevesinde gerek mevcut
tesislerde gerekse Rusya
Federasyonu’nun diğer 
bölgelerinde halen devam etmekte
olan yatırımların devreye 

girmesiyle, kapasitenin daha da
büyümesi hedefleniyor. 

Bu doğrultuda Krasnodar 
bölgesinde yatırımına başlanan
yeni cam ambalaj tesisinin birinci
fırını 2008 yılı ortasında devreye 
girecek. Tesisin 2 fırınla toplam 
240 bin ton/yıl üretim 
kapasitesine ulaşması 
öngörülüyor. Ayrıca Sibirya bölgesi
Novosibirsk şehrinde de 2009
yılında devreye alınacak 2 fırınlı ve
toplam 240 bin ton/yıl kapasiteli
bir fabrikanın yatırımına da
başlandı. Söz konusu yatırımların
da devreye alınması ile birlikte
Anadolu Cam’ın Rusya
Federasyonu’ndaki toplam 
kapasitesi 6 tesiste 1.600.000
ton/yıl’a ve çalışan sayısı ise
yaklaşık 4 bin kişiye ulaşacak.
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Anadolu Cam
büyüme yolunda Rusya’da 
yeni bir ad›m att›

Bu tesisin satın
alınması ile
Anadolu Cam,
gelişen ambalajlı
içecek ve gıda
pazarındaki payını
önemli ölçüde
artırmayı 
hedefliyor.



Anadolu Cam, Türk
Standardları Enstitüsü
(TSE) tarafından 

düzenlenen 20. Ambalaj Yarışması
Ödül Töreni’nden iki ödülle döndü.
İki tasarımıyla ödüle layık görülen
Anadolu Cam, yeni başarılara imza
atmak üzere çalışmalarına devam
ediyor.

TSE’nin 2007 yılı 20. Altın
Ambalaj Yarışması’nda kazanan 

firmalar, 12 Mart 2008 tarihinde
İzmir’de Sanayi ve Ticaret Bakanı
Zafer Çağlayan’ın katıldığı törenle
ödüllerini aldı. Bakan Çağlayan’ın
yanı sıra İzmir Vali Yardımcısı Halis
Peker, İzmir Büyükşehir Belediye
Başkan Yardımcısı Yusuf Ali
Karaman, İzmir Ticaret Odası
Meclis Başkanı Necip Kalkan, Ege
Bölgesi Sanayi Odası Başkan Vekili
Haluk Tezcan ve çok sayıda davetli
katıldığı törende firmalar, Haziran
2007’de TSE tarafından açıklanan
sonuçların ardından ikinci bir 
sevinç yaşadı.

Başarılarını iki yeni ödülle
perçinleyen Anadolu Cam,
kalitesinin yanı sıra tasarımlarıyla
da beğenildiğini kanıtladı. Kızıklı
firmasına ait Netto Meyve Suyu
şişesi ile Kemal Kükrer firmasının

sirke şişelerini tasarlayan Anadolu
Cam Tasarım Merkezi’nden
Endüstriyel Tasarımcı Eda Yılmaz,
Anadolu Cam’a yeni ödüller
kazandıran isim oldu. Törende
ödüllerini Bakan Zafer Çağlayan’ın
elinden alan Eda Yılmaz, “Kemal
Kükrer için hazırlanan sirke
şişesinde, tutuş kolaylığı ve 
gravürlerin camda yarattığı ışık
kırılmaları tasarıma yön verdi.
Şişenin orta kısımlarında 
konumlandırılan kabartma firma
logosu, firmanın kurumsal
kimliğini ortaya çıkardı. Netto
Meyve Suyu şişesinin tasarımı ise
Roma-Yunan sütunlarından 
esinlenerek oluşturuldu. Şişenin
boyun formu tutuş kolaylığı göz
önünde bulundurarak tasarlandı”
diye konuştu.
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Anadolu Cam
20. Alt›n Ambalaj Yar›flmas›'n›n
ödül töreni yap›ld›
Netto Meyve Suyu şişesi
ile Kemal Kükrer 
firmasının sirke şişelerini
tasarlayan Anadolu Cam
Tasarım Merkezi’nden
Endüstriyel Tasarımcı
Eda Yılmaz, Anadolu
Cam’a yeni ödüller
kazandıran isim oldu. 



Ambalaj sektörünün en 
iyilerini ödüllendirmek
amacıyla her yıl 

düzenlenen TSE Altın Ambalaj
Yarışması sonuçlandı. Yarışmada
Camiş Ambalaj iki ödüle birden
layık görüldü. 

TSE İzmir Bölge Müdürlü-
ğü’nün katkılarıyla bu yıl 20’ncisi
yapılan yarışma, Türkiye genelinde
ambalaj sektöründe faaliyet
gösteren kuruluşların katılımıyla
gerçekleştiriliyor.

Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.,
yarışmaya Paşabahçe Morrison
pencereli bardak ambalajı ve Efes
Pilsen promosyon ambalajı
tasarımları ile katıldı. İçindeki
ürünü saklama ve koruma, 
yükleme boşaltma, doldurma 
istifleme, açma ve kapatma
kolaylığı, uygun işaretleme, grafik
tasarım, özgün tasarım gibi 
kriterlere göre jüri tarafından 
ödüllendirilen tasarımların 
özellikleri saymakla bitmiyor. 

Paşabahçe Morrison 
Pencereli Bardak
Ambalajı 

Paşabahçe Morrison Pencereli
Bardak Ambalajı, dört adet su
bardağı korumak ve aynı anda
kısmen sergilemek düşüncesi ile
tasarlanmış bir ambalaj özelliği
taşıyor. Ambalajın konstrüksiyonu
dört su bardağının bir arada farklı
bir tasarım ile teşhir edilebilmesi
düşünülerek yapılmış. Ön yüzde
uygulanan tasarım, tüketiciye
ürünü birebir görebilme imkanı
veriyor. Kapalı bölümde ise diğer
iki ürün korunuyor. Ayrıca, bu
kısmın dış yüzeyi grafik alanı
olarak kullanılarak ürünlerin
tanıtımı sağlanıyor. 

Efes Pilsen 
Promosyon Ambalajı

Efes Pilsen için tasarlanan
ambalaj, promosyon özelliği
taşıması ve sunumu
ön planda tutularak

tasarlandı. Katlama ve yapıştırma
prosesi olmayan ambalaj, görsel bir
bütünlük sağlıyor. Kullanıcıya 
saklama ve teşhir imkanını tek
ambalajla sağlayan tasarım mat
görüntüsü ile sadeliği vurguluyor.
Kapak kısmında uygulanan 
kabartma ve kısmi parlaklık 
göze hoş gelen sunumu
destekliyor.

TSE’den Camifl Ambalaj’a çifte ödül
Her yıl düzenli olarak organize edilen ve bu yıl
20’ncisi gerçekleştirilen TSE Altın Ambalaj
Yarışması’nda Camiş Ambalaj iki ödüle birden 
layık görüldü.
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Trakya Cam, 26-30 Mart tarihleri
arasında CNR Expo Fuar

Merkezi’nde düzenlenen 26. Uluslar-
arası Mücevher, Takı, Gümüş, Saat ve
Malzemeleri Fuarı’na 48 m2’lik 
dekorasyonlu stand ile katıldı. 

Trakya Cam standında, kuyumcu-
ların güvenlik talepleri göz önünde
bulundurularak üretilen güvenlik
camı “Lameks” sergilendi.
Gerçekleştirilen demo esnasında
ziyaretçiler, tuğla ile vurarak

Lameks’i test etti. Kuyumculuk 
sektörünün en büyük fuarlarından
biri olan ve yılda iki kere 
düzenlenen Uluslararası 
Mücevher, Takı, Gümüş, Saat ve

Malzemeleri Fuarı’nın 26’ncısı 
50 bin m2’lik  sergi alanında, 
1.166 firmanın katılımıyla
gerçekleştirildi. Fuarı 50 bin kişi
ziyaret etti.

Trakya Glass Bulgaria EAD,
enerji verimliliği sağlayan ve

güneş enerjisinden yararlanma
imkanı veren ürünlerini, 
konusunda Balkanlar’ın en büyük
fuar ve konferanslarından olan
“Uluslararası Enerji Verimliliği ve
Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Fuarı ve Konferansı”nda tanıttı. 
7-10 Nisan 2008 tarihleri

arasında ViaExpo firmasının
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da,
ülkenin en büyük fuar ve 
konferans merkezi National 
Palace of Culture’da (NDK) 
düzenlediği enerji verimliliği

konusuna yönelik fuar ve 
konferansta Trakya Glass Bulgaria
EAD, 54 m2 stand ile yer aldı.
Fuarda, Trakya Galss Bulgaria
EAD’nin enerji verimliliği
sağlayan ve güneş enerjisinden
yararlanmaya imkan veren 
ürünlerinin sergilendiği stand,
ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
Konferansta ise Şişecam Araştırma
ve Teknoloji Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Yıldırım Teoman
“Glass Serving to a Clean Energy
Future” başlıklı bir bildiri sundu.
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FUARLAR

Trakya Glass Bulgaria EAD
enerji verimlili¤i sa¤layan ürünleri ile Sofya’da

Trakya Cam’dan
kuyumculara 
cam kalkan



Paşabahçe, 29-30 Mart tarihlerinde
İstanbul Kaya Ramada Otel’de

yetkili satıcıların, ara toptancıların ve
yerel market sahiplerinin katıldığı bir
iletişim-satış aktivitesi organize etti. 

Kaya Ramada Balo Salonu’nda iki
tam gün boyunca süren etkinlik;
yaklaşık 420 müşterinin katılımıyla
gerçekleşti. Live Colorful ve Life Style
2008 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu,
Dantelle ve İnci kaseler ile Yakamoz
bardaklar ilk kez bu organizasyonda
müşterilerin beğenisine sunuldu. 
Çok olumlu tepkiler alan etkinlikte
davetliler; yedi farklı konsept
köşesinde displayler, standlar ve
kutulu yığma kulelerle teşhir edilen 
ürünleri yakından inceleme ve sipariş
verme fırsatını buldu. 

Türkiye'de gelişmeye başlayan
hazır likit çorba sektörünün yeni

aktörü Naturamaks, Anadolu Cam
kavanozları ile raflardaki yerini aldı
ve bu sektörde cam kavanoz kullanan
ilk firma oldu.

Tüm ürünlerinde "yüzde 100
doğal, yüzde 100 katkısız" sloganı ile

yola çıkan firma, 5 çeşit likit çorba, 
6 çeşit sos ve salça ile pazara girdi. 
Şu anda ellerinde Ar-Ge çalışmaları
tamamlanmış 200'ün üzerinde ürün
olduğunu belirten firma yetkilileri, 
bu ürünlerin tümünde cam kavanoz
kullanmayı hedeflediklerini ve firma 
stratejilerini bunun üzerinde 
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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.

Paflabahçe, yeni ürünlerini sat›fl kan

Cam kavanozda likit çorba



Geniş bir ürün yelpazesine
sahip olan Paşabahçe,
bünyesindeki Ar-Ge ve

tasarım departmanlarıyla bu yel-
pazeyi genişletiyor. Tüketicisinin
karşısına yeni trendler yaratarak
çıkan Paşabahçe, son olarak İnci ve
Dantelle ürünlerini tasarladı. 

Paşabahçe’nin 2008 yenilikleri
arasında yer alan “İnci” kase,
camda gravür ve desen sevenlerin
beğenisine yönelik olarak tasar-
landı. Pres teknolojisi ile yapılan

üretim, gravürlerin belirgin
olmasını ve gündelik kullanımda
ihtiyaç duyulan dayanıklılığı da
beraberinde getiriyor. Kase,
Paşabahçe’nin Mersin fabrikasında
üretiliyor.

Yine aynı fabrikada üretilen
“Dantelle” ise, bir geliştirme 
projesi. Büyük beğeni kazanan
Dantelle’nin tasarımı, farklı 
ebatlardaki kaselere ve şekerliğe
uygulanarak bir seri yaratılmasına
karar verilmesi sonucu ortaya

çıktı. 
Dantelle serisinin dikkat

çekici özelliği, kenarlarında
bulunan ve ürüne dantel
görünümü kazandıran oval 
formunda bir dizi delik

olması. Dantelle, Anneler
Günü’nün
yaklaştığı bu
dönemde çok
beğenilecek 
hediyelik bir ürün

olarak göze
çarpıyor.
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al›yla buluflturdu

kurduklarını belirti-
yorlar.

Avrupa'da geniş bir
kitleye hitap eden likit
çorba pazarının Türkiye
pazarında da, özellikle
yakın zamanda piyasaya
çıkacak tek içimlik likit
çorbalar ile büyük ilgi
görmesi bekleniyor.

Likit çorba sektörünün
yeni aktörü Naturamaks,
raflardaki yerini Anadolu
Cam kavanozları ile aldı.
Naturamaks, bu sektörde
cam kavanoz 

kullanan ilk 
firma oldu.

Paflabahçe’den iki yeni ürün; 
‹nci ve Dantelle
Bünyesinde barındırdığı Ar-Ge ve tasarım 
departmanlarıyla tüketicisine yeni 
ürünler sunan Paşabahçe, 
son olarak İnci ve Dantelle’yi 
pazara sundu.

Dantelle

İnci



Sehir hayatının yorucu 
temposu içinde, çağın
teknolojik ürünleriyle

boğulmuş, kapalı mekanlar içinde
hızla tüketilen yaşamlar… İnsanın,
aslında bir parçası olduğu doğadan,
gittikçe uzaklaşması... Buna inat,
teraslar ve balkonlarda birkaç saksı
ile doğayla yeniden bir araya gelme
çabaları…

Paşabahçe, şehrin yorgun
dokusu içinde var olan doğayı
keşfe çıktı ve yeni  ‘Paşabahçe Life
Style’ koleksiyonunu yarattı… Life
Style koleksiyonu bahara özel yeşil,
mavi, sarı renkleri ve  şehir
hayatının kendine has desenleriyle
sofralarda  yer alacak...

Life Style koleksiyonunun 
bardakları, sürahileri ve tabaklarını;

teraslarda ya da balkonlarda 
kullanabileceğiniz rüzgâr 
koruyuculu mumluklarını; 
yazın vazgeçilmezi dondur-
malıklarını katlı mağazalar, mar-
ketler ve seçkin zücaciyecilerde
bulabilirsiniz.

Koleksiyon ürünlerinin
tamamını www.pasabahce.com.tr‘de
görebilirsiniz.
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Paflabahçe 2008 Bahar-Yaz Koleksiyonu:

Life Style
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Management Centre
Türkiye tarafından
düzenlenen Pazarlama

Zirvesi’nin sekizincisi geçen aralık
ayında gerçekleştirildi. Teması ‘hız’
olan bu yılki zirvede, pazarlama
alanında hızın önemi ele alındı.
Pazarlama Zirvesi’nde Don
Tapscott, Costas Markides, Richard
Scase gibi dünya otoriteleri konuyla
ilgili görüşlerini açıklarken, birçok
firmadan yönetici ve temsilciler de
deneyimlerini paylaştılar. Hız ve
pazarlama çerçevesinde gündemini
belirleyen bu yılki zirvede Anadolu
Cam, her yıl olduğu gibi bu yıl da
kalabalık bir ekip ile yer aldı.

Sektöre yeni ufuklar kazandıran
zirvenin ardından katılımcılardan
bir grup, zirvede aktarılanlarla 
ilgili olarak 4 Mart 2008 
tarihinde Kule-3’te bir sunuş

gerçekleştirdi. Pazarlama ve 
satış ekibinin geniş bir katılımcı
kitlesi tarafından ilgiyle izlenen
sunuş toplantısı, bir kez de
Anadolu Cam Yenişehir
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fabrikasında 14 Mart 2008’de
gerçekleştirildi.

Sunuşlarda çağa uyum
sağlamanın, yeniliğe açık olmanın,
fikirleri eyleme dönüştüre-

bilmenin önemi aktarıldı. Geleceği
görebilen uzak görüşe sahip
olmayı, güven duygusunun ise 
hızlı rekabet ortamında
kazanılmasının çok zor olduğu, 

en önemlisinin de baş döndürücü
dünya koşullarında kontrolü 
kaybetmeden hızlı olmayı 
başarabilmeyi ele alan sunuş,
büyük beğeni topladı.

Anadolu Cam, metal kapak
üreticisi Silgan White 
Cap Europe/Asia firması

ile birlikte düzenlediği “Cam
Ambalajda Yeni Ufuklar” 
sempozyumunu 26 Şubat 2008
tarihinde The Marmara İstanbul’da
gerçekleştirdi. 

Yurtiçinden Anadolu Cam’ın 135
gıda ve meyve suyu dolumcu müşte-
risinin katıldığı sempozyumda sek-
törle ilgili yeni gelişmeler ele alındı.

Gün boyu süren sempozyumun
ilk bölümünde Silgan White Cap
firması yöneticileri, ABD ve çeşitli
Avrupa ülke pazarlarında 
geliştirilen yeni ürünler ve ürünler
ile uyumlu metal kapak çeşitlerini
katılımcılara tanıttılar. Ayrıca
gıdalarla temas edecek metal
kapakların contalarındaki
yumuşatıcılar için çözünebilme
sınırlarını ortaya koyan AB’de
yayınlanmış ve zorunlu 

uygulamaya Temmuz 2008’de 
girecek direktifin, metal kapak 
contalarında getireceği 
değişiklikleri de aktardılar. 
Bunun yanı sıra Silgan White Cap
yetkilileri, metal kapaktaki 
renk-tasarım ilkeleri konularında
da bir sunum gerçekleştirdi. 

Sempozyumun ikinci
bölümünde ise Worth Global Style
Network Türkiye Bölge
Müdürü’nün 2009 yılında gelişmiş
ekonomilerdeki yeni yaşam trend-
leri ve ürünlerini anlatan sunumu
ile Anadolu Cam Tasarım
Merkezi’nden Oya Şenocak’ın
‘endüstriyel tasarımın gerekleri ve
kuramları’nı açıklayan sunumu yer
aldı. Sempozyum, Anadolu Cam
Tasarım Merkezi’nden Tamer
Öztürk’ün cam ambalaj 
tasarımında teknolojinin payını
anlattığı, görsel içeriği yoğun  bir
sunum ile sona erdi.       
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Topluluk bünyesinde haberleş-
meyi, bütünlüğü sağlamak,

ortak projeler üretmek ve büyük bir

aile duygusunu hissetmek ve
paylaşmak amacıyla düzenlenen
“İnsan Kaynakları Yöneticileri

Koordinasyon Toplantısı”nın ilki 18
Ocak 2008 tarihinde Anadolu Cam
Yenişehir San. AŞ’nde gerçekleştirildi.

Cam Ambalaj Grubu’nun ev
sahipliğinde yapılan toplantıya,
Şişecam Topluluğu İnsan
Kaynakları Yöneticileri katıldı.
Toplantıda, insan kaynakları 
yönetimine ilişkin 2008 yılı
gelişme ve uygulamalar hakkında
bilgi verildi, görüş ve düşünceler
dile getirildi. Toplantı, birlikte
yenilen yemeğin ardından 
düzenlenen Yenişehir ve Trakya
fabrikalarının ziyareti ile 
sona erdi.

Cam Ambalaj
Grubu’nun ev
sahipliğinde yapılan
toplantıya, Şişecam
Topluluğu İnsan 
Kaynakları Yöneticileri
katıldı.

‹nsan Kaynaklar› Yöneticileri Koordinasyon
Toplant›s›n›n birincisi Yeniflehir’de yap›ld›

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ödülleri verildi

Şişecam Topluluğu, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Ödülü almaya hak kazanan 
şirketlerini, ikincisini düzenlediği İnsan
Kaynakları Yöneticileri Koordinasyon
Toplantısı’nda ödüllendirdi.

Şişecam Büyük Onur Ödülü’nü Trakya Cam Mersin 
Fabrikası için Sedat Dağ aldı.



Ş işecam Topluluğu İnsan
Kaynakları Yöneticileri

Koordinasyon Toplantıları’ndan
ikincisi 21 Mart 2008 tarihinde
Denizli’de yapıldı. İnsan
Kaynakları Genel Müdür
Yardımcısı Ali Nafiz Konuk’un
başkanlığında gerçekleştirilen
toplantının ev sahipliğini Denizli
Cam üstlendi. 

Toplantıda 2007 İş Sağlığı ve
Güvenliği Ödülü’nü kazanan
Topluluk şirketlerine ödülleri
dağıtıldı. 

Endüstri İlişkileri Müdür-
lüğü’nün 2007 yılı ‘İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitim Çalışmaları’,
‘Gözlem ve Ölçüm Çalışmaları’,
‘Periyodik Muayene Çalışmaları’,
‘Saat Ücretli Personel Devamsızlık
Nedenleri ve Saat Ücretli Personel
Ücret Bilgileri Programı’na ilişkin
bilgiler aktarıldı. 

Ayrıca, OHSAS 18001 İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Projesi kapsamında yapılan faali-
yetler değerlendirildi. Toplantıda,
Topluluk genelinde devam eden
TİS Müzakereleri hakkında 
açıklamalarda da bulunuldu. 

Toplantı bitiminde ödül töre-
nine geçildi ve Ali Nafiz Konuk son
derece verimli ve yapıcı geçen
toplantıya ev sahipliği yapan
Denizli Cam’ın yönetici ve
çalışanlarına göstermiş oldukları
misafirperverliklerinden dolayı
teşekkür etti. Ayrca, İş Sağlığı ve
Güvenliği Ödülü almaya hak
kazanan şirket yönetici ve
çalışanlarını da kutlayarak, kaza
sıklık oranını aralıksız beş yıl
süreyle 10’un altında tutarak
“Şişecam Büyük Onur Ödülünü”
almaya hak kazanan Trakya Cam
Mersin Fabrikası’na başarılarının
devamını diledi.
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Oxyvit Kimya San.A.Ş.
adına İmran Eroğul

Camiş Elektrik Üretimi A.Ş.
adına Urhan Ocak

AC Topkapı Fb. adına 
Erden Özokutucu

Camiş Ambalaj Tuzla Fb.
adına Tahir Cebecioğlu

AC Yenişehir San.A.Ş. adına
Benian Çulhaoğlu

PB Mersin Fb. adına
Mahmut Nedim Dilek

AC Mersin Fb. adına 
Füsun Varlık

Soda Fb. adına Ergün Seven Cam Elyaf adına Celal Erdöl

Ödül Kademesi - İş Kazası Sıklık Oranları
İşyeri Plaket Derecesi 2006 2007 %Azalma
Oxyvit Kimya San. Tic.A.Ş. 1 - 0 -
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. 1 - 0 -
Anadolu Cam Topkapı Fb. 1 8 5 38
Trakya Cam Mersin Fb. 1 3 6 (-100)
Camiş Ambalaj Tuzla Fb. 1 8 10 (-25)
Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. 1 16 10 38
Paşabahçe Cam Mersin Fb. 2 26 12 54
Anadolu Cam Mersin Fb. 3 15 11 27
Soda Sanayii Soda Fb. 3 13 11 15
Cam Elyaf San.A.Ş. 3 28 20 29

TRAKYA MERSİN FAB. 2003 2004 2005 2006 2007
Kaza Sıklık Oranı 1 2 4 3 6



Topkapı Fabrikası’nda 
14 Şubat 2008 tarihinde Acil
Durum Tatbikatı yapıldı.

Senaryosu Arama Kurtarma
Derneği (AKUT) tarafından

hazırlanan tatbikatta ‘Yangın
Söndürme’, ‘Arama Kurtarma’,
‘İlkyardım’, ‘Üretim Devamlılık ve
Destek’, ‘Çevre, Koruma Güvenlik
ve Sosyal Hizmet’ ekipleri görev

aldı. Senaryo gereği deprem 
sonrasında fabrikada meydana
gelen hasarlar nedeniyle acil durum
anonsu yapıldı. Anonsla birlikte,
tatbikata katılan bölümlerden
yaklaşık 200 kişi tahliye edilirken,
görevli ekipler de fabrikanın
değişik yerlerindeki yangına, 
binada meydana gelen çökmeye ve
tehlikeli kimyasal atıklara 
müdahale etti. 

Hasarlı alanlarda tatbikat
devam ederken, Acil Durum
Yönetim Merkezi de kendilerine
ulaşan bilgilerle operasyon 
planı oluşturdu. Topkapı 
Fabrikası, senaryonun yöneticiler
ve diğer çalışanlar tarafından 
önceden bilinmediği tatbikatta
gerçeğe çok yakın bir acil durum
sürecini yaşama ve bu konuda
kendi yeterliliğini görme fırsatı
buldu.
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Toplulukta Acil Durum 
Eylem Plan Çal›flmalar›

Topkap› fabrikas›ndaki çal›flma...

Şişecam Topluluğu,
Topkapı, Trakya ve
Mersin fabrikalarında
acil durum eylem plan
çalışmaları yaptı.
İlkyardım, arama 
kurtarma, yangın
söndürme ve hasar
tahliye gibi faaliyetlerini
kapsayan tatbikatlar
başarı ile gerçekleştirildi.



Trakya Cam Cam İşleme ve
Kaplamalı Camlar fabrikasında

da 20 Şubat 2008 tarihinde İş
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Hikmet Kemahlı, Operasyonlar
Amiri Zafer Sağlam, Acil Durum
Yönetim Sistemi Sorumlusu Tolga
Güven ve İşletme Mühendisi Fatih
Uyar'ın gözetim ve kontrolünde
tüm fabrika genelinde Acil Durum
Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat
esnasında ilkyardım, arama 
kurtarma, yangın söndürme ve
hasar tahliye faaliyetleri başarı ile 
gerçekleştirildi. Yetkili personeller
tarafından düzenlenen tatbikatlar, 
30 dakika sürdü. Acil durum 
tatbikatı geniş kapsamlı olarak 
6 aylık periyodlar dahilinde 
tekrarlanacak.   

Anadolu Cam Mersin fabri-
kasında acil durumlara hazır

olma açısından Acil Durum Planı
ve Uygulama Prosedürü hazırlandı.

Prosedürün içeriğinde olay
öncesinde, esnasında ve sonrasında
kimlerin nasıl hareket edeceği ve
neler yapabileceği yer aldı. Acil

Durum Planı’nın tüm çalışanlar ile
paylaşılabilmesi için bu yıl içinde
konu ile ilgili eğitimlerin verilmesi
hedeflendi.

Acil Durum Planı içerisinde 
yer alan operasyonel ekiplerin 
eğitimlerinin tamamlanması amacı
ile Şişecam Acil Durum Yönetim
Sistemi Proje Ekibi organizas-
yonuyla AKUT Derneği’nin
konusunda uzman eğitmenleri
tarafından eğitimler verilmeye
başlandı. 

Anadolu Cam Mersin
fabrikasında ilk eğitim 18-22 
Şubat 2008 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Bu eğitime 
bölgedeki diğer Şişecam
kuruluşlarından da katılım 
oldu. Düzenlenen eğitimlere fab-
rikanın arama kurtarma ve yangın
söndürme ekiplerinde yer alan
gönüllülerin de katılımı sağlandı.
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Trakya Cam, tatbikat› baflar›yla tamamlad›

Anadolu Cam Mersin’de acil durumlara haz›rl›kl›



Emektar cam elyaf fırınlarından
III. fırın, soğuk tamir ardından

tekrar faaliyete alındı. Konusunda
rekor sayılabilecek bir süre “11,5 yıl”
faaliyet gösteren fırın, ilk olarak 28
Ağustos 1996 yılında üretime
alınmıştı.

Soğuk tamirine 7 Ocak 2008’de
başlanan Cam Elyaf III. fırını,

sürdürülen yoğun çalışmalar sonu-
cu 5 Şubat 2008’de tekrar ısıtılmaya
başlandı ve 10 Mart 2008 tarihinde
cam akışı sağlandı. Tamamen 
topluluk işgücü, bilgi birikimi ve
teknolojisini kullanılarak tamam-

lanan soğuk tamir yaklaşık 20 milyon
dolara mal oldu. Tamamlanan
soğuk tamir ile birlikte elyaf üretim
kapasitesi 8 bin ton/yıl artmasıyla
tesisin toplam elyaf üretim 
kapasitesi 70 bin ton/yıl’a ulaştı. 

Mart ayı içerisinde Topkapı
Fabrikası D1 Hattı’nda

Ishuzuka firmasından gelen ekip
eşliğinde New Forming System
(NFS) hafif şişe ürün denemesi
yapıldı. Yapılan ilk denemede
başarıya ulaşan üretim ve mekanik
bakım onarım çalışanları, şişelerde
darbe, basınç, yabancı madde gibi
problemlere rastlamadı.  

“New Forming System” 
özellikle meyve suyu, su, süt, sirke
gibi gıdalarda ambalaj olarak 
kullanılan basınçsız şişelerin üreti-
minde tercih ediliyor. Bu sistem
sayesinde şişeler daha düşük 
gramajda çalışılabiliyor. Gramajın
düşmesi ile imalat devir hızı
artarken, hammadde kullanımı,
enerji tüketimi, atık oluşumu gibi
çevresel etkiler ise azalıyor. 
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Konusunda rekor
sayılabilecek bir süre 
“11.5 yıl” faaliyette
bulunan Cam Elyaf 
III. fırını yenilenerek
tekrar hizmete alındı.

fi‹RKET HABERLER‹

Cam Elyaf III. f›r›n› yenilendi

Anadolu Cam Topkap› fabrikas› 
D1 hatt›nda yeni ürün denemesi
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ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi Belgesi’ni almak

amacıyla Çevre Yönetim Sistemi
dokümantasyonu ve gerekli diğer
çalışmaları 2007 yılı sonunda
tamamlayan Oxyvit Kimya, 8-9
Ocak 2008 tarihlerinde Türk
Standardları Enstitüsü (TSE)
tarafından bir ön denetime tabi
tutuldu. 5 Şubat 2008 tarihinde 
belgelendirme denetimi yapılan

Oxyvit Kimya, herhangi bir uygun-
suzluk bulunmaması sonucunda

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Belgesi almaya hak kazandı. 

Oxyvit Kimya’ya ISO 14001 Belgesi

Cam ‹flleme ve Kaplamal› Camlar fabrikas›
OHSAS 18001:2007 Belgesi ald›

Trakya Cam Cam İşleme ve
Kaplamalı Camlar fabrikası, 

26-29 Şubat 2008 tarihleri arasında
DNV Det Norske Veritas Belgelen-
dirme ve Gözetim Şirketi tarafından
gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki
sonucunda, OHSAS 18001:2007 İş
Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Belgesi’ni
aldı. Fabrikanın ISG politikasında

güvenlik camı üreten bir işletme
olarak çalışanların sağlık ve emniyeti
her zaman öncelikli konudur. Bunun
sürekliliğini sağlamak üzere ‘yasal
düzenlemelere uymayı’, ‘sağlık ve
güvenlik bilincini yaygınlaştırmayı’,
‘iş güvenliği performansını sürekli
geliştirmeyi’, ‘iş kazası ve meslek
hastalıklarına yönelik tehlike ve risk-

leri azaltmayı’, uzun vadeli hedefler
olarak ortaya koydu. Şişecam Genel
Müdürü Doğan Arıkan'ın direktifleri
doğrultusunda 2007 yılı içerisinde
başlatılan kapsamlı ve etkin
çalışmaların bir sonucu olarak
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve
Güvenliği Belgesi’nin alınması, fabri-
ka adına memnuniyet verici oldu.

Cam Ambalaj Grubu, işyerlerinde
uygulanan Yeterlilik Bazlı Eğitim

Planı’nın 2008 yılı eğitimlerinden ISO
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
eğitimini Topkapı Fabrikası Eğitim
Merkezi’nde mart ayı içerisinde
düzenledi. MESS Eğitim Vakfı’ndan
Vehbi Öncel tarafından verilen eğitim
sonrasında katılımcılar, “kalite”
kavramının hem iş hem de özel
hayatımızda yol gösterici bir unsur
olduğunun bir kez daha farkına
vardıklarını belirttiler. 

‘ISO 9001:2000 Temel ve ‹ç Tetkikçi E¤itimi’ 
Anadolu Cam Topkap› fabrikas›nda düzenlendi
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E⁄‹T ‹M

Cam Ambalaj Grubu İnsan
Kaynakları Yönetimi’nin 2007

yılı projeleri içerisinde yer alan
“Kurum Geleceği ile Kendi

Geleceğini Bütünleştirebilen İnsan
Kaynağını Oluşturmak” hedefini
gerçekleştirmek amacıyla başlatılan
“Önce İnsan” sunuşları devam 
ediyor.

İlk olarak yaz döneminde,
Anadolu Cam Yenişehir Sanayi
AŞ’nde tüm üst, orta ve ilk 
kademe yöneticileri için

gerçekleştirilen “Önce İnsan”
sunuşları, daha sonra yöneticiler
dışındaki tüm aylık ve saat ücretli
personel için düzenlendi. 

İki günde altı oturum 
halinde gerçekleştirilen ve ilgi
uyandıran sunuş üzerine tüm
katılımcılar memnuniyetlerini 
ifade ettiler. 

Anadolu Cam Yenişehir fab-
rikasının üretim değiştirme ve

bakım onarım ustaları için talep
edilen “Rulmanlı Yataklar ve
Yağlama Teknikleri Eğitimleri”
düzenlendi. 8-12 Ocak 2008 tarihleri
arasında bir grup, 13-17 Ocak 2008
tarihleri arasında ikinci grup olmak
üzere, toplam 25 kişinin fayda-
landığı eğitim gerçekleştirildi. Ana
şirket aracılığı ile Biltek firmasından
Eğitimci Sabit Ertürk tarafından
verilen eğitime katılımcıların ilgisi
yüksekti.

Olumlu geri bildirimlerle süren
eğitim, sertifika töreni ile sona erdi.

“Önce ‹nsan”
sunufllar› 
Yeniflehir’de
devam ediyor

Yeniflehir’de Rulman Yataklar ve 
Ya¤lama Teknikleri E¤itimi

“Önce İnsan” sunuşları,
yöneticiler dışındaki tüm
aylık ve saat ücretli 
personel için düzenlendi.



Ekonomiye kazandırdıklarının
yanı sıra Türkiye’de sosyal
hayatın gelişmesine de

destek olan çalışmalarıyla göz
dolduran Şişecam, bünyesindeki
yelken ve kürek takımlarıyla yeni
başarılara imza attı. Şişecam’ın
sporda kazandığı derecelerin 
mutluluğu sürerken, Cam Elyaf San
AŞ'nin ürünleri ve katkılarıyla imal
ettirilen eğitim teknesi de Şişecam
Çayırova Spor Kulübü'nde hizmete
girdi. Cam Elyaf yöneticilerinin ve
çalışanlarının desteğiyle kulübe

kazandırılan yeni tekne ile birlikte
Şişecam, yelken sporunda daha
üstün başarıların sahibi olmayı
hedefliyor. 

Gölcük/Donanma’da 16 Mart
2008 tarihinde gerçekleştirilen
Çanakkale Zaferi Kupası Yelken
Yarışları’na Şişecam Çayırova Spor
Kulübü, 6 sporcu ile katıldı.
Yarışlarda Optimist Genel Sınıfı’nda
Emre Konuk beşinci olurken,
Optimist Kızlar Sınıfı’nda Nur
Aysen Coşkun birinci, Bedriye Köse
ise üçüncü olarak ödül almaya hak
kazandı.

Kürekte ikincilik 
başarısı
22-23 Mart 2008 tarihlerinde

Fethiye’de düzenlenen Uluslararası
Akdeniz Kupası Kürek Yarışları’nda
ise Şişecam Çayırova Spor Kulübü
altı birincilik; iki ikincilik ve üç
üçüncülük alarak takım halinde
ikinci oldu. Takım olarak ikincilik
kupasını alan Şişecam Çayırova
Spor Kulübü’nün dört oyuncusu ise
Türk Kürek Milli Takımı’nda 
oynamaya layık görüldü.

fiiflecam, yelkende ve kürekte
yeni baflar›lara imza att›

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’de 1 Temmuz
1987 tarihinden itibaren Merkez Muhasebe Müdürlü-
ğü’nde görev yapan 1963 doğumlu Cengiz Akın, ani
rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak
yaşama karşı verdiği mücadeleyi 30 Mart 2008 tarihinde
kaybederek aramızdan ayrılmıştır. 

Ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına
başsağlığı dileriz.

ACI KAYBIMIZ
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ÇALIfiANIN DÜNYASI



‹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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ENDÜSTR‹ ‹ L ‹fiK‹LER ‹

2007 2008 TOPLULUK

CAM EV EfiYASI DÜZCAM AMBALAJ K‹MYASALLAR

T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
KAZA SIKLIK ORANLARI 2007-2008 (fiUBAT) MUKAYESES‹

T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
GRUPLAR ‹T‹BAR‹YLE KAZA SIKLIK ORANLARI - 2008



İlk kez vitamin sözcüğünü Polonyalı
biyokimyacı Casimir Funk, 1912’de
kullanmıştı. Tıp dili genelde Latince

olduğundan, ”Vita” Latincede  “hayat”
demek, “amine” ise azotlu organik bir bi-
leşiktir. Fakat vitaminlerin “amin” sınıfın-
dan olduğunun yanlış olduğu bugün bi-
linmektedir, o zaman öyle sanılıyordu. 

Vitaminler organizmanın sağlıklı ge-
lişimi, sindirim fonksiyonları ve enfeksi-
yonlara bağışıklık kazanması açısından
gereklidir. Ayrıca vücudumuzun karbon-
hidrat, yağ ve protein kullanmasını da
sağlar. Vitaminler vücutta yakılmaz, yani
vitaminlerden doğrudan enerji (kalori)
alınmaz. Besinlerdeki vitaminlerin vücu-
dumuza lazım olanı kadar emilir ve böy-
lece kandaki düzeyi hep belli bir seviye-
de tutulur. Başlıca iki grup vitamin var-
dır; “yağda eriyen” vitaminler ve “suda
eriyen” vitaminler. Suda çözünen vita-
minleri fazlası vücut sıvıları ile atılır, yağ-
da eriyen vitaminler ise yağ dokusunda
depo edilebilir, dolayısıyla aşırı dozlarda
alındığında zararlı olabilirler. Özellikle
“A” ve “D” vitaminlerinin toksik etkileri
önemlidir. Vitaminlerin az miktarı bütün
hücrelerde fakat büyük miktarı karaci-
ğerde depolanır. Örneğin karaciğerde
depolanan “A” vitamini dışarıdan
hiç alınmasa bile 5-10 ay eksikliği
hissedilmez, “D” vitaminin de
2-4 aylık deposu vardır. A, D,
E ve K vitaminleri yağda çö-
zünür. C, B1, B2, B3, B5 ve
B12 vitaminleri suda çözü-
nen vitaminlerdendir ve ek-
siklikleri birkaç günde ortaya
çıkabilir. Fakat B12 vitamininin
karaciğerdeki deposu kişiye bir yıl-
dan uzun bir süre yetebilir. “C” vitamini-
nin yokluğu ise birkaç haftada ortaya çı-
kar, bu vitaminin eksikliğinden kaynak-
lanan ve bir diş eti hastalığı olan “skor-
büt”, “C” vitamini alınmazsa 5-6 ayda
ölümle sonuçlanabilir. Vitaminlerin çeşitli
biyokimyasal fonksiyonları vardır, örne-
ğin “D” vitamini bir hormon gibi , “E”
vitamini ise antioksidan olarak davranır,
“A” vitamini ise hücre ve dokuların fark-
lılaşmasını ve büyümesini sağlayabilir.
“B” vitamin grubu enzimlerin öncü mad-
deleri olarak görev yaparlar.

3 bin 500 yıl önce, eski Mısırlılar gece
körlüğünün bazı yiyeceklerle tedavi ola-
bildiğini biliyorlardı. Eski yazıtlardan öğ-
rendiğimize göre Mezopotamya’da yaşa-

mış olan Sümerler de yiyeceklerin ya-
şamsal önemini biliyorlardı. Fakat vita-
minler hakkında toplanan bu bilgiler
yüzyıllarca unutuldu. Eski Yunanlılar,
Romalılar ve sonraları Araplar tıpta iler-
lemeler yaptılar fakat koruyucu tıp yeri-
ne daha çok hastalık belirtileri ortaya çık-
tığında bunların yok edilmesine yöneldi-
ler. Büyücü ve sihirbazların vasıtası ile
hastalıklar tedavi edilmeğe çalışıldı, bu
amaçla şifalı bitkiler ve onlardan elde
edilen iksirler kullanıldı. Sonraları Avru-
pa’da kilisenin etkisiyle tıp alanındaki ça-
lışmalar tehlikeli sayılarak, yasaklar ve sı-
nırlandırmalarla yüzyıllarca boşuna mil-
yonlarca insan bilimden yararlanamadan
öldü. 18. yüzyılda Britanya İmparatorlu-
ğu denizden bütün dünyaya yayılmağa
başladığında, uzun yolculuklarda yeterli
“C” vitamini alınamadı-
ğından binlerce denizci
“skorbüt” hastalığının
pençesinde yok oldu.
1750’lerde İskoçyalı
denizci doktor ve

cerrah

James Lind, limon suyunda bulunan bir
maddenin diş etlerinin bu hastalığını iyi-
leştirdiğini fark ederek, 1753’de yayınla-
dı. Ne yazık ki buluşu 1800’lere kadar en-
gellendi ve bu boşlukta 100 bin İngiliz
denizcisi öldü.1880’lerde Hollandalı bil-
gin Christiaan Eijkman hayvanlarda bazı
deneyler yaparak diyet değişiklikleriyle
vitamin yetersizliklerinin tedavi edilebile-
ceğini göstermiştir. 1906’da, daha sonra-
ları şövalye unvanı verilecek olan İngiliz
Frederick Hopkins yediğimiz yiyecekler-
de “büyüme faktörleri” bulunduğuna
ilişkin fikirler ortaya attı. Bu “faktörlerin”
yaşam ve sağlık için esas olduğunu öne
sürdü. Bu iki bilgin de 1929’da tıp alanın-
da Nobel kazandılar. 1800’lerin sonu ve

1900’lerin başında Güney Asya’da Sri
Lanka lisanında halsizlik, dermansızlık
anlamına gelen ve tahrip edici bir hasta-
lık olan “beriberi” çok yaygındı. O sıra-
larda Kuala Lumpur’da bulunan İngiliz
doktoru William Fletcher oda arkadaşla-
rından bir bölümünü kabukları temizlen-
miş pirinçle, diğerlerini kabuklu pirinçle
beslediğinde, kabuksuz pirinçle besle-
nenlerin bir süre sonra beriberiye yaka-
landıklarını gördü. Bu olaydan 7 yıl son-
ra, Polonya’da doğan ve o zaman Lond-
ra’da Lister Enstitüsü’nde çalışan, yukarı-
da da adı geçen Dr. Casimir Funk, Dr.
Fletcher’in bulgularını okuyarak beriberi-
yi iyileştiren nesnenin pirinç kabuğunda-
ki aktif bir özellik olduğunu bularak, bu-
na “vitamines” ismini verdi. Bir yıl sonra
(1913) Yale Üniversitesi bilginlerinden
Lafayette Mendel ve Thomas Osbourne
tereyağında büyümeyi destekleyen bir
madde buldular, bu madde laboratuarda
farelerde vücut gelişimlerini olumlu yön-
de etkiliyordu. Bu maddeye “yağda çö-
zünen Vitamin-A” dendi. Çünkü vitamin
olarak ilk izole vitamin buydu. Diğer bir
gelişme-destekleyici inek sütünde bulu-
narak “suda çözünen vitamin-B” ismi ve-
ridi.1922 Edward Mellanby “vitamin-

D”yi bulundu, bu vitaminle zenginleş-
tirilmiş sütler Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde “raşitizm” ile mücadelede
başarı ile kullanıldı. Aynı yıl Califor-
nia Üniversitesi’nden Herbert Evans

ve Katherine Bishop tam sütle besle-
nen farelerin sağlıklı olduğunu fakat

üremediklerini gördüler. Daha sonra
yaptıkları çalışmalarla “yağda eri-

yen, buğday ve yeşil yaprak-
larda bulunan E vitamini”nin
durumu düzelttiğini buldu-
lar. 1920’lerin sonuna doğru
Dane Henrik Dam kan pıh-
tılaşmasında rol oynayan
“K” vitaminini keşfederek
1943’de Nobel Ödülü’nü al-

dı.
Böylece bulunan vitamin-

ler artarak 13’e ulaştı. Otuzlu yıllarda ya-
pay vitaminler üretildi, eczacılık artık saf
vitaminler elde ederek bunları kimyasal
bileşikler olarak tıbbın hizmetine sundu
ve şimdilerde hepimizin bildiği “vitamin
pazarı” da doğarak ticarileşti. Vitaminler
hakkında henüz her şeyi biliyor olmaya-
biliriz, çalışmalar sürüyor. Vitaminlerin
yarar ve zararları hakkında değişik yazı-
lar çıkıyor.

Vitaminler için yukarıda genel bilgi-
ler ve kısa bir tarihçe verdim. Gönül ister-
di ki bu alanda insanlığa hizmet eden ve
yazımızda ismi geçen birçok araştırmacı
arasında bizden de bir tek isim buluna-
bilseydi.

Aydınlık günler diliyorum.

SA⁄LIK
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Vitaminler hakk›nda
Haz›rlayan:  Dr. A. Naim Keskin ‹ç Hastal›klar› Uzman›




