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PAŞABAHÇE’DEN
YENİLİKÇİ TASARIMLAR

PAŞABAHÇE’NİN YENİLİKÇİ CAM TASARIMLARI SOFRALARA STİL KATIYOR.

PAŞABAHÇE
PATISSERIE
AİLESİNİN YENİ ÜYESİ
PAŞABAHÇE, İKONİKLEŞMİŞ PATISSERIE AİLESİNİ ZARİF
VE İŞLEVSEL MİDİ PATISSERİE SERİSİ İLE GENİŞLETİYOR.
Paşabahçe’nin mini boylarıyla büyük beğeni toplayan ikonik Patisserie ailesine
yeni üyeler katıldı. Midi Patisserie serisinin ayaklı ve ayaksız iki farklı seçeneği
ve birbirinden farklı kapak seçenekleri ile özenli sofralar için şık ve modern
sunumlar yaratmak mümkün. Üç farklı formda satışa sunulan Midi Patisserie
serisi; ayaklı sunum tabakları, estetik gravürleri, ince ayakları ve ışıltıları ile
çay ve kahve yanı sunumlarını zenginleştiriyor. Sofralara şıklık katan Midi
Patisserie serisi kurutulmuş çiçek aranjmanlarında kullanmak için de ideal.

PAŞABAHÇE
SETLERİNE
ARDA TÜRKMEN DOKUNUŞU
PAŞABAHÇE-ARDA TÜRKMEN İŞ BİRLİĞİ YENİ
ÜRÜN SETLERİYLE SÜRÜYOR.
Paşabahçe, uzun yıllardır Türkiye’nin ünlü şeflerinden Arda
Türkmen ile iş birliği yapıyor. Bu iş birliğinin yeni meyveleri ise
Borcam krem karamel ve sufle fırın kapları. Türkmen’in ideal
tarif ölçülerinden yola çıkılarak hazırlanan, tek porsiyonluk
ısıya dayanıklı Borcam fırın kapları, evde Fransız mutfağının
klasik tatlılarını yapmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor.
Büyük beğeni toplayan ‘Paşabahçe Arda Türkmen ile Lezzete
Hazırlık Seti’ ise yeniden raflardaki yerini aldı. Üç boy
karıştırma kabı bulunan set, ısıya dayanıklı yapısıyla rahatlıkla
kullanılabiliyor. Ayrıca Türkmen’in tüm tariflerinde ölçü
bardağı olarak kullandığı ve yemek tariflerini kolaylaştıran
Paşabahçe’nin klasik su bardağı da sete dahil.

PAŞABAHÇE’YE
BAHAR GELDİ
PAŞABAHÇE, DOĞANIN UYANIŞINDAN İLHAM ALAN
İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONUYLA SOFRALARI
RENKLENDİRİYOR.
Paşabahçe sağlıklı yaşam trendine Healthy Lifestyle bardakları ile katkıda
bulunuyor. Eğlenceli ve renkli simgelerin olduğu bardaklar, sağlığa zarar vermeyen,
çevre dostu boyalarla hazırlanıyor. Paşabahçe ilkbahar-yaz koleksiyonunun bir
diğer serisi ise geometrik desenleriyle fark yaratan Glamour. Pembe, sarı, siyah
uyumunu altın etkisiyle zenginleştiren Glamour serisinin bardak, fincan ve çay
takımları, baharın tazeleyici enerjisini sofralara taşıyor.
Paşabahçe’nin son teknoloji baskı ve boyama teknikleri kullanılarak hazırlanan
ilkbahar-yaz koleksiyonunda pembe, beyaz, yeşil ve mavi gibi baharı çağrıştıran
renkler ön plana çıkıyor. Dekorasyon trendlerinin yeni gözdesi mermer, pembe ve
mavi tonlarının kullanıldığı Marble serisi ile sofralara şıklık katıyor. Doğal kaktüs
siluetlerinin elle çizilmiş sembollerle hazırlandığı Sketch serisi, tabaktan bardağa
kapaklı karaftan çay takımına kadar geniş ürün yelpazesi ile sofralarda baharı
yaşatıyor.
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PAŞABAHÇE MAĞAZALARI

TARİHİ GÜNÜMÜZE TAŞIYOR
PAŞABAHÇE MAĞAZALARI, TÜRKİYE’NİN TARİHİ DEĞERLERİNDEN İLHAM ALAN CAMDA
DÜNYA MİRASI KOLEKSİYONUNA YENİ ÜRÜNLER EKLEDİ.

PATARA DENİZ FENERİ

CAMDA DÜNYA
MİRASI KOLEKSİYONU’NDA
Roma İmparatoru Neron tarafından Patara Limanı’na
yaptırılan en eski deniz fenerinden ilham alınarak
tasarlanan Patara Deniz Feneri obje, Paşabahçe
Mağazaları’nda yerini aldı. Geçmişi 2 bin yıl öncesine
uzanan deniz fenerinden esinlenerek tasarlanan obje,
el imalatı lacivert camdan üretildi. Obje üzerindeki
rölyef desenlerin tümü, el işçiliği ile platin ve eskitme
boyalar kullanılarak işlendi. Patara Deniz Feneri objesinin
üzerine bordür olarak işlenen yazıt ise “Neron Claudius,
İmparator Claudius’un Oğlu” anlamına geliyor.

TROYA DESTANI
PAŞABAHÇE MAĞAZALARI’NDA
CAMDA DÜNYA MİRASI KOLEKSİYONU
TROİA TABLO İLE ZENGİNLEŞTİ.
UNESCO, Dünya Mirası listesine girişinin 20. yılında 2018 yılını
Troya Yılı olarak ilan etti. Paşabahçe Mağazaları da bu vesileyle
Troya ürün grubuna yeni objeler ekledi. Konuşan Paralar
Koleksiyonu’nda yer alan Troia Tablo’da, Antik Çağ’da çeşitli kap
formları üzerinde resmedilmiş olan Troia savaşıyla ilgili sahneler
kolaj yöntemiyle birleştirildi ve desen olarak kullanıldı. Yalnızca
2 bin adet üretilen Troia Tablo üzerindeki desenlerin tümü el
işçiliği ile 24 ayar altın yaldız kullanılarak işlendi.

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI’NDA

URARTU
UYGARLIĞINA SAYGI DURUŞU
Paşabahçe Mağazaları, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen ve
M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen Urartular’a ait
bir lahitten esinlenerek tasarlanan Urartu
Lahit Vazo’yu tarih ve sanatseverlerle
buluşturdu. Vazoda Urartular’ın en
önemli iki tanrısı olan Haldi ile Teişeba’nın
karşılaşma sahnesi resmediliyor. El
imalatı krem opal camdan, sadece 2 bin
adet üretilen vazonun üzerindeki rölyef
desenlerin tümü, el işçiliği ile altın yaldız
ve eskitme boyalar kullanılarak işlendi.

PAŞABAHÇE
MAĞAZALARI
DÜNYAYA AÇILDI
PAŞABAHÇE MAĞAZALARI GLOBAL
E-MAĞAZASI İLE 43 ÜLKEYE ULAŞIYOR
Paşabahçe Mağazaları, store.pasabahce.com adresinden
dünyaya açılıyor. Paşabahçe Mağazaları’nın global
e-mağazası; Avrupa’da 37, Asya ve Orta Doğu’da 6 olmak
üzere toplam 43 ülkeye ürünlerini e-ticaret kanalı ile
ulaştırmaya başladı. Mağazada el imalatı yüzlerce ürünün
yanı sıra vazolardan kaselere, kupalardan çerçevelere,
mumluklardan dekoratif ürünlere yaklaşık bin adet ürün
müşterilere sunuluyor. Paşabahçe Mağazaları’nın özgün
tasarımları, kapsama alanındaki tüm ülkelere en fazla
bir hafta içinde ve mükemmel paketleme teknolojileri
sayesinde hiç hasar görmeden ulaştırılabiliyor. Paşabahçe
Mağazaları’nın fark yaratan şık ve özgün hediye paketleri
de e-ticaret kanalı ile 43 ülkeye gönderilebiliyor.
İlk siparişini İngiltere’den alan mağaza; İtalya, Almanya ve
Fransa gibi ülkelerden yoğun ilgi görüyor. Mağaza sadece
yabancı tüketicilere değil, yurt dışında yaşayan Türklere de
ev ve yaşama dair binlerce şık ve işlevsel ürün sunuyor.

ZORLU CENTER

PAŞABAHÇE
MAĞAZASI

YENİLENDİ

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI’NIN ZORLU
CENTER’DAKİ MAĞAZASI YENİLENEN
YÜZÜYLE MÜŞTERİLERLE BULUŞUYOR.
Paşabahçe Mağazaları’nın İstanbul’un en
popüler alışveriş merkezlerinden olan Zorlu
Center’da bulunan mağazası yenilendi. Paşabahçe
Mağazaları yenilenme çalışmaları kapsamında,
Zorlu Center mağazasındaki ‘Butik’ ve ‘Yaşam’
ürün gruplarına ayrılan alanlar büyütüldü. Bu
sayede mağazadaki ürün gamı ve çeşidi de
artırıldı. Yenilenme çalışmaları sonucunda özel
koleksiyonların yer aldığı, özgün tasarımların
sunulduğu butik ürün satış alanı eskisine göre
yaklaşık iki kat büyümüş oldu.
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PAŞABAHÇE AMBIENTE FUARI’NDA
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
EV EŞYASI SEKTÖRÜNÜN
EN BÜYÜK FUARLARINDAN
AMBIENTE’DE PAŞABAHÇE
RÜZGARI ESTİ.

Paşabahçe, görkemli standı ve yepyeni koleksiyonları ile
23 yıldır sektörün en prestijli fuarlarından biri olarak kabul gören
Ambiente’nin en çok dikkat çeken katılımcıları arasında yer
aldı. Şubat ayında düzenlenen fuara “Strong together/Birlikte
güçlüyüz” mesajı ile katılarak iş ortaklarına ve ziyaretçilere
yanlarında olduğunu hissettiren Paşabahçe, yenilikçi
koleksiyonlarıyla da ilgi odağıydı.
Ödüllü mimarlık firması Demirden Design’ın tasarladığı
657 m2’lik stantta hem ev hem ikram kategorilerden ürünler bir
arada sergilendi. Koleksiyonlar birbirinden farklı konseptlerle
ziyaretçilere sunuldu. İkram kategorisi koleksiyonları patisserie,
bira, şarap ve miksoloji konseptleriyle sergilendi. Ev kategorisi
koleksiyonları yemek odası, mutfak ve salon köşelerinde
ziyaretçilerle buluştu. Fuar boyunca çeşitli aktiviteler, tadımlar
ve sunumlarla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Paşabahçe, bir
dünya markası olduğunu bir kez daha gösterdi.

AMBIENTE FUARI’NDA

NUDE ESİNTİSİ
NUDE, YENİ KOLEKSİYONLARIYLE DÜNYANIN EN
ÖNEMLİ EV EŞYASI FUARLARINDAN AMBIENTE’DEYDİ.
Nude, tasarım dünyasının en yeni trendlerinin tanıtıldığı Ambiente
Fuarı’nda tasarım tutkunlarıyla buluştu. Space Copenhagen, Noé
Duchaufour-Lawrance ve Defne Koz da dahil olmak üzere Türk ve
yabancı tasarımcıların yeni koleksiyonlarının sergilendiği fuarda,
Amerikalı iş kadını, iç mimar ve stil ikonu Iris Apfel’den ilham alan
Beak ve Mono Box isimli yeni Nude koleksiyonları da yer aldı. Tomas
Kral’ın Nude için tasarladığı Beak koleksiyonu, Apfel’in simgesi parlak
renklerle ve çizgilerle yeniden yorumlandı. Ayşe Birsel + Bibi Seck
tasarımı Mono Box koleksiyonu da çarpıcı renkler ve zarif desenlerle
yeni bir form kazandı. Space Copenhagen tasarımı Silhoutte, Noé
Duchaufour-Lawrance tasarımı Fusion ve Babel, Defne Koz tasarımı Opti
koleksiyonları fuarda sergilenen yeni Nude koleksiyonları arasındaydı.

NUDE NEW YORK’TA
NUDE KOLEKSİYONLARI NY NOW
FUARINDA SERGİLENDİ.
Nude, Şubat ayında New York’ta gerçekleştirilen NY Now Fuarı’na
katıldı. Sebastian Herker tasarımı Beret koleksiyonuna ait saklama
kaseleri, Defne Koz’un imzasını taşıyan Layers vazo koleksiyonu
fuarda sergilenen koleksiyonlar arasındaydı. Karaf, servis tabakları ve
saklama kaplarından oluşan Studio Formafantasma imzalı yeni Nude
koleksiyonu Pigmento, Tomas Kral’ın Nude için tasarladığı sürahi ve
bardak takımından oluşan Parrot koleksiyonları fuarda epey ilgi gördü.
Şişecam’ın özel Ion Shielding teknolojisi ile iki kat daha güçlü ve esnek
bir yapı kazanan şarap ve şampanya kadehi koleksiyonu Stem Zero,
hafifliği ve inceliği ile beğeni topladı.
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ŞİŞECAM DÜZCAM

AVRASYA CAM
FUARI’NDAYDI
ŞİŞECAM DÜZCAM İLERİ TEKNOLOJİYLE ÜRETİLEN
YENİ ÜRÜNLERİ İLE BEĞENİ TOPLADI.
Şişecam Düzcam, 6-9 Mart 2019 tarihleri
arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenen Avrasya Cam Fuarı 2019’a katıldı.
Fuar ziyaretçilerine enerji tasarrufu, emniyet ve
güvenlik, gürültü kontrolü sağlayan ve dekorasyona
yönelik en yeni ürünleri hakkında bilgiler veren
Şişecam Düzcam, fuarda emniyet ve güvenlik
sağlayan yeni ürünü Şişecam Ultra Güçlü Lamine
Cam’ın lansmanını gerçekleştirdi. Ayrıca fuarda
Şişecam Düzcam’ ın pazarın değişen ve gelişen
ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümleri de tanıtıldı.
Etkin ısı yalıtımı ve güneş kontrolü sağlayan,
yüksek performanslı yeni temperlenebilir ürünler,
ziyaretçilerden tam not aldı. Dört gün süren fuarda
Şişecam Düzcam, 8 Mart’ta düzenlediği keyifli
kokteylde de sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

BAU 2019’DA
ŞİŞECAM DÜZCAM RÜZGARI
ŞİŞECAM DÜZCAM, YENİ ÜRÜNLERİ VE ETKİLEYİCİ
STANDIYLA BAU 2019’A DAMGA VURDU.
Şişecam Düzcam, 14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Münih’te
düzenlenen dünyanın lider mimarlık, yapı ve inşaat malzemeleri
fuarı BAU 2019’a katıldı. İki yılda bir düzenlenen fuara ilk kez stantlı
katılım gösteren Şişecam Düzcam’ın standı, şirketin yüksek üretim
kapasitesine sahip, yenilikçi çözümler sunan, sürdürülebilirlik
ilkeleri doğrultusunda çalışan global bir şirket olduğunu bir
kere daha gözler önüne serdi. Fuarda Şişecam Düzcam’ın en
yeni teknolojilerle ürettiği yüksek performanslı temperlenebilir
kaplamalı camları ve boyalı camları tanıtıldı. Ürün tanıtımlarının
yanı sıra sektör profesyonellerinin ihtiyaçlarına en doğru şekilde
yanıt veren camı seçebilmeleri için geliştirilen ve farklı dillerde
kullanıma sunulan mobil uygulamaların da tanıtımı yapıldı.

ŞİŞECAM CAM AMBALAJ’A

BÜYÜK ÖDÜL
ŞİŞECAM CAM AMBALAJ, BERLIN
PACKAGING TARAFINDAN YILIN
TEDARİKÇİSİ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.
Şişecam Cam Ambalaj, Berlin Packaging’in her yıl
düzenlediği Satış Konferansı ve Tedarikçi Fuarı sırasında
düzenlenen ödül töreninde Yılın Tedarikçisi ödülünün
sahibi oldu. Heineken, Carlsberg, Asahi, Coca-Cola,
Pepsi gibi birçok global şirkete ihracat gerçekleştiren
Şişecam Cam Ambalaj, ABD’nin önemli ambalaj ve kapak
tedarikçilerinden Berlin Packaging’in de tedarikçileri
arasında yer alıyor. Firmanın dünya çapında her
endüstriden müşterisi için kurduğu ambalaj tedariki zinciri
içinde Şişecam Cam Ambalaj da bulunuyor. Şişecam Cam
Ambalaj, bu ödülle uluslararası başarısını bir kere daha
ortaya koydu.

JEC WORLD
2019’A

ŞİŞECAM KİMYASALLAR DAMGA VURDU
ŞİŞECAM KİMYASALLAR CAM ELYAF
ÜRÜNLERİYLE KOMPOZİT
ENDÜSTRİSİNİN EN PRESTİJLİ ETKİNLİĞİ
OLAN JEC WORLD 2019 FUARINA KATILDI.
Şişecam Kimyasallar, Paris’te gerçekleşen ve kompozit
endüstrisinin en önemli etkinliği olarak kabul edilen
JEC WORLD 2019’a 94,5 metrekarelik standı ile katıldı.
Stantta Şişecam Kimyasallar bünyesinde Balıkesir’deki
yeni cam elyaf üretim tesisinin devreye alındığı
vurgulandı. Cam keçe, cam fitil ve cam kırpma
ürünlerinin tanıtıldığı etkinlikte Avrupalı müşterilerle
yapılan görüşmelerin haricinde Rusya ve Kuzey Afrika
ülkelerinden gelen firma yetkilileri ileriye dönük iş birliği
imkanları değerlendirildi. Etkinlik kapsamındaki Country
on Stage panelinde, Türk kompozit sektöründeki
gelişmelerin yanı sıra Şişecam Kimyasallar’ın cam elyaf
sektöründeki yeri ve gelecek hedefleri konuşuldu.
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NUDE
SANATSEVERLERLE BULUŞTU
ÜNLÜ SANATÇI DEVRİM ERBİL’İN SON
SERGİSİNİN KAPANIŞ DAVETİ, NUDE
ÜRÜNLERİYLE TAÇLANDI.
NG İletişim Ajansı ofisinde gerçekleşen Devrim Erbil sergisinin
kapanış davetine Nude Glass şıklığı damga vurdu. 12 Şubat’ta
Devrim Erbil’in onuruna düzenlenen ve Erbil’le birlikte 30 kişilik
VIP bir davetli grubunun ağırlandığı etkinliğin sponsoru Nude
Glass oldu. Tasarım, sanat ve basın dünyasından isimlerin katıldığı
davette dekorasyonda ve serviste Nude Glass ürünleri kullanıldı.
Devrim Erbil sergisinin kapanış davetine Nude şıklığı damga vurdu.
12 Şubat’ta ünlü ressam Devrim Erbil onuruna düzenlenen, tasarım,
sanat ve basın dünyasından isimlerin katıldığı davette dekorasyon
ve serviste Nude ürünleri kullanılarak katılımcıların Nude
koleksiyonlarını deneyimlemesi sağlandı.

FRANKIE İSTANBUL’DA

NUDE ZARAFETİ
NUDE’UN YALIN VE ZARİF TASARIMLARI FRANKIE
İSTANBUL’UN ÖZEL MENÜSÜYLE BULUŞTU.

SOHO HOUSE’TA

STEM ZERO
KOLEKSİYONU
İLE TADIM ETKİNLİĞİ

Nude’un hafifliği ve inceliği ile fark yaratan şarap ve şampanya
kadehlerinden oluşan Stem Zero koleksiyonu, Soho House’da
düzenlenen tadım etkinliğiyle tanıtıldı. 27 Şubat’ta Soho
House üyelerine özel gerçekleşen kadeh tadımı Yair Haidu
anlatımı ile organize edildi. Her bir kadehin el yapımı üretildiği
Stem Zero koleksiyonu, şarabın duyumunu artırmak üzere
tasarlanan inceliğiyle de, Şişecam tarafından geliştirilen özel
“Ion Shielding” teknolojisiyle kazandığı üstün dayanıklılık ile de
büyük beğeni topladı.

Nude, The Sofa Hotel İstanbul içerisinde yer alan Frankie İstanbul
Restoran ile Haziran ayına kadar sürecek özel bir iş birliği başlattı.
Her ay executive şef Melih Demirel tarafından hazırlanacak menünün
özel davetlilerle buluşacağı etkinlikte Nude ikram ürünleri kullanılarak
katılımcıların Stem Zero kadehlerini deneyimlemeleri sağlanıyor.

PAŞABAHÇE’DEN

TÜRKİYE MEME VAKFI’NA
DESTEK
“FARKINDAYIM KORKMUYORUM-ARKADAŞIMA
ANLATIYORUM MEME SAĞLIĞI AKRAN EĞİTİMİ” PROJESİ
PAŞABAHÇE’NİN DESTEĞİYLE HAYATA GEÇTİ.
Türkiye Meme Vakfı (MEVA), yılda ortalama 30 bin kadının meme
kanseri ile savaştığı Türkiye’de meme sağlığı bilincinin geliştirilmesi
için düzenlediği projelere bir yenisini daha ekledi ve “Farkındayım
Korkmuyorum-Arkadaşıma Anlatıyorum Meme Sağlığı Akran Eğitimi”
projesini online platforma taşıdı. Paşabahçe 2014 yılında hayata geçirdiği
Vita Su Şişesi Projesi kapsamında pembe kapaklı Vita Su şişesinin
satışından elde ettiği gelirle Meme Sağlığı E-Öğrenme projesine hayat
verdi. Pembe kapaklı Vita şişeler kampanyaya özel tasarlanmış display
içerisinde meme sağlığı ile ilgili bilinçlendirme broşürü ile birlikte satışa
sunuluyor. Beş yılda 800 binden fazla satılan pembe kapaklı Vita su
şişesinden elde edilen gelir, Meme Sağlığı E-Öğrenme projesine kaynak
oldu. Proje kapsamında platformu kullanan gönüllülerin uzmanlar
tarafından hazırlanan videolardan edindikleri bilgileri yakınlarına
aktarması ve meme sağlığı bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Mobil kullanıma da uyumlu olan platform sayesinde bireyler güncel sağlık
bilgilerini takip etme fırsatı da buluyor.

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI
TRADE İLE GELECEĞE HAZIRLANIYOR
PAŞABAHÇE MAĞAZALARI, 2019 YILININ İLK HABERLEŞME TOPLANTISINI ŞUBAT AYINDA YENİ
FORMATIYLA İLK KEZ ‘TRADE’ ADI ALTINDA GERÇEKLEŞTİRDİ.
Paşabahçe Mağazaları’nda
2019 yılının ilk haberleşme
toplantısı interaktif bir
formatta, Trade adıyla
gerçekleşti. Mağaza
yöneticileri ve mağaza
yönetici yardımcılarının

katılımıyla gün boyu süren
toplantıdaki beş oturumda
ticaret, rekabet, alışkanlıklar,
dijitalleşme ve ekonomi
konuları tartışıldı. Paşabahçe
Mağazaları Genel Müdürü Esra
Tokel liderliğinde Paşabahçe

Mağazaları’nın kısa ve uzun
vadeli stratejileriyle yol
haritası masaya yatırıldı.
Saha ve merkez ofis ekiplerinin
Paşabahçe Mağazaları
stratejilerini kendi iş alanlarına
nasıl uyarlayabileceklerinin

ve bu stratejilere nasıl
katkıda bulunabileceklerinin
konuşulduğu interaktif
etkinlikler, toplantıya damga
vurdu. Açık oturumlarda ise
perakende sektörünün değişen
dinamikleri de ele alındı.
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ŞİŞECAM DÜZCAM’DAN

CAM USTALIK
PROJESİ
ŞİŞECAM DÜZCAM ISICAM YETKİLİ ÜRETİCİLERİNE
CAM USTALIK PROJESİ’Nİ ANLATTI.
Cam işleme sektöründe nitelikli iş gücü ihtiyacının
karşılanması amacıyla Şişecam Düzcam önderliğinde
yürütülen Cam Ustalık Projesi kapsamında sektöre
yönelik Ulusal Yeterlilik Sistemi kurma çalışmaları
hızla devam ediyor. Bu kapsamda cam işleme
sektöründeki meslekler için Ulusal Meslek Standartları
ve Ulusal Yeterlilikler’in Mesleki Yeterlilik Kurumu
tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi sağlandı.
Şişecam Düzcam, düzenlediği toplantılarla projeyle
ilgili gelişmeleri ve cam ustalarının belge almak için
yapmaları gerekenleri müşterileriyle paylaştı. Ayrıca
bu toplantılarda TSE tarafından revize edilen çift cam
üretim standartları ve dikkat edilmesi gereken konular
da katılımcılara aktarıldı.

ŞİŞECAM DÜZCAM

AVRUPALI
MİMARLARLA BULUŞTU
ŞİŞECAM DÜZCAM ARNAVUTLUK VE
MAKEDONYA’DA DÜZENLENEN SHARE
INTERNATIONAL ETKİNLİKLERİNDE AVRUPA’DAKİ
MİMARLARLA BİR ARAYA GELDİ.
Her yıl Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde mimarlara yönelik
düzenlenen Share International etkinlikleri, bu yıl Üsküp ve
Tiran’da toplamda 500 mimarın katılımıyla gerçekleştirildi.
Etkinliklerde 2018 yılında pazara sunulan yeni kaplamalı cam
ürünleri ve referans projelerini tanıtan Şişecam Düzcam,
sektör temsilcilerinin büyük ilgisiyle karşılandı. Şişecam
Düzcam, Üsküp’teki sunumunun ardından mimarlığa katkısından
dolayı ödüllendirildi.

Şişecam Düzcam Ürün Müdürü Esra Aydınoğlu

ŞİŞECAM DÜZCAM
MİMARLARLA
BİR ARADA

ŞİŞECAM DÜZCAM, YENİŞEHİR FABRİKASINDA
İSTANBUL SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ ÜYELERİ
İLE BULUŞTU.
Şişecam Düzcam, ürünlerinin faydalarına yönelik farkındalığı
artırmak amacıyla İstanbul Serbest Mimarlar Derneği üyeleriyle bir
araya geldi. Özellikle yeni Temperlenebilir Solar Low-E Cam ürünlerinin
projelerde daha yaygın olarak kullanılması amacıyla düzenlenen
Yenişehir fabrikası teknik gezisine Dernek Başkan Yardımcısı ve Dilekçi
Mimarlık kurucusu Durmuş Dilekçi ile Binaa ve Ünder Architects kurucu
mimarları Burak Pekoğlu, Burak Ünder ve ekip arkadaşlarından oluşan
mimar grubu katıldı.

ŞİŞECAM DÜZCAM

I’M DESIGN’A
KATILDI
ŞİŞECAM DÜZCAM, I’M DESIGN ETKİNLİĞİNDE

SOSYAL MEDYADA

ŞİŞECAM DÜZCAM
GÜCÜ
ŞİŞECAM DÜZCAM SOSYAL MEDYADA
ETKİLEŞİMİNİ ARTIRIYOR.
Şişecam Düzcam, dijital pazarlama stratejisi kapsamında Şişecam
Düzcam, Isıcam ve Flotal markalarının mevcut sosyal medya
hesaplarında 2018 yılı boyunca oldukça başarılı sonuçlar veren
projelere imza attı. 2019’da bunu bir adım öteye taşıyarak
Türkiye’deki mevcut hesaplarına global platformlara yönelik yeni
hesaplar ekledi. Flotal’in mevcut Türkiye Instagram hesabına ilave
olarak ise Flotal uluslararası hesabı açıldı. Şişecam Flat Glass için ise
Facebook ve Instagram hesapları açılarak hedef global pazarlarla
iletişime başlandı. Isıcam Sistemleri, genç hedef kitleye sosyal medya
aracılığıyla ulaşmaya da devam ediyor. Isıcam ile sağlanan gürültü
kontrolünün eğlenceli bir dille aktarıldığı Camdan Cama yarışması
Ocak ve Şubat aylarında yayınlanan iki bölümüyle Isıcam’a 2.800
yeni takipçi ve 1 milyon erişim kazandırdı. Isıcam Facebook sayfası
üzerinden düzenlenen ve akustik lamineli Isıcam test kabininden
takipçilere seslenilen yarışma süresince, Isıcam Facebook sayfası
6.125 kez görüntülendi ve 31.600 gönderi etkileşime ulaştı.

TASARIM ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.
İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından düzenlenen
I’m Design etkinliğini her yıl destekleyen Şişecam Düzcam,
bu yıl da 26 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında gerçekleşen
etkinlik kapsamında endüstri ürünleri tasarımı ve iç mimari
öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinliğin son gününde uluslararası
konuşmacılar, tasarımcılar ve üreticiler Türkiye’de mobilya
tasarımını değerlendirdi. Oldukça başarılı geçen etkinlik süresince
Şişecam Düzcam, standında sektör temsilcilerini, yarının genç
meslektaşlarını ve eğitmenlerini ağırlayarak en yeni ürünlerini,
ürünlerin kullanım alanlarını ve mobil uygulamalarını anlattı.
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ŞİŞECAM CAM AMBALAJ’DAN
SATIŞ REKORU
ŞİŞECAM CAM AMBALAJ, 1 MİLYON TON SATIŞI GEÇEREK 2018 HEDEFLERİNE ULAŞTI.
Şişecam Cam Ambalaj, 2018 yılında Türkiye
operasyonlarında satışlarını 1 milyon ton
bandının üzerine taşımayı başardı. 2017
yılında yaklaşık 1 milyon tona ulaşan satış
hedefini 2018 yılında 1 milyon tonu geçmek
üzere belirleyen Şişecam Cam Ambalaj ekibi,
bu hedefi gerçekleştirmenin haklı gururunu
yaşıyor.
ÜRETİM KAPASİTESİ GENİŞLİYOR
Türkiye pazarındaki yatırımlarıyla kapasite
artışına devam eden Şişecam Cam Ambalaj,
2018 yılında Yenişehir Fabrikası B fırınının
soğuk tamirini ve Eskişehir Fabrikası’nda
gerçekleştirdiği yeni fırın yatırımını
tamamladı; yaratılan 180 bin tonluk ek
kapasite ile birlikte bu fırınları devreye

aldı. Şişecam Cam Ambalaj, 2018 yılında
Eskişehir fabrikasındaki dördüncü fırınıyla
birlikte fırın sayısını 11’e çıkardı. Şirket,
Türkiye’deki üretim faaliyetlerini Mersin,
Bursa ve Eskişehir’de bulunan üç tesis ile
devam ettiriyor.
SEKTÖR REKORU MADEN SUYUNDA
Maden suyu sektörü Şişecam Cam Ambalaj
satışları içerisinde liderliğini koruyor.
Gıda ve alkollü içki sektörleri ile birlikte
toplam yurt içi satışlarının yaklaşık %78’ini
oluşturuyor. Maden suyu üretimine yönelik
konsantre pazar odağını diğer sektörlere de
çeviren Şişecam Cam Ambalaj, sektörel satış
dağılımını daha dengeli bir satış programı ile
güçlendiriyor. Kapasitesinin ihracata ayrılan

kısmını ise dış pazarlarda büyüme hedefi
doğrultusunda kademeli olarak artırıyor.
İHRACAT YÜKSELİŞTE
Yeni pazarlama ve satış stratejileriyle
ihracat kanalında da büyümeye devam
eden Şişecam Cam Ambalaj, 2018 yılında
sürdürülebilir ihracat stratejisine uygun
olarak ihracat satışlarının toplam satışlar
içindeki payını ton bazında %17 seviyesine
kadar çıkardı. Şişecam Cam Ambalaj,
değişen yerel ve küresel cam ambalaj pazarı
dinamikleri karşısında sürdürülebilir kâr ve
değer yaratarak Türkiye pazar liderliğini
korurken, ihracat pazarlarında satış hacmini
artırma ve küresel bir oyuncu olma hedefine
yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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ŞİŞECAM

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
PANELİ’NE KATILDI
15 OCAK’TA HİNDİSTAN’DA DÜZENLENEN
HÜKÜMETLERARASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PANELİ,
GLOBAL ÇEVRE SORUNLARINA ODAKLANIYOR.
Şişecam, beşincisi 2014’te yayınlanan IPCC (Hükümetlerarası
İklim Değişikliği Paneli) Değerlendirme Raporu’nun altıncı
versiyonunun hazırlığı sürecinde endüstri, finans ve sivil
toplum kuruluşlarının katkısını almak amacıyla düzenlenen
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne katıldı. Panelde
Şişecam’ı HNG Düzcam Fabrikası İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü
Jatin Patel temsil etti. Raporun hazırlanmasının ilk aşamasında,
sektör liderlerinin IPCC değerlendirmelerinden beklentileri
tartışıldı. Düşük karbonlu yatırımlar konusunda sektör liderlerinin
IPCC değerlendirmelerinden beklentileri, enerji yatırımlarına
sanayinin katkısı, iklim problemine karşı sanayinin tepkisi ve
temiz enerji yatırımları panelde öne çıkan diğer konu başlıklarıydı.
İklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınmaya etkileri ile emisyon
azaltım senaryoları da panelde masaya yatırıldı.

ŞİŞECAM

SATIN ALMA
PANELİ’NDEYDİ
KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) ve TEDAR (Tedarik Zinciri
Yönetimi Derneği) iş birliğinde düzenlenen Satın Alma Paneli’nde
KAGİDER üyeleri, KAGİDER eğitimlerine katılmış kadın girişimciler
ve TEDAR üyesi firmaların Satın Alma Yöneticileri buluştu. Kadın
girişimcilere yeni iş imkanları yaratılması amacı ile düzenlenen
panele konuk olarak katılan firmalar, bilgi paylaşımında bulunarak,
tedarikçilerinden beklentilerini ve tedarikçi seçim süreçlerini
paylaştı. TEDAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Siemens Tedarik
Zinciri Direktörü Tuğrul Günal ve KAGİDER Başkan Yardımcısı
Emine Erdem’in açılış konuşması ile başlayan programda, kadın
girişimciler Betek Boya, Borusan, Bosch Türkiye, BSH, Karadeniz
Holding, QNB Finansbank, Siemens, Şişecam Topluluğu, Ünsped
Gümrük Müşavirliği Satın Alma Yöneticileri ile bir araya gelerek iş
birliği olanaklarını değerlendirdi.

Satınalma
Mükemmellik
Merkezi Direktorü
Banu Çelik

SODA
LUKAVAC’TA
RESMİ ZİYARET
ŞİŞECAM SODA LUKAVAC FABRİKASI, BOSNAHERSEK HÜKÜMET TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI.
Bosna-Hersek Kanton Hükümeti
Başbakanı Jakub Suljkanovic, Kanton bakanları ile
federasyon bakanları Soda Lukavac fabrikasını
ziyaret etti. Şişecam Kimyasallar Grubu
Üretim Başkan Yardımcısı Hidayet Özdemir
başkanlığındaki heyet tarafından ağırlanan
hükümet yetkililerine yeni dönem planları sunuldu
ve Şişecam olarak resmi kurumlardan beklenen
destekler dile getirildi. Fabrikanın kapasite
artışına dair planların öncelikli olarak konuşulduğu
toplantıda yerel mevzuatın AB normlarına uyum
sürecinde gelinen aşamalar irdelendi. Toplantıda
ayrıca Şişecam Soda Lukavac Fabrikası’nın daha
etkin demiryolu kullanımı konusunda devlet
yetkililerinin desteği istendi.

SODA LUKAVAC

AĞAÇLANDIRMA
SEZONUNU AÇTI
GELENEKSELLEŞEN AĞAÇLANDIRMA ETKİNLİKLERİ
KAPSAMINDA İLK FİDANLAR DİKİLDİ.
Çevre farkındalığını artırma, sürdürülebilir ekosistem
oluşturma ve yeşil alanları zenginleştirme amacıyla
geleneksel hale getirilen Şişecam Soda Lukavac
ağaçlandırma etkinliklerinin yenisi başlatıldı. 2019 yılının
ilk fidanı düzenlenen küçük bir törenle dikildi. Ağaç dikim
etkinliğine Şişecam Kimyasallar Grubu Başkanı Burhan
Ergene de katıldı. Şişecam Soda Lukavac fabrikasında işe
yeni giren her personeli, fabrika sahasına kendi adına
dikilen bir ağaç karşılıyor.
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ŞİŞECAM TOPLULUĞU’NA
ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN BÜYÜK İLGİSİ
ŞİŞECAM TOPLULUĞU TARAFINDAN İKİ DİLİM HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YURT DIŞI TAHVİL
(EUROBOND) İHRACINA YURT DIŞINDAKİ KURUMSAL YATIRIMCILAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ. TOPLAMDA
700 MİLYON DOLAR NOMİNAL DEĞERLİ İKİ EUROBOND İHRACINA 160’IN ÜZERİNDE ULUSLARARASI FON
VE FİNANS KURULUŞUNDAN GELEN TALEP TOPLAMDA 1,5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI.
Uluslararası banka ve finans kuruluşları nezdinde her zaman
kredibilitesi yüksek bir kurum olan Şişecam Topluluğu’nun tarafından
ihraç edilen ve getirisi yüzde 7,25 seviyesinde gerçekleşen 2026
vadeli 550 milyon dolarlık Eurobond, 14 Mart 2019 tarihi itibarıyla
uluslararası piyasalarda işlem görmeye başladı. Ayrıca ilk kez bir Türk
şirketi Eurobond geri alım ihalesi düzenledi. Şişecam 50 milyon dolar
tutarındaki 2020 vadeli Eurobond’unu geri almayı teklif ederken,
yatırımcılardan geri alım ihalesine gelen yüksek talep üzerine 15 Mart
2019 tarihinde yapılan duyuru ile 2020 vadeli Eurobond’un azami geri
alım tutarı, 50 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkarıldı.

Şişecam Topluluğu 550 milyon dolarlık Eurobond ihracını takip eden
günlerde ihraçtan yeterince pay alamayan uluslararası yatırımcılardan
ikincil piyasada gelen yüksek talep nedeniyle getirisinin ihraç
seviyesinin oldukça altında işlem görmesi üzerine 150 milyon dolar
tutarında ek ihraç gerçekleştirdi. Getirisi yüzde 7 seviyesinde olan
Eurobond 28 Mart 2019 tarihi itibarıyla uluslararası piyasalarda
işlem görmeye başladı. Böylece, Şişecam tarafından gerçekleştirilen
7 yıl vadeli toplamda 700 milyon dolar nominal değerli iki Eurobond
ihracına 160’ın üzerinde uluslararası fon ve finans kuruluşundan gelen
talep toplamda 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

ŞİŞECAM’DAN

RUSYA’DA ÜST DÜZEY TEMASLAR
ŞİŞECAM TOPLULUĞU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. AHMET KIRMAN,
TÜRKİYE-RUSYA ÜST DÜZEY İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILDI.
Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla
Moskova’da gerçekleşen üst düzey iş birliği
toplantısında Türk iş dünyasının önde gelen
temsilcilerinden oluşan bir heyet de yer aldı.
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın
yaptığı sunumla katkıda bulunduğu toplantı
son derece verimli geçerken, ikili görüşmelerde
Türkiye ile Rusya arasında yeni yatırımlar
gündeme geldi.
ŞİŞECAM’IN RUSYA FEDERASYONU’NDAKİ
YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR
Şişecam Topluluğu ilk yatırımını 2002 yılında
gerçekleştirdiği Rusya’da bugün cam ev
eşyasında bir, düzcamda iki ve cam ambalajda
beş olmak üzere toplam sekiz üretim tesisiyle
faaliyetlerini yürütmektedir. Rusya’da düzcam,
cam ambalaj ve cam ev eşyası olmak üzere
toplamda 1,5 milyon tonun üzerinde üretim
kapasitesine sahip olan Şişecam Topluluğu’nun
bu ülkedeki toplam istihdamı 3 bin 400 kişiye,
toplam yatırım tutarı ise 1,3 milyar dolara
ulaşmıştır.

ŞİŞECAM VE ASELSAN
GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR
ŞİŞECAM TOPLULUĞU İLE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SAVUNMA ELEKTRONİĞİ KURULUŞU ASELSAN,
ORTAK PROJELER GELİŞTİRMEK ÜZERE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI.
Şişecam Topluluğu ve ASELSAN arasında
imzalanan iş birliği protokolü kapsamında
ASELSAN’ın savunma sanayine yönelik
projelerinde kullanılacak standartlarda
malzemelerin temininin yanı sıra ürün
kompozisyonları ve optimizasyonu konularında
yerli ve milli çözümler geliştirilmesi
amaçlanıyor. En az iki yıl geçerli olacak ve
ön çalışma ve prototiplerin üretilmesi olmak
üzere iki fazda gerçekleştirilecek iş birliği
kapsamında, milli tankımız için periskop
camları başta olmak üzere ASELSAN’ın
geliştireceği çeşitli teçhizatlarda kullanılmak
üzere çok çeşitli cam ve cam seramik
malzemelerin geliştirilmesi planlanıyor. Söz
konusu malzemelerin, kullanılacağı teçhizatın
ihtiyacına göre termik şoka dayanıklı,

(Soldan sağa) Şişecam Araştırma
ve Teknolojik Geliştirme Başkanı
Prof. Dr. Şener Oktik,Şişecam
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman,
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün,
ASELSAN Kurumsal Yönetim
Genel Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Hakan Karataş

mukavemeti yüksek ve konvansiyonel
camlardan farklı optik performanslara sahip
olması planlanıyor. Proje kapsamında Şişecam
tarafından geliştirilecek tüm ürünlerin tam
anlamıyla yerli ve milli olması hedefleniyor.
İKİ KÖKLÜ KURULUŞ TÜRKİYE İÇİN
DEĞER YARATIYOR
Ortak çalışmalar için zemin yaratılması
hedefiyle ASELSAN Macunköy tesislerinde
gerçekleşen iş birliği protokolü imza
törenine ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk
Görgün ile Kurumsal Yönetim Genel
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş,
Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman

ile Araştırma ve Teknolojik Geliştirme
Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik katıldı.
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet
Kırman, törende yaptığı konuşmada
“ASELSAN ile iş birliği için attığımız
imzayı çok anlamlı buluyorum. Bu iki köklü
kuruluşun, faaliyet alanlarında sahip oldukları
bilgi birikimi ve deneyimleri sayesinde,
birlikte önemli projelere imza atacaklarına
inanıyorum” diye konuştu. ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Haluk Görgün ise önceliklerinin
milli ve yerli çözümlerle savunma alanında
ülkemizin ihtiyaçlarının karşılanması
olduğunu vurguladı.
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RUSYA BÜYÜKELÇİSİNİ AĞIRLADI
Rusya Federayonu
Ankara Büyükelçisi Sayın
Aleksey Yerhov ve eşi
İrina Yerhov, 25 Şubat
tarihinde Anadolu Cam
Eskişehir ve Paşabahçe
Eskişehir fabrikalarını
ziyaret etti. Büyükelçi
Yerhov’a ziyaretinde
Şişecam Topluluğu
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Kırman
ve Şişecam Cam
Ambalaj Grup Başkanı
Abdullah Kılınç eşlik etti.
Yetkililerden Şişecam’ın
faaliyetleri ve fabrikaları
hakkında bilgi alan
Yerhov, Paşabahçe
fabrikasındaki anı
defterine duygu ve
düşüncelerini yazdı.

83. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
ŞİŞECAM’IN 83. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, TUZLA GENEL MERKEZ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Şişecam’ın 83. Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda 2018 yılı ile ilgili
değerlendirmelerin yanı sıra 2019
yılı beklentileri paylaşıldı. Elektronik
Genel Kurul Sistemi’nin (EGKS)
kullanıldığı toplantıda üyelere,
Genel Kurul Toplantısı’na
elektronik ortamda katılma ve
oy kullanma imkanı sunuldu.
Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Bali ve Yönetim Kurulu
Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof.
Dr. Ahmet Kırman’ın yer aldığı
83. Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda yeni yönetim
kurulu; Mahmut Magemizoğlu,
Zeynep Hansu Uçar, İzlem Erdem,
Sabahattin Günceler, Dr. Mehmet
Cem Kozlu, Aysun Mercan, Dinç
Kızıldemir olarak belirlendi.

ŞİŞECAM TOPLULUĞU’NDAN
KADIN İSTİHDAMINA DESTEK
TOPLUMSAL GELİŞİME KATKIDA BULUNMA VİZYONUNA SAHİP OLAN ŞİŞECAM TOPLULUĞU,
KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMLARININ ÖNÜNDEKİ CİNSİYET TEMELLİ ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN
“İŞTE FIRSAT EŞİTLİĞİ” GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.
Üretim faaliyetleri üç kıtada 13
ülkeye yayılan ve satışları 150
ülkeyi aşan Şişecam Topluluğu’nu
küresel başarıya ulaştıran en
büyük güçlerinden biri çalışanların
çeşitliliğine değer veren kapsayıcı
kültürü... Bu bakış açısı ile
Topluluk, dünya gündemindeki en
önemli konulardan biri olan “iş
hayatında fırsat eşitliği” konusuna
odaklanıyor.
SANAYİİDE
KADIN GÜCÜ
Şişecam Topluluğu’nun “işte
fırsat eşitliği” hedefleri
doğrultusunda 2017 yılında
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma
Grubu kuruldu. Sosyal altyapı,
yaş, cinsiyet veya fiziksel engeller
gibi yargılardan bağımsız olarak
çalışanlara her iş seviyesinde
potansiyellerini gerçekleştirmeleri
için fırsat verilmesini destekleyen
çalışmalar kapsamında,
fabrikalardaki insan kaynakları
süreçleri ve çalışma ortamları
gözden geçirildi ve iyileştirme
projeleri başlatıldı. İş gücüne
eşit şartlarla katılımın toplumsal
kalkınmanın anahtarı olduğu
bilinciyle meslek kuruluşları
ve üniversitelerin iş birliğinde
Şişecam üretim tesislerindeki
kadın çalışan temsilini, her
seviyede artırmak için somut
adımlar atıldı.
Yurt dışında 495, yurt içinde ise
113 olmak üzere toplam 608 saat
ücretli kadın çalışan istihdam
edildi. Yurt içinde
26 kadın çalışan belirsiz
süreli, 87 kadın çalışan ise
dönemsel olarak işe alındı. Bu
kapsamda istihdam edilen
kadın çalışanlar, soğutma
sonu işçiliğinden forklift
operatörlüğüne üretim
süreçlerini destekleyen her

türlü görevde yer alıyor. Kadın
istihdamın artırılması konusunda
ileriye dönük çalışmalar sürüyor.
ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK
REHBERİ, YOL GÖSTERİYOR
Fırsat eşitliğine dair çalışmaları
destekleme, çeşitliliği ve bireysel
farklılıkları değerli gören kapsayıcı
kültürü tüm Şişecam Topluluğu
nezdinde yaygınlaştırma amacıyla
Şişecam Topluluğu Çeşitlilik ve
Kapsayıcılık Rehberi’ni hayata
geçirildi.
Rehberde yer alan çeşitlilik ve
kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda
her seviyede kadın istihdamının
artırılması hedefleniyor ve
bu yöndeki çalışmalar ilgili
göstergelerle takip ediliyor.
Şişecam Topluluğu Çeşitlilik ve
Kapsayıcılık Rehberi’yle hayata
geçirilen Şişecam Kadın Dostu
Fabrika Projesi, üretim tesislerinde
kadın temsilini artırmayı ve toplumu
bu yönde desteklemeyi amaçlıyor.
Kadın çalışanların, çalışma
ortamlarının fiziksel anlamda
iyileştirilmesi için çalışmalar
sürdürülüyor. İş hayatında
kadınların ve erkeklerin annelik ve
babalık yükümlülüklerini dikkate
alan iş ve özel hayat dengesini
kurmalarını kolaylaştıracak çözüm
ve uygulamalar devreye alınıyor.
ŞİŞECAM TOPLULUĞU
ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK
İLKELERİ ŞÖYLEDİR:
• İstihdamda fırsat eşitliği sunar,
ayrımcılık yapmayız.
• Kapsayıcı bir kurum kültürünü ve
gelişimi destekleriz.
• Kapsayıcı kültürümüzü tüm
iş alanlarımıza yansıtır, iş
ortaklarımızda yaygınlaşması için
çalışırız.
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ŞİŞECAM
ÖNERİLERE
KULAK VERİYOR
ŞİŞECAM ÇALIŞANLARININ GÖRÜŞ VE
ÖNERİLERİNİ PAYLAŞABİLDİĞİ ÖNERİ
GELİŞTİRME PLATFORMU, GÜNCEL
YÜZÜNE KAVUŞTU.
Mevcut iş süreçlerinin verimliliğini artıran, ürün ve
servislerin kalitesini iyileştiren, müşteri ve çalışan
bağlılığını destekleyen, satış ve pazarlama yetkinliklerini
güçlendiren önerilerin paylaşıldığı Öneri Geliştirme
Platformu yenilendi. İlk olarak yeni sistemde görev
alacak öneri koordinatörleri ve moderatörlere tanıtılan
platform, Şişecam’ın yurt içi şirketlerinde görev yapan
tüm çalışanların kullanımına sunuldu.

ŞİŞECAM

YETENEK YÖNETİMİ SİSTEMİ
YENİDEN TASARLANDI
ŞİŞECAM’IN YENİ GLOBAL YETENEK YÖNETİM SİSTEMİ JOURNEY, TUZLA TEKNOLOJİ VE
OPERASYON MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN LANSMANDA TANITILDI.
Şişecam Topluluğu’nun
faaliyette olduğu tüm ülkelerde
belli kademelerde görev
yapan aylık ücretli çalışanlar
yetenek yönetimi kapsamında
değerlendiriliyor. Her bir
yetenek kategorisi için farklı
değerlendirme kriterleri ve
araç setleri kullanılarak, bu
yeteneklerin özelleştirilmiş
gelişim programları ile
desteklenmesi amaçlanıyor.
Hedefler ve iş stratejileri
doğrultusunda ihtiyaç duyulan
insan kaynağının belirlenmesi,
yetenek profillerinin çıkarılması
ve bu anlamdaki ihtiyaçlara
yönelik kaynak planlanması
hedefiyle yeniden tasarlanan
yetenek yönetimi sistemi 2019
yılı itibarıyla hayata geçirildi.
Şişecam Topluluğu’nun yenilenen
yetenek yönetimi sistemi,
Journey markasıyla tanımlandı.
Journey altında yönetilecek
dört yetenek kategorisi ise;

Şişecam İnsan Kaynakları
ve Kurumsal İletişim
Başkanı Şengül Demircan

Pioneer, Navigator, Discoverer
ve Explorer olarak belirlendi.
Şişecam Topluluğu’nun faaliyette
olduğu tüm ülkelerde görev
yapan aylık ücretli çalışanların
bu dört yetenek kategorisinde

değerlendirileceği programın
lansmanı Tuzla Teknoloji ve
Operasyon Merkezi’nde yapıldı.
Şişecam Yönetim Kurulu
Başkan Vekili ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın

açılış konuşması ile başlayan
lansman, İnsan Kaynakları
ve Kurumsal İletişim Başkanı
Şengül Demircan’ın yeni sistemin
detaylarını paylaştığı sunumuyla
devam etti.

Başarı, yolculuğun
kendisidir.
Her başarı, bir öncekinden ilham alan ve bir sonrakine kapı aralayan
bireysel yolculukların parladığı anlardır.
Aslında ne başarı, ne de başarısızlık bir sondur. Günün sonunda ö nemli
olan yola devam etme, hep daha iyiyi arama cesaretidir.
Her deneyimden yeni şeyler öğrenip, zorluklardan güçlenerek ç ıkıp
yolculuğumuzu sürdürdüğümüzde mutlu oluruz. Etrafımızdakilere yön
gösterip, çevremize ışık tuttuğumuz ölçüde k endimizi gerçekleştiririz.
Yolculuğun kendisine odaklanmaktır asıl başarıyı getiren. O nedenle güçlü
liderler, yolun kendisi kadar yol arkadaşlarına, yön birliğine, deneyime
ve geleceğe odaklanırlar. Böylelikle her zorlu görev, keşfederek, yön
göstererek ve öncülük ederek geliştiğimiz öğrenme fırsatlarına dönüşür.
Hayat boyu süren bu uzun yolda, potansiyelinizi gerçekleştirme
yolcuğunuzda Journey’le yanınızdayız.
Şişecam Topluluğu olarak geleceğe yelken açmak için sizleri bu
deneyimde birlikte olmaya davet ediyoruz.
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ŞİŞECAM AKADEMİ
ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
ŞİŞECAM’A DEĞER KATAN ÇALIŞANLAR YETİŞTİREN LİDER GELİŞİM MERKEZİ OLMA VİZYONUYLA YOLA
ÇIKAN ŞİŞECAM AKADEMİ’NİN ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR.

ŞİŞECAM

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ
ÖNEMSİYOR
ŞİŞECAM’DAN

BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET

Teknoloji çağının en popüler kavramlarından biri olan dijital dönüşüm,
kuruluşlar için büyük önem taşıyor. Dijitalleşen dünyaya ayak
uydurmanın öneminin farkında olan Şişecam, bu konuda bir adım daha
atarak dijital dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak ve topluluğun
bu konudaki projelerine destek vermek amacıyla Dijital Dönüşüm
Okulu’nu hayata geçirdi. Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ve
HBR, Skillsoft gibi firmalarla iş birlikleri çerçevesinde kurgulanan
Dijital Dönüşüm Okulu’nun 14 Şubat’ta İnsan Kaynakları ve Kurumsal
İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantısı, Şişecam
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet
Kırman’ın ve İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül
Demircan’ın konuşmalarıyla başladı. Program konuk konuşmacı Serdar
Kuzuloğlu’nun dijitalleşme üzerine yaptığı sunumla devam etti.

ŞİŞECAM YETKİLİLERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ’NİN
YENİ REKTÖRÜNÜ MAKAMINDA TEBRİK ETTİ.
2018 yılında Balıkesir Üniversitesi ile yapılan iş birliği kapsamında,
Şişecam yetkilileri göreve yeni atanan Balıkesir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İlter Kuş’u ziyaret etti. Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği
stratejisi çerçevesinde kurumlar arasında gerçekleştirilen çalışmaların
değerlendirildiği ziyarette, 2018 yılında gerçekleştirilen Cam
Uygulamaları Sertifika Eğitimleri sonucu başarılı olan 52 Balıkesir
Üniversitesi ön lisans mezununun, Kasım-Aralık aylarında 2 ay İŞKUR
işbaşı eğitimi kapsamında Balıkesir Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.‘de
çalıştıkları ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren kadrolu olarak istihdam
edildikleri bilgisi paylaşıldı.

ŞİŞECAM’DA

BİREYSEL GELİŞİM PLANI
SÜRÜYOR
Performans Yönetim Sistemi kapsamında dördüncü aşama olan Bireysel Gelişim
Formu oluşturma süreci, Türkiye’de ve yurt dışında tamamlandı. Bireysel Gelişim
Formu’nda kullanılmak üzere yetkinlik bazlı hazırlanan Şişecam Gelişim Kataloğu’nda
sınıf eğitimleri, e-öğrenme modülleri, kitap okumaları, videolar, proje çalışmaları ve iç
mentorluğa yer verildi. Bireysel Gelişim Planı içerisinde yer alan İş Ailesi Teknik
Eğitim Katalogları, Mart ayında çalışanların seçimine açıldı. 1 Nisan itibariyle başlayan
2019 yılı eğitim ve gelişim dönemi 31 Mart 2020 tarihine kadar sürecek.

ŞİŞECAM
ÜNİVERSİTELİLERLE BİRLİKTE
ŞİŞECAM ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİ VE KARİYER PROGRAMLARIYLA
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HER ZAMAN YANINDA.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NE

ŞİŞECAM ZİYARETİ
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Koç
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu’nun
düzenlediği kariyer ve gelişim zirvesine katıldı. Kırman,
konuşmasında dijital dönüşümün önemini vurgularken
öğrencilere de kariyer tavsiyelerinde bulundu.

TOGETHER
PROGRAMI SÜRÜYOR
Şişecam Genç
Yetenek Programı
Together sürüyor.
Together’ın yeni dönemi
kapsamında stajyer alımları
tamamlandı. Türkiye’de 89,
yurt dışı operasyonlarında
11 uzun dönem stajyer Ocak
ayı itibari ile programa
dahil oldu.

2. FIRST STEP
YAZ STAJ PROGRAMI

Şişecam Yaz Staj Programı First Step için Ocak
ve Şubat aylarında yayınlanan ilana 10.400 aday
başvurdu. Mart ve Nisan ayında tamamlanacak
olan değerlendirmeler sonucunda, yaz stajını
Genel Müdürlük, Ar-Ge departmanı ve fabrikalarda
gerçekleştirmeye hak kazanan üniversite öğrencileri
belirlenmiş olacak.
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2019 YILINDA İNTERNETTE

1 DAKİKADA

NELER YAŞANDI?

İNTERNETSİZ BİR HAYATI DÜŞÜNEMEDİĞİMİZ TEKNOLOJİ ÇAĞINDA
BİR DAKİKADA NELER OLDUĞUNU MERAK EDİYOR MUSUNUZ?

2.1
milyon

3.8
milyon

video çekildi

2019

arama
yapıldı

188
milyon

1
milyon

mail
gönderildi

Snapchat

Google

“İnternet olmadan
önce ne yapıyormuşuz?”
dediğimiz teknoloji
çağında

giriş yapıldı

Facebook

41.6
milyon

İnternette
1 dakikada
içinde neler
oldu?

18.1
milyon
mesaj atıldı

Messenger

4.5
milyon

Mail

İşte şaşırtan
rakamlar…

WhatsApp

AppStore &
Play Store

mesaj
gönderildi

360
bin 30
uygulama
indirildi

YouTube

video izlendi

Online
alışveriş

Instagram
Ekran

347
bin 22
kaydırıldı

Netflix
Toplamda

996 bin
956
dolar harcandı

694
bin 44
saat
izlendi

İNTERNETTE

1 dakikada milyonlarca mesaj atılıyor,
yüzlerce saat video izleniyor ve binlerce dolar para harcanıyor.
İnsanların internet kullanma alışkanlıkları da giderek değişiyor.
Ortalama bir günde bir dakika önemsiz gözükebilir. O bir dakikanızı
mail atmaya, kahve doldurmaya ya da iş arkadaşınızla kısa bir sohbete

ayırabilirsiniz. Ancak internet ortamında bir dakikada işler bakın
nasıl değişiyor. Sosyal medya danışmanları Lori Lewis ve Chadd
Callahan tarafından toplanan verilere göre 2019 yılında insanlar
internet için daha fazla zaman ayırmakla kalmayıp, interneti
kullanma alışkanlıklarını da değiştirdi.

CAM YENİDEN CAM
SOSYAL MEDYADA 150 BİN KİŞİYE ULAŞTI
Şişecam Topluluğu’nun kurumsal sosyal sorumluluk projesi
Cam Yeniden Cam Facebook’ta 130 bin, Instagram’da ise
20 bin olmak üzere toplam 150 bin takipçiye ulaştı. Sosyal
medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine cam
geri dönüşümünü anlatan Cam Yeniden Cam, düzenli olarak
yenilediği içerik konseptleriyle dikkat çekiyor.

IAB TÜRKİYE:

DİJİTAL REKLAMLAR
2,47 MİLYAR TL’YE ULAŞTI
IAB TÜRKİYE MART AYINDA DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA
2018 DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI’NI AÇIKLADI.
IAB Türkiye AdEx – TR
sonuçlarına göre 2017’ye
kıyasla dijital reklam
yatırımları yüzde 14,2 büyüme
kaydederek 2,47 milyar
TL’ye ulaştı. IAB Türkiye
Başkanı Neslihan Olcay, 2018
dijital reklam yatırımlarını
değerlendirdiği sözlerinde,
“eMarketer 2018’de global
reklam yatırımlarının 628,6
milyar dolara ulaşacağını ve
yüzde 43,5’lik payla dijitalin
reklam endüstrisinin çekici
gücü olacağını öngörüyor.
Türkiye, görece zor olarak

değerlendirebileceğimiz
bir dönemde, dijitalde
yine çift haneli büyümeyi
başardı. 2018’de yüzde
31’lik büyümeyle öne çıkan
videonun, adil kullanım
kotasının kalkmasıyla birlikte
2019’da da benzer bir çizgiyi
takip edeceğini öngörüyoruz.
Önümüzdeki yıl itibarıyla
IAB Türkiye AdEx-TR’nin
hesaplanmasında metodolojik
bir değişikliğe gitmek ve
sektöre daha ayrıntılı bilgi
vermek de planlarımızda yer
alıyor” dedi.

Dijital Reklam Yatırım
Toplamı
2018 (Mio TL): 2.470,56
2017 (Mio TL): 2.162,55
Değişim: 14,2%
Video reklam yatırımları
2018 (Mio TL):352,65
2017 (Mio TL):269,50
Değişim:31%
Sosyal Medya Reklam
Yatırımları
2018 (Mio TL):410,99
2017 (Mio TL):340,29
Değişim:21%

AVRUPA PARLAMENTOSUNDAN

DİJİTAL TELİF HAKKI

YASASI’NA ONAY
BİLGİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYACAĞI YÖNÜNDE ELEŞTİRİLEN
YENİ DİJİTAL TELİF HAKLARI YASASI, AVRUPA PARLAMENTOSU
TARAFINDAN ONAYLANDI.
Yeni dijital telif hakları yasasıyla birlikte Google gibi internet platformlarının; gazeteci,
yazar veya müzisyen gibi yayıncıların ürettikleri içerikleri kullanabilmeleri için lisans
anlaşması imzalamaları gerekiyor. Parlamento tarafından kabul edilen düzenlemeyle birlikte
Google, Facebook ve Twitter gibi dijital platformlar, çeşitli tedbirlerle kullanıcıların telif
hakları yasalarıyla korunan ürünleri yüklemelerine engel olacak. Yeni düzenlemeye göre,
YouTube ve benzeri platformların fikri mülkiyet haklarına aykırı içerikleri kaldırmaları ve
içerik sağlayanlara daha fazla ödeme yapmaları sağlanacak. Google Haberler gibi internet
platformlarının, yayıncıların içeriklerini yayınlayabilmeleri için lisans almaları şart olacak. Telif
haklarını düzenleyen yeni yasanın kabul edilmesinin ardından Google, iyileştirmeye karşın
yasada hukuki belirsizliklerin bulunduğunu savundu. Google ayrıca yasayla birlikte Avrupa’nın
yaratıcılığının ve dijital ekonomisinin zarar göreceğini de belirtti.
AB Komisyonu Dijital İç Pazardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip ise düzenlemeyle
birlikte eserlerin maddi karşılığının adil bir şekilde alınacağını, dijital platformların itiraz
halinde yasal olmayan içerikleri hızlı bir şekilde kaldırmalarının sağlanacağını söyledi.

Hazırlayan: Kurumsal İletişim Direktörlüğü
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TEKNOLOJİ

ROBOT
YAZILIMLAR
İLE VERİMLİLİK

DİJİTALLEŞME VE ENDÜSTRİ 4.0 YAZI DİZİMİZDE GEÇTİĞİMİZ SAYILARDA
PAYLAŞTIĞIMIZ NESNELERİN İNTERNETİ, BÜYÜK VERİ, YAPAY ZEKA, TÜRKİYE’NİN
DİJİTAL YOL HARİTASI, DİJİTAL İKİZLER, MÜŞTERİ DENEYİMİ, SİBER GÜVENLİK
KONULARINA BU AY SON ZAMANLARIN EN POPÜLER KONULARINDAN BİRİ ROBOTİK
SÜREÇ OTOMASYONU (RPA) İLE DEVAM EDİYORUZ.

Bilgi Teknolojileri

Satınalma

Mali İşler

İnsan Kaynakları

Tedarik Zinciri

Kalite ve Süreç

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU NEDİR?

sorgulanması.

Robotik Süreç Otomasyonu, Yazılım Robotları (RPA-

• İnsan Kaynakları: Bordro ve yan haklar

Robot Process Automation) sayesinde insanların

uygulamaları, işe alım süreçleri.

yaptığı operasyonel ve manuel işlerin, yazılım robotları

• Tedarik Zinciri Yönetimi: Fatura işleme ve

ile otomatize edilerek çok hızlı bir şekilde yapılmasıdır.

mutabakat süreçleri, satın alma siparişleri, ERP ile

Robotlar kesintisiz olarak 24 saat çalışabilmekte,

entegrasyonların sağlanması.

süreçlere kolay entegre olabilmekte, işlemleri detaylı
şekilde kayıt altına alınmakta ve insana kıyasla hatasız

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONUNUN

işlem yapmaktadır. Ölçülebilir katma değeri, en çok ve

(RPA) FAYDALARI

en hızlı şekilde artırabilecek platformlardan biridir.

1.

Süreç verilerinin sayısallaştırılması,
ölçülebilir hale getirilmesi

Finanstan sigortacılığa, sağlıktan lojistiğe,
2.

otomotivden perakendeye ve telekomünikasyondan

edilmesine fırsat sağlaması

çalışan bu robotlar, süreçleri dijital hale getirmektedir.
ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU HANGİ

Süreç mimari haritalarının çıkartılmasına,
süreçlerin iyileştirilmesine yönelik analiz

enerjiye kadar çeşitli sektörlerde tam zamanlı verimle
3.

Kesintisiz operasyonel verimlilik sağlaması

4.

İşlerin hatasız, güvenli bir şekilde ve tanımlanan
yetkiler kapsamında yapılması

SÜREÇLERDE KULLANILIR?
Kritik önceliği yüksek, çok sık tekrarlayan, standart

5.

Süreçlerin önceliklendirilmesi

girdileri olan, elektronik veri içeren ve süreci net

6.

Robotlara görev atayarak, SLA bazlı takip ve
raporlama ile servis kalitesi

olarak tanımlanmış akışlar, Robotik Süreç Otomasyonu
(RPA) için en uygun süreçlerdir.

7.

Veri güvenliğinin sağlanması

8.

Risklerin tespiti ve risk analizlerinin
yapılabilmesi

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONUNUN

Manuel ve tekrarlayan işlerde maliyet tasarrufu

UYGUN OLDUĞU BAZI SÜREÇLER

9.

• Finansal Hizmetler: Genel muhasebe akışları,

10. Süreçlerin denetlenmesi kapsamında uyum

operasyonel işlem raporlama ve bütçeleme işlemleri,

(compliance) ve denetim (audit) imkanı sunması

vergi işlemleri, taranan belgelerin yüklenmesi,
otomatik onay/red işlemleri, bilgilerin doğrulanması,

KAYNAKLAR: 1. Şekil: RPA Hangi süreçler için uygun?

dış sistemler ve yasal otoritelerden bilgilerin

Uipath Şişecam raporu

Evet

Hayır
Başlangıç

İş yapış
yöntemleri
değişebilen

Evet
Yüksek
Derecede
Manuel &
Tekrarlayan

Evet

Kuralları
net

Hayır
Hayır

Evet

Evet
Elektronik
veriler içeren
Hayır

Süreç iyileştirme

Evet
Standart
girdileri olan

Evet

Yüksek
hacme
sahip
Hayır
Taktiksel
çözümler

İstisnaları az
olan

Evet

Minor
Evet otomasyonlar
süreci
iyileştirir mi?

Hayır

Hayır
Hayır

Self-servis
süreçler

Sistemsel
geliştirme

Evet

Kapsamlı
sistemsel
iyileştirme
ihtiyacı?

Hayır

Hazırlayan: Bilgi Teknolojileri Başkanlığı
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN

UZUN ÖMÜRLÜ
DÜŞÜK EMİSYON
ALTERNATİFLERİ

2020 SONRASI İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ REJİMİNİN
ÇERÇEVESİNİ OLUŞTURAN
PARİS ANLAŞMASI’NIN
GLOBAL SÜRECİ,
ANLAŞMAYA TARAF
ÜLKELERİN UYGULADIĞI
POLİTİKALARIN
ADİL BİR ŞEKİLDE
DEĞERLENDİRİLMESİNİ
GEREKTİRİYOR. COMMIT
ARAŞTIRMA PROJESİ,
ÜLKE POLITIKALARINI
ANALİZ EDEREK SÜRECE
KATKIDA BULUNMAYI
AMAÇLIYOR.

UZUN ÖMÜRLÜ
DÜŞÜK EMİSYON
ALTERNATİFLERİ 1
COMMIT projesi tarafından
yapılan analize göre, Paris
İklim Anlaşması’nın ana
hedeflerine ulaşmak için
küresel trendlere uygun
olarak emisyon azaltımları
uygulanabilir, ancak
bununla birlikte mevcut
yatırımların bilinçli bir
şekilde yönlendirilmesi
ve iklim politikaları ile
diğer politikalar arasındaki
uyumun sağlanması
gerekmektedir. Aynı
zamanda projenin sonuçları,
düşük karbonlu politikaların
geliştirilmesinde kilit bir
rol oynamaktadır. Düşük
karbonlu uygulamalar
arasında; sürdürülebilir
tarım (Brezilya’da), düşük
karbonlu petrol üretim
teknolojileri (Kanada’da),
hidrojen ve yenilenebilir
enerji bazlı gazlar (AB’de)
sayılabilir.
Yapılan analiz
ana ekonomilerde
uygulanan düşük karbon
senaryolarının, küresel
ısınmanın 2 o C’nin altında
sınırlandırılması yolu ile
tutarlı olduklarını ortaya
koymaktadır. Özellikle,
2010-2050 yılları arasındaki
ulusal düzeydeki kümülatif
CO 2 emisyonları, öngörülen

aralık ile tutarlıdır.
Buradaki tek istisna, ulusal
düzeydeki modele dayalı
analizin, 2 °C’lik küresel
olarak maliyet bakımından
en iyi senaryolara
kıyasla, 2050 yılına değin
daha yüksek kümülatif
emisyonları ortaya koyduğu
Hindistan’dır. Buradaki
fark, esas olarak ulusal
senaryolarda varsayılan
yüksek ekonomik büyüme
oranına ve tüm ülke /
sektörlerdeki evrensel
karbon vergisinin
uygulandığı küresel
modeller ile hafifletme
çabalarının gelişmekte olan
ülkelere görece daha fazla
tahsis edilmesine bağlıdır.
İncelenen tüm
ülkelerde ortak olan
karbonsuzlaştırma
uygulamaları arasında
aşağıdakiler yer alır:
• Yenilenebilir enerji
kaynaklarının (özellikle
güneş ve rüzgar enerjisi)
hem enerji üretiminde hem
de ısınma kullanımlarında
(biyoyakıtlar, rüzgar
santrallerinden elde
edilen elektrik, biyoenerji)
yaygınlaştırılması
Yenilenebilir kaynakların
birincil enerji ihtiyacındaki
payı, mevcut küresel
ortalamadan (%18’den)

YOKSULLUĞA
SON

AÇLIĞA
SON

SAĞLIKLI
BİREYLER

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

İKLİM
EYLEMİ

SUDAKİ
YAŞAM

KARASAL
YAŞAM

NİTELİKLİ
EĞİTİM

2050 yılına kadar %20 %52 oranına çıkacaktır.
Gelişmiş ekonomilerde (AB,
ABD, Kanada), birincil enerji
tüketimindeki yenilenebilir
kaynakların payının, 2050
yılına kadar yaklaşık
%50’ye ulaşacağı tahmin
edilmektedir.
• Talebe yönelik değişen
tüm sektörlerde
(inşaat, ulaşım, sanayi)
enerji verimliliğinin
hızlandırılmış bir biçimde
sağlanması
Düşük karbonlu ulusal
senaryolarda, nihai enerji
yoğunluğunun 2015-2050
döneminde tüm ülkelerde
%35-%73 oranında azalması
beklenmektedir.
• Nihai enerji talebinin
hem mobilite hem
de ısıtma amaçlı
son kullanımlardaki
elektrifikasyonu
Elektriğin nihai enerji
talebindeki payı, mevcut
küresel ortalama olan %20
oranından (G-20 içerisindeki
11 ülkenin ekonomisinde bu
oran %14 - %25’tir), 2050
yılına kadar % 20 ile % 80
oranına yükseleceği tahmin
edilmektedir. Bu strateji
2015 yılına göre, ciddi
miktarda emisyon azaltmayı
hedefleyen gelişmiş
ekonomilerde ön plana
çıkmaktadır.
Modelleme sonuçlarına
TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

BARIŞ VE
ADALET

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

TEMİZ SU VE
SIHHİ KOŞULLAR

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

göre düşük karbonlu
stratejiler, Paris
Anlaşması’nın uzun
vadeli hedeflerine
ulaşmak için iyi bir
başlangıç noktası sağlar.
Paris Anlaşması’na göre
yapılandırılacak olan
bu süreç, uluslararası
iklim politikası alanında,
gelecekteki politika ve
iş stratejileri için çok
önemlidir.
Modelleme bulguları, ulusal
düşük karbonlu stratejilerin
Paris Anlaşması’nın uzun
vadeli hedeflerine ulaşılması
için iyi bir başlangıç noktası
olduğunu ortaya koymaktadır.
Paris Anlaşması’nın
imzalanmasına giden süreç,
uluslararası iklim politikası
ortamında, gelecekteki
politika ve iş süreçleri
açısından önem arz eden
bir dinamik oluşturmuştur.
Enerji sisteminin yeniden
yapılandırılmasına yönelik
politik, toplumsal ve finansal
zorluklara rağmen (yani
yatırımın temiz enerji
teknolojilerine yeniden
yönlendirilmesi), emisyonu
yüksek ülkelerde temiz, iddialı
ve oldukça arzulanan politika
ve yatırım çerçevesinin
oluşturulması, düşük karbona
geçişin yolunu açabilir.
Karbon salımı yüksek
olan ülkeler için ulusal
düşük karbonlu kalkınma
yollarının tasarlanması,
ulusal politika önceliklerinin
düşük karbona geçiş yolları
ile stratejik tasarımlara
entegre edilmesi
bakımından önemlidir.
Kaynak: https://themasites.
pbl.nl/commit/aboutcommit/

Hazırlayan: Sürdürülebilirlik Direktörlüğü
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D O S YA

DÜNYADA

ŞİŞECAM:

BOSNA HERSEK
ŞİŞECAM TOPLULUĞU, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ
VE STRATEJİK PLANLARI DOĞRULTUSUNDA BOSNAHERSEK’TEKİ İLK YATIRIMINI 2006 YILINDA HAYATA
GEÇİRDİ. İLERLEYEN YILLARDA ÜLKEDEKİ YATIRIMLARINI
DEVAM ETTİREN TOPLULUK, BUGÜN BOSNA-HERSEK’TE
KİMYASALLAR ALANINDA FAALİYET GÖSTERİYOR.
Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından Şişecam
Topluluğu, 84 yıldır camın tüm temel
alanlarında en gelişmiş çözümleri geliştiriyor
ve sunuyor. Faaliyetleriyle bölgesel liderliğini
sürdüren Şişecam, aynı zamanda dünyanın
farklı yerlerindeki yatırımlarıyla faaliyet
alanlarında en güçlü global oyunculardan biri
olarak da önemli yatırımlara imza atıyor.
Dünyada cam ev eşyasında en büyük üçüncü,
cam ambalaj ve düzcamda en büyük beşinci
üretici konumunda olan Şişecam Topluluğu,
soda üretiminde dünyada ilk 10’da yer alırken,
krom kimyasallarında ise dünya liderliğini
taşıyor.
ÜÇ KITADA ÜRETİM
Tüm faaliyet alanlarında değer yaratmaya
odaklanan ve operasyonel mükemmelliği
hedefleyen ŞişecamTopluluğu, 1935’te
başladığı yolculuğunda bugün, Türkiye ile
birlikte Almanya, İtalya, Bulgaristan,
Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna-Hersek,

Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna,
Mısır ve Hindistan ile 3 kıtada 13 ülkeye ulaştı.
Şişecam bu ülkelerdeki toplam 43 tesisi ve 22
bine yakın çalışanıyla üretim
faaliyetlerini sürdürüyor ve 150 ülkeye satış
gerçekleştiriyor.
ŞİŞECAM BOSNA-HERSEK’TEKİ VARLIĞINI
GÜÇLENDİRİYOR
Şişecam Topluluğu, 1990’larda başlattığı
yurt dışı yatırım hamlesi kapsamında BosnaHersek’teki ilk yatırımını 2006’da özelleştirme
kapsamında Soda Lukavac fabrikasını 24 milyon
Euro’ya satın alarak gerçekleştirdi. Şişecam’ın
Bosna-Hersek’teki bir diğer iştiraki ise 15
milyon Euro’luk yatırımla hayata geçen Vijenac
kireçtaşı tesisidir. Topluluk Bosna-Hersek’teki
yatırımlarıyla faaliyet gösterdiği kimyasallar
alanında önemli bir pazar payına ulaştı.
Dergimizin bu sayısında Şişecam’ın BosnaHersek’teki varlığını anlatıyoruz.

BOSNA HERSEK

Mostar Köprüsü
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D O S YA

BİR BAKIŞTA BOSNA HERSEK

Sarajevo

Hercegovacka Gracanica
Manastırı

Mehmed Paşa Sokolovic Köprüsü
Bosna

BOSNAHERSEK’E
YAKIN BAKIŞ
Gazi Husrev Camii
YÜZÖLÇÜMÜ:
51.197 km2
NÜFUS: 3,531,159
BAŞKENT: Saraybosna
RESMI DİL: Boşnakça,
Hırvatça, Sırpça
ÖNEMLI KENTLERI:
Saraybosna, Mostar, Banja
Luka, Zenica, Trebinje,
Bihac, Neum, Travnik,
Medjurgorje, Tuzla,
Srebrenitsa ve Prijedor.

Balkan ülkesi Bosna-Hersek,
beş yüz yıl boyunca Osmanlı
İmparatorluğu hakimiyetinde
varlığını sürdürdü Ülkenin
kontrolü 1878 yılında
Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’na geçti. Birinci
Dünya Savaşı sonunda, daha
sonra Yugoslavya adını alan
Sırp, Sloven ve Hırvatlardan
oluşan imparatorluğa katıldı.
Yugoslavya, İkinci Dünya
Savaşı’nın 1945 yılında sonra
ermesinin ardından Doğu
Bloğu’na katıldı ve komünizmle
yönetilmeye başladı. 1990’lı

yıllarda Doğu Bloğu’nun
federe ülkeleri komünizmi
terk etmeye başladılar ve bu
gelişmeler Yugoslavya birliğini
derinden sarstı. Hırvatistan
ve Slovenya’nın 1991 yılında
bağımsızlıklarını ilan etmesinin
ardından Müslüman, Hırvat
ve Sırpların bir arada yaşadığı
Bosna-Hersek bir çıkmaza girdi.
Bosnalı Sırplar, Yugoslavya
bünyesinde kalmayı tercih
ederken Bosnalı Müslümanlar
ve Hırvatlar ise bağımsızlıklarını
istediler.
Bosna Hersek’in 1992 yılında

bağımsızlığını ilan etti, ancak
bu gelişme Müslüman, Hırvat
ve Sırplar arasında üç buçuk yıl
sürecek bir savaşı beraberinde
getirdi. Ülkeyi büyük yıkıma
uğratan savaş, 1995’te ABD’nin
Ohio eyaletinin Dayton şehrinde
ve aynı yıl Paris’te imzalanan
barış anlaşması ile sona erdi.
Barış anlaşmaları çerçevesinde
ülkenin sınırları korundu
ve federal bir cumhuriyet
oluşturuldu.
Uluslararası yardımlarla yeniden
yapılanma sürecine giren BosnaHersek Cumhuriyeti, hemen

BOSNA HERSEK
TÜRKİYE-BOSNA-HERSEK
İLİŞKİLERİ
Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki
ilişkiler üst düzey resmi ziyaretlerle
dinamizmini koruyor. Türkiye,
ülkenin egemenliğine, toprak
bütünlüğüne ve etnik çeşitliliği
zengin yapısına saygı çerçevesinde
Bosna-Hersek’in reform sürecine
katkıda bulunuyor. Bosna-Hersek’in
Avrupa Birliği’ne ve NATO’ya
entegrasyonu konusunda da Türkiye
yanında yer alıyor. Siyasi ilişkiler, iki
ülkenin ticari ilişkilerine de olumlu
yansıyor. 2018’de yenilenen serbest
ticaret anlaşmasının ticari ilişkileri
daha da geliştirmesi ve iki ülke
arasındaki ticaret hacminin 1 milyon
Euro’ya ulaşması bekleniyor.

Güzel Sanatlar Akademisi, Sarajevo
hemen eşit yüzölçümüne sahip
iki birimden oluşuyor: Hırvat
ve Müslümanlardan oluşan
Bosna-Hersek Federasyonu
ile Sırplardan oluşan Sırp
Cumhuriyeti. Tarafların ortak
hakimiyeti altındaki Brcko bölgesi
ise uluslararası denetime tabi.
COĞRAFİ YAPI, DOĞAL
ZENGİNLİKLERİ VE İKLİMİ
Avrupa kıtasının güney doğu,
Balkan yarımadasının ise kuzey
batı köşesinde yer alan BosnaHersek, doğusunda Sırbistan,
güney doğusunda Karadağ, kuzey
ve batı yönlerinde Hırvatistan ile
komşu. Ülkenin %82’sini Bosna,
% 12’sini ise Hersek oluşturuyor.

Bosna-Hersek’in Adriyatik
Denizi’nde 20 km uzunluğunda
bir sahil şeridi var. Ülkenin doğal
kaynakları arasında kömür, demir
cevheri, boksit, bakır, kurşun,
çinko, kromit, kobalt, manganez,
nikel, kil, jipsiyum, tuz, kum
madenleri sayılabilir. Ayrıca ülke
orman ve akarsular açısından da
zengin. Ülke topraklarının
% 50,3’ü tarımsal arazi, % 48,3’ü
ise ormanlarla kaplı.
GELİR KAYNAKLARI
Bosna-Hersek’teki zengin
maden rezervleri ülke
ekonomisinin madencilik
ve ağır sanayi alanlarında
yoğunlaşmasını beraberinde

getiriyor. Savaş öncesi
dönemde metal işleme, makine
üretimi, kimyasallar, ağaç
işleme, gıda, tekstil ve deri
sektörlerinde yoğunlaşan
üretim yapısı; yerini gıda
işleme, metal dışı ürünler ve
mineraller, ağaç işleme ve
temel metaller gibi sektörlere
bıraktı. Başlıca sektörlerin BosnaHersek ekonomisindeki ağırlıkları
incelendiğinde tarım, sanayi ve
hizmetler sektörlerinin ülke
ekonomisindeki paylarının 2017
yılı itibariyle sırasıyla yaklaşık
olarak %7,8, %26,8 ve %65,4
olarak gerçekleştiği tahmin
ediliyor. (Kaynak: CIA World
Factbook).

ŞİŞECAM’IN BOSNA HERSEK YOLCULUĞU
2006

Şişecam Topluluğu,
Soda Lukavac
Fabrikası’nı 24 milyon
Euro’ya satın aldı.

2010

Şişecam Topluluğu,
Bosna Hersek
Federasyonu R.K.
Vijenac d.o.o. Kireçtaşı
İşletmesi’nin %50
hissesi satın alındı.

2012

Soda Lukavac,
Bosna-Hersek Yabancı
Yatırımları Destekleme
Ajansı (FIPA)
tarafından 2010 ve
2012 yıllarında En
İyi Yabancı Yatırım
seçildi.

GLOBAL YATIRIMLARDA
BOSNA-HERSEK’İN YERİ
Bosna-Hersek gelişmekte olan
Güney Doğu Avrupa pazarına
yakınlığı, düşük enerji maliyetleri,
hammadde kaynaklarına yakınlığı
ile global yatırımlar için cazip
bir pazar konumunda. Ülkede
karayolu dışında demiryolu ve
nehir taşımacılığı altyapısının
bulunması, yerel para biriminin
Euro’ya sabitlenmesinin kur riskini
azaltması, Avrupa Birliği, Rusya
ve Türkiye dahil pek çok ülkeyle
serbest ticaret imkanının bulunması,
düşük vergi oranları ve Türkiye
dahil birçok ülkeyle olan çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşmaları
da Bosna-Hersek’i yatırım açısından
ideal bir hale getiriyor.
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ŞİŞECAM TOPLULUĞU’NUN BOSNA-HERSEK’TEKİ YATIRIMLARI

190 MİLYON
EURO’YA YAKLAŞTI

BOSNA-HERSEK’TEKİ VARLIĞINI
GÜÇLENDİRMEYİ VE AVRUPA
PAZARINDAKİ ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYI
HEDEFLEYEN ŞİŞECAM TOPLULUĞU
ÜLKEDEKİ YATIRIMLARINA DEVAM
EDİYOR.
Şişecam Topluluğu, Lukavac
Fabrikası ve Vijenac Kireçtaşı
Tesisi’yle Bosna-Hersek’te
bugüne kadar yaklaşık 190
milyon Euro’luk yatırıma imza
atarak, ülkede en büyük global
yatırımcılar arasında yer alıyor.
Topluluğun ülkede yatırım
kararı almasında Bosna-Hersek
ile Türkiye’nin tarihsel ve
kültürel yakınlığı olmak üzere
birçok faktör etkin rol oynuyor.
Ülkeyi küresel yatırımlar için
cazip konuma getiren pek
çok faktörün yanı sıra 100 yılı
aşkın soda üretimi sanayiciliği
geçmişi, kalifiye ve Türkçe bilen
yerel insan kaynağı da önem
arz ediyor.
Bosna-Hersek’in sanayi ve
maden bölgesi Tuzla Lukavac’ta
1893 yılında kurulan Soda
Lukavac fabrikası, Şişecam
tarafından iflasın eşiğinden

alınıp ayağa kaldırıldı. Bu
fabrikanın son derece zor olan
modernizasyon projesinde
bugüne kadar 140 milyon
Euro’nun üzerinde yatırım
yapıldı. Satın alma bedeli ile
birlikte toplam yatırım maliyeti
170 milyon Euro’ya ulaştı.
Şişecam Topluluğu bünyesine
katıldıktan sonra Soda
Lukavac’ın üretim kapasitesi
iki katını aştı. Yapılan
yatırımlar, bakım, onarım ve
modernizasyon çalışmalarıyla
bugün yaklaşık 600 bin ton/
yıl üretim kapasitesine ulaşan
Soda Lukavac, son dönemde
Avrupa’nın en hızlı büyüyen
sentetik soda üreticisi olurken,
Güney Doğu ve Doğu Avrupa
pazarında güçlü bir oyuncu
haline geldi.

en çok ihracat yapan
firmalarından biri konumuna
ulaştı. 2017 yılında ihracat
gelirlerini 107 milyon Euro
seviyesine çıkaran Soda
Lukavac, 2018 yılında da
120 milyon Euro üzerinde
ihracat geliri elde etti. Bu
sonuçlarla Soda Lukavac,
Bosna-Hersek’in en büyük ilk 5
ihracatçısı arasında yer alıyor.
Bosna-Hersek’in en başarılı
özelleştirmelerinden biri olarak
gösterilen Soda Lukavac,
Bosna-Hersek Yabancı
Yatırımları Destekleme Ajansı
(FIPA) tarafından 2010 ve
2012 yıllarında En İyi Yabancı
Yatırım seçilirken, 2013
yılında ise başarılı faaliyetleri
sonucunda ülkenin prestijli Silver
Stamp ödülüne layık görüldü.

Şişecam Topluluğu, Soda
Lukavac ile Bosna-Hersek’in

Şişecam Topluluğu’nun Bosna
Hersek’teki ikinci yatırımı

ise Soda Lukavac’ın kireçtaşı
ihtiyacını karşılaması amacı ile
1957 yılında kurulan Vijenac
Kireçtaşı Tesisi’ni satın almak
oldu. Bosna-Hersek’in Tuzla
Kantonu’nda bulunan tesisin
hisselerinin %50’si 2010
yılında Şişecam Topluluğu
tarafından satın alındı.
Özelleştirme süreci ise 2013
yılında tamamlandı.
Bosna-Hersek yatırımlarında
hammaddelerinin büyük
çoğunluğunu ülke içinden
tedarik eden ve üretiminin
tamamını yurt dışına ihraç
eden Şişecam Topluluğu, ülke
ekonomisi için büyük katma
değer yaratıyor. Bugüne
kadar yurt dışı satışlardan
elde edilen döviz gelirleri
Bosna-Hersek’te yatırıma
dönüştürülerek yine ülke
ekonomisine katkı sağlandı.

BOSNA HERSEK
ŞİŞECAM TOPLULUĞU
BOSNA-HERSEK İÇİN
DEĞER YARATMAYA
DEVAM EDİYOR
Şişecam Topluluğu Bosna-Hersek’te en büyük
yatırımcılar arasında yer alıyor. Topluluk, satın
aldığı şirketler ve bu şirketlere yaptığı yatırımlar
sayesinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

İSTİHDAM
BOSNA-HERSEK’TEKİ

ŞİŞECAM TESİSLERİ
SODA LUKAVAC
Şişecam Topluluğu, Bosna-Hersek’teki yatırımlarının ilk
adımını 2006 yılında Soda Lukavac Fabrikası’nı satın alarak
attı. Yapılan yatırımlar, bakım, onarım ve modernizasyon
çalışmalarıyla Soda Lukavac, bugün yaklaşık 600 bin ton/
yıl üretim kapasitesine ulaştı. Soda Lukavac fabrikasının
üretimini gerçekleştirdiği hafif soda, ağır soda ve sodyum
bikarbonat olmak üzere üç temel ürünü, cam ve deterjan
endüstrileri başta olmak üzere kimyasal madde üretimi,
tekstil, su ve baca arıtma sistemleri, gıda, hayvan yemi
sektörlerinde hammadde olarak kullanılıyor.

Şişecam Topluluğu, Bosna-Hersek’te yaklaşık
1000 kişilik istihdam sağlıyor. Topluluğun Soda
Lukavac fabrikasında 510 çalışanı bulunuyor.
Şişecam Topluluğu’nun Bosna-Hersek’teki yüzde
50 ortaklı (Avusturyalı Asamer Grup) bir diğer
iştiraki olan Vijenac kireçtaşı tesisinde ise 130
kişi çalışıyor. Her iki Şişecam yatırımında düzenli
olarak hizmet veren yerel iş ortaklarının toplam
çalışan sayısı ise 300.

SOSYAL SORUMLULUK
Şişecam Gönüllüleri, yurt dışındaki ilk sosyal
sorumluluk çalışmasını Ekim 2018’de BosnaHersek’te gerçekleştirdi. Şişecam Soda Lukavac
Fabrikası çalışanlarından oluşan gönüllüler,
Şişecam emeklilerine ve bölgedeki ihtiyaç sahibi
60 aileye ziyaretlerde bulundu. Bu ziyaretlerde
sağlık kontrolleri gerçekleştirilirken, Şişecam
Gönüllüleri’nin hazırladıkları erzak paketlerini de
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

EKONOMİ
Şişecam Topluluğu, Soda Lukavac Fabrikası
ve Vijenac Kireçtaşı Tesisi’yle birlikte BosnaHersek’te bugüne kadar yaklaşık 190 milyon
Euro’luk yatırıma imza attı. Hammaddelerini ülke
içinden temin eden ve tüm üretimi yurt dışına
ihraç eden topluluk, 120 milyon Euro’yu aşkın
yıllık ihracat geliri ile ülke ekonomisine önemli
katkı sağlıyor.

RK VİJENAC D.O.O
Soda Lukavac’ın kireçtaşı ihtiyacını
karşılaması amacı ile 1957 yılında
kurulan Vijenac Kireçtaşı Tesisi’nin
%50 hissesi 2010 yılında Şişecam
Topluluğu tarafından satın alındı.
Bosna-Hersek’in Tuzla Kantonu’nda
bulunan tesisin özelleştirme süreci 2013
yılında tamamlandı. Tesis, istenilen
miktar ve kalitede hammaddeyi, iş
ortaklarına zamanında ve en düşük
maliyetle ulaştırıyor.
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IRIS APFEL

İLE NUDE’UN DİKKAT ÇEKEN İŞ BİRLİĞİ

ŞİŞECAM’IN GLOBAL TASARIM MARKASI NUDE, KURULUŞUNDAN İTİBAREN
BENİMSEDİĞİ “YALIN GÜZELDİR” MOTTOSUNU, AMERİKALI İŞ KADINI, İÇ MİMAR
VE STİL İKONU IRİS APFEL’İN FARK YARATAN CESUR STİLİYLE BİRLEŞTİĞİ
KAMPANYASIYLA BÜYÜK BİR İLGİ GÖRDÜ.

İç mimarlık kariyerinizden
bahseder misiniz biraz?
Müşterilerimi her zaman yakından
tanımaya çalıştım ve onların
isteklerine ve karakterlerine göre
tasarımlar yaptım. Spesifik bir
tarzım olmadı ve aynı tasarımı da
asla iki kez yapmadım. Başarılı
da oldum. Bazı müşterilerim
işe başladığımızda pek emin
değillerdi, çünkü tasarım bitince
nasıl görüneceğini bilmek istediler.
Fakat onlara bunu veremedim,
çünkü bana güvenirlerse benimle
yürüyebilirler. Bazıları da bana
sadece “Yap bunu!” dediler. İç
mimarlıkta bir öğretmen gibiydim.
Müşterilerimin gözlerini açmak
ve onlara bambaşka bir deneyim
yaşatabilmek için çalıştım.
İç dekorasyon için altın
kurallarınız var mı?
Öncelikle ben trendleri takip
etmem. Komşunun sahip
olduklarına odaklanmaya değil,
kendini ifade etmeye inanırım.
Eğer trendlere göre hareket
etseydim hiçbir yaratıcılığım
olmazdı. Günümüzde herkes
birbirini kopyalıyor. Çok uzun
yıllardır tasarım dünyasının
içindeyim. İnsanlar mı hep aynı
şeylerden zevk alıyorlar yoksa
tasarımcılar mı bu trendleri
empoze ediyor bilemiyorum.
Eskiden insanlar bireysellik
isterlerdi. Birinin evinin önünden
geçtiğinizde o mekanın kime
ait olduğunu hemen anlardınız.
Ama artık böyle değil ve bence
çok üzücü. Daireniz kişiliğinizi
yansıtmalı ve dekorasyon
kurallarına aykırı bazı hareketler
yapmalısınız. İnsanlar evime
geldiklerinde orada benim
yaşadığımı bilirler. Evimdeki her
obje benim favorimdir. İyi bir
koleksiyoncu olduğum için de
yıllar boyu evimi hep sevdiğim
tasarımlarla dizayn ettim.
Beyaz Saray’ın iç mekan
restorasyonlarında, dokuz
Amerika başkanı için çalıştınız.
Kendi tarzınızdan oldukça farklı
bu projelerdeki deneyimlerinizden
bahseder misiniz bize?
Beyaz Saray için yaptığımız
projelerde ne düşündüğünüzün,
zevklerinizin veya başkanların ne
düşündüğünün pek önemi yoktu.

Açıkçası mümkün olduğu kadar
insani tasarımlar yapmaya çalıştık.
Kendi zevklerimizi yansıtmadığımız
bir restorasyon işiydi, bir iç
dekorasyon projesi değildi.
Nelerden ilham alıyorsunuz?
Her sabah uyandığım gerçeğinden
ilham alıyorum ve o gün ne
olursa olsun kendimi iki ayak
üzerinde devasa bir sünger gibi
hissediyorum. Çevremdekileri
gözlemler ve sindiririm.
Hayatımda özellikle ilham aldığım
tek bir dönem yok. Sadece
gün, zaman ve ruh halime
göre esinlendiğim durumlar ve
olaylar değişir. Kesinlikle çok
hoşlanmadığım zamanlarım oluyor,
ama hayatımın her döneminin de
bana sunduğu hoş detaylar var.

Nude gibi global anlamda
başarılı olan ve saygı duyulan
bir marka ile çalışmaktan
büyük bir mutluluk duydum.
Tasarımlarının hepsi çok şık ve
kaliteli. Koleksiyonlarının çoğu
aslında geleneksel yöntemlerle
üretilmiş olsa da tasarımları
insana modern bir his veriyor.
Kariyerime gelirsek de… Moda
ve tasarım aynı kökten büyür.
Moda, tasarım, kumaşlar,

Caz müziğe olan sevginiz,
tasarım sürecinize esin kaynağı
oluyor mu?
Cazın doğaçlama bir müzik türü
olmasını seviyorum, çünkü ben
de doğaçlamayı
seviyorum. Bir
objeyi tasarlarken
cam eşyalar,
veya bir kıyafet
iç tasarım
seçerken, onunla
birbirinden ayrı
YALINLIK BİR
oynamaktan
düşünülmemeli.
DÜŞÜNCE BİÇİMİDİR VE
ve onu farklı
Teorik olarak
YALIN GÜZELDİR.
açılardan
tasarım
görmekten
sürecinin
IRİS APFEL
hoşlanıyorum.
nasıl işlediğini
Biri bana bunu
anlatamam,
gösterene kadar bu şekilde
çünkü duygularımızla hareket
davrandığımın farkında da
ediyoruz. Bir iç tasarım, bir
değildim aslında. Sonra anladım ki
cam obje veya bir kıyafet
aslında doğaçlama benim tasarım
tasarladığımda bu benim
yapma yöntemim.
içimden geliyor.
Kendi tarzını bulmak
isteyenlere ne gibi tavsiyeler
verirsiniz?
Trendden trende atlamak ve
etrafınızdakileri kopyalamak
sizi stil sahibi yapmaz. Kim
olduğunuzu, estetiğinizin
ne olduğunu ve yaşadığınız
durumlar karşısında nasıl
hissettiğinizi bilmelisiniz.
Bir moda ikonu olarak dünya
çapında bir şöhrete sahipsiniz
fakat aslında kariyerinizi
iç mimarlık ve tasarım
üzerine inşa ettiniz. Bir cam
markasının projesinde yer
almaktan keyif aldınız mı?

Nude’un sizin eşsiz stilinizden
ilham alan koleksiyonları
içerisinde favori tasarımlarınız
hangileri? Sebeplerini söyler
misiniz?
En sevdiğim tasarımlardan
biri Iris Apfel Kağıt Ağırlığı.
Çünkü kim masa başındayken
kendi yüzünü görmek istemez!
Nude’un eğlenceli tarafını
ortaya çıkaran tasarımlara ilham
verebildiğim için mutluyum.
Kağıt ağırlığı da çok renkli bir
parça. Hayatı fazla ciddiye
almak hiç eğlenceli değil, o
yüzden tasarımda da hayatın
pozitif yönünü yansıtan ürünleri
çok seviyorum.

Nude’un Iris Apfel koleksiyonuna
ne tür katkılarınız oldu?
Renkler ve desenler konusunda
tasarımcılara önerilerim oldu, kendi
kişisel dokunuşlarımı sunduğumu
söyleyebilirim.
Sizi Nude’a çeken sebepler
nelerdi?
Nude, mirasını korumak ve en iyisini
yapmak için çok dikkatli davranıyor.
Kesinlikle muhteşem tasarımlar
yapıyorlar. Ben de her zaman iyi ve
güzel olana ilgi duydum. Nude’un
da tüm duyulara hitap ettiğini
düşünüyorum.
Sizce Nude tasarımları en çok
hangi ortamlara yakışıyor?
Nude’un günlük hayatınızın her
anında kullanabileceğiniz, çok geniş
yelpazede koleksiyonları var. İster
sade bir piknik yapın, isterseniz de
misafirlerinize şık bir akşam yemeği
organize edin, tüm ihtiyacınızı
karşılayacak tasarımları Nude’da
bulabilirsiniz. Yalınlığın güzel tarafı
da işte budur. Benim de giydiğim
her kıyafet aslında çok basit ve her
kombinle uyumlu. Ben sadece onları
süslüyorum.
Maksimalist stilinizle
tanınıyorsunuz. Sizin felsefenizle
Nude’un “Yalın güzeldir” mottosu
hangi noktada buluşuyor?
Nude için “Yalın güzeldir”
mottosu çok mantıklı, çünkü obje
tasarlıyorlar. Ben de sade nesneleri
severim ama onları birbiriyle
kombinleyerek kendi tarzımı
yaratmayı tercih ediyorum. Zaten
gördüğünüz gibi pek minimalist
biri değilim. Üst üste aksesuarlar
takmaya ve renkli giyinmeye
bayılırım. Ancak bu benim yalın
düşünmediğim anlamına gelmez.
Nude benim yalın tarafım. Yalınlık
bir düşünce biçimidir ve bence yalın
güzeldir.
Nude iş birliği konusunda eklemek
istedikleriniz var mı?
Şişecam’ın global markası Nude
ile iş birliği yaptığım için çok
mutluyum. Onlarla çalışmak
çok hoştu, çünkü hem kibar
insanlar hem de çok güzel
objeler tasarlıyorlar. Tabii ki tüm
koleksiyonlarını inceleme fırsatım
olmadı, fakat öyle tasarımlarını
gördüm ki gerçekten ilahi.
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ADA
TUTKUNLARI
İÇIN SEYAHAT ÖNERILERI

ADALARI GEZGİNLER İÇİN VAZGEÇİLMEZ
KILAN PEK ÇOK ŞEY VAR; EGZOTİK
ATMOSFERLERİ, NEFES KESEN
DOĞALARI VE ÇOK DAHA FAZLASI… ADA
SEYAHATLERİNİ SEVEN GEZGİNLERE
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN
ÖNERİLER…
CAPRI, İTALYA
Napoli’nin hemen yanı
başındaki Capri, çok uzun
yıllardır jet sosyetenin,
Hollywood ünlülerinin, lüks
cruise gemilerinin ve yatların
gözde rotası olarak biliniyor.
Balayı çiftlerinin de sıklıkla
rağbet ettiği Capri, yüzölçümü
olarak çok büyük olmamasına
rağmen bu kadar popüler
olmasını limon bahçelerinin
baş rolde olduğu yemyeşil
doğasına, şık kafe ve butiklerine
borçlu. Capri’ye yolunuz
düşerse orijinal adı Grotta
Azzurra olan ve güneş ışığının
etkisiyle masmavi görünen Mavi
Mağara’ya mutlaka uğrayın.

Capri

BOZCAADA VE GÖKÇEADA
Ege Denizi’nin Çanakkale’ye
bağlı iki güzel adası Bozcaada
ve Gökçeada birbirinden farklı
karakterlere sahip iki kardeş
gibi… Son yıllarda popülaritesi
giderek artan Bozcaada butik
otelleri, şık restoranları, tarihi
taş evleri, irili ufalı koyları ve
her mevsim serin sularıyla
gezginlerin gözdesi. Gökçeada
ise serin sular konusunda

Bozcaada

Gökçeada
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Borneo

Bali

Bozcaada’dan geri kalmasa
da, sakin mizacıyla kafa
dinlemek isteyenlerin tercihi.
Çılgın kalabalıklardan uzak
Gökçeada’nın koyları, köyleri
keşfedilmeyi bekliyor.
BALI, ENDONEZYA
Endonezya’nın turizm cenneti
Bali, balayı için romantik
ve tropik bir destinasyon
arayanların tercihi.
Misafirperver halkı, konforda
sınır tanımayan otelleri, egzotik
masaj ve terapilerin yapıldığı
spa tesisleri, dev palmiyelerin
gölgesindeki kumsalları ve
benzersiz günbatımları ile Bali,
gezginlerin hayallerini süslüyor.
Üstelik ada, okyanus dalgaları
ile sörf yapanlara, mercan
kayalıklarının zengin faunasıyla
ödüllendirilmiş eşsiz su altı
dünyasıyla dalış tutkunlarına
hitap ediyor.
BORNEO, MALEZYA
Malezya’nın doğusunda yer
alan Borneo Adası, doğa

Borneo

harikası yağmur ormanları
sayesinde olağanüstü zengin
bir yaban hayatına sahip.
Adanın dört bir yanında yaban
hayat rezervleri var, buralarda
adanın zenginliğiyle hayranlık
uyandıran ekosistemi ve
endemik bitki türleri koruma
altında tutuluyor. Borneo’nun
çatısı olarak da adlandırılan 4 bin
101 metrelik Kinabalu Dağı,
doğa yürüyüşü tutkunlarını
Borneo’ya çekiyor.
ZANZIBAR, TANZANYA
Yüzlerce dönümlük
baharat bahçelerinden
ötürü ‘baharat adası’
olarak adlandırılan
Zanzibar, güneyden
kuzeye doğru uzun
ve ince bir coğrafi
yapıya sahip. Uçsuz
bucaksız, bembeyaz
kumsallar; turkuvaz
rengi berrak okyanus
sularıyla buluşunca
adanın ziyaretçilerine
doğa üstü bir

güzelliğin tadını çıkarmak
düşüyor. Afrika’nın otantik
ruhunu yansıtan Darajani pazarı,
hediyelik eşya alışverişi yaparken
yerel hayatı gözlemlemek
için birebir. Zanzibar aynı
zamanda dünyaca ünlü müzik
grubu Queen’in efsanevi solisti
Freddie Mercury’nin de doğum
yeri. Mercury’nin bir zamanlar
yaşadığı ev, şimdi müze olarak
ziyarete açık.
KUZEY KIBRIS
Akdeniz’in üçüncü
büyük adası Kıbrıs, uzun
süren yaz mevsimiyle
güneşe ve denize
doyamayanların
vazgeçilmez
rotası. İstanbul’a
1 saat 15 dakikalık
uçuş mesafesindeki Ercan
Uluslararası Havalimanı, adanın
turistik yüzü Girne’ye sadece
40 kilometre uzaklıkta. Akdeniz
ruhunu yaşayan Girne, lüks
otelleri, tarihi kalesi ve küçük
ama hareketli limanıyla gece

gündüz dolu dolu yaşayan bir
şehir. Girne’den Beşparmak
Dağları’yla ayrılan başkent
Lefkoşa ise, tarih ve kültür
odaklı seyahatleri sevenlere
istediklerini veriyor.
HVAR, HIRVATISTAN
Rıhtımında demirlenmiş lüks
yatlarla Dalmaçya Adaları’nın
en gösterişlisi olan Hvar’a
Split’ten feribotla yaklaşık
bir saatte ulaşılabiliyor.
Adanın eskiden sakin bir
balıkçı kasabası olan merkezi
Hvar Town, şık restoranları
ve hareketli gece hayatıyla
gezginleri cezbediyor. Geniş
meydanın arkasındaki katedral
ve Venediklilerden kalan kale,
Hvar’ın tarihini gözler önüne
seriyor. Sahilleri ve turkuvaz
denizi de adayı vazgeçilmez
bir yaz destinasyonu yapıyor.
Hvar’ın bir diğer güzelliği
deniz kıyısı boyunca uzanan
lavanta tarlaları. Adaya yolunuz
düşerse meşhur lavantalı
dondurmadan tatmayı ve

Zanzibar

Phuket
Seyşeller

Kuzey Kıbrıs

sakinleştirici özelliği olduğu
bilinen lavanta yağından almayı
unutmayın.
PHUKET, TAYLAND
Zümrüt yeşili Andaman Denizi’ne
nazır bembeyaz kumsallarıyla
Phuket, egzotik ada denince
akla ilk gelen destinasyonlardan.
Adanın en hareketli ve turistik
bölgesi Patong. Adanın en şık
otellerine ev sahipliği yapan
Patong, yerel pazarları, ihtişamlı
Budist tapınakları, geleneksel ve
modern restoranları, eğlenceli
gece kulüpleri ile tatilin tadını
doyasıya çıkarmak isteyenler
için kusursuz bir bölge. Portekiz
sömürgesi olduğu yıllardan
miras kalan özgün mimarisi, şık
restoranları ve sanat galerileriyle
Phuket Town, Patong’a göre
çok daha sakin. Sıra dışı ve
bol baharatlı Tay yemeklerini
adanın dört bir yanındaki sokak
tezgahlarında deneyebilir, taze
deniz mahsullerini şık balık
restoranlarında tadabilirsiniz.
Phuket, nefes kesici güzellikteki

su altı dünyasıyla dalış tutkunları
için de kusursuz bir rota.
SEYŞELLER
Hİnt Okyanusu’na dağılmış 115
adadan oluşan Seyşeller’in
en büyük adası Mahe hem
ülkenin başkenti Victoria’ya
ve hem de hava limanına
ev sahipliği yapıyor. Mahe,
diğer adalara gitmek isteyen
gezginler için bir geçiş noktası
niteliğinde. Praslin, La Digue,
Silhouette, Destroches ve
Aldabra; Seyşeller’in en
popüler adaları. Turistik
açıdan popülarite kazanan
pek çok yerin aksine
Seyşeller’de hem gece hem
gündüz alabildiğine sakin. Bu
özelliğiyle balayı çiftlerinin
de gözdesi olmalarına
şaşmamalı. Seyşeller’i
görülecek yerler listesinin en
başlarına yazanlar arasında
dalışla uğraşanları da saymak
gerekiyor. Mercan resifleri
sayesinde Seyşeller’in su altı
dünyası inanılmaz zenginlikte.

Hvar

FAROE ADALARI,
DANIMARKA
Faroe Adaları, 18 volkanik
adadan oluşan bir takımada.
Danimarka’ya bağlı adalar
topluluğu, esasında Kuzey
Atlantik Okyanusu’nun İzlanda
ve Norveç arasında kalan
kısmında sıralanıyor. Adaların
başkenti Tórshavn, Streymoy
Adası’nda yer alıyor. İskandinav
ruhunu sonuna kadar yaşatan
adaların en önemli özelliği,
sıra dışı güzellikteki doğaları.
Burayı en çok macera
tutkunlarının sevmesi boşuna
değil; kaya tırmanışından uzun
doğa yürüyüşlerine Faroe
Adaları’nda yapılacak çok şey
var. Kuzey Işıkları’nı izlemek de
bunlardan biri.
MURANO, İTALYA
Venedik’e bağlı adalardan
en popüleri olan Murano’ya
vaporettolarla geçmek
mümkün. Cam işçiliğiyla
anılan bu adanın enterasan
bir hikayesi var. Venedik

Murano
Cumhuriyeti, kentin
merkezindeki cam atölyelerinde
yangın çıkmasından ve her
şeyin yok olmasından korkarak
tüm cam zanaatkarlarını
Murano adasına göç etmeye
zorlamış. Böyle olunca da
Murano, cam sanatının
merkezine dönüşmüş. Adanın
bugün dahi en cazip yanı
cam atölyeleri ve mağazaları.
Murano’da bir de cama adanmış
müze var.

46.47

GASTRONOMİ

MUTLU
KAHVALTILAR

HAFTA SONU KAHVALTISINA AİLENİZİ YA DA ARKADAŞLARINIZI MI
DAVET ETTİNİZ? BU TARİFLERLE GÜNÜN EN GÜZEL ÖĞÜNÜNÜ BİR LEZZET
ŞÖLENİNE ÇEVİREBİLİRSİNİZ.

Pankek
ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN BAYILARAK YEDİĞİ
PANKEK, KAHVALTI SOFRALARINA TEK BAŞINA
SINIF ATLATMAYA YETİYOR.
MALZEMELER
1,5 su bardağı un
1,5 su bardağı süt
3 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı kabartma tozu
Bir tutam tuz
Bir tutam muskat rendesi
2 büyük yumurta
Yarım çay kaşığı vanilya özütü
3 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
HAZIRLANIŞI
• Büyük bir kasede unu, şekeri,
kabartma tozunu, tuzu ve muskat
rendesini karıştırın.
• Başka bir kasede yumurtaları

iyice çırpın. Ardından içine sütü
ve vanilyayı katarak karıştırın.
• Tereyağını eritin, sütlü karışıma
katın.
• Sütlü karışımı unlu karışıma
ekleyin. Boza kıvamında bir
hamur elde edene kadar iyice
karıştırın.
• Pankek tavanızı orta ateşte ısıtın.
Kepçe yardımıyla pankek hamurunu
iyice ısınan tavaya dökün. Yüzeyi
göz göz olana kadar yaklaşık 2
dakika pişirin, spatula yardımıyla
diğer yüzünü çevirin. Arka yüzünü
de yaklaşık bir dakika pişirin.
• Sıcak servis edin.
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Granola
SAĞLIKLI BİR KAHVALTI MENÜSÜ ARAYANLAR
İÇİN GRANOLA HEM PRATİK HEM DE LEZİZ BİR
ALTERNATİF. MALZEMELERLE KENDİ DAMAK
TADINIZA GÖRE OYNAYABİLİRSİNİZ.
MALZEMELER
3 su bardağı yulaf ezmesi
1 su bardağı file badem
Yarım su bardağı kaju fıstığı
Yarım su bardağı kuru üzüm
Yarım su bardağı elma püresi
1 çay kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
yağı
HAZIRLANIŞI
• Derin bir kapta önce kuru
malzemeleri birleştirin. Üzerine
ıslak malzemeleri ekleyin

ve spatula yardımıyla iyice
karıştırın.
• Fırınınızı 150 dereceye ısıtın.
• Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın
tepsisine granola karışımını
dökün, spatulayla güzelce yayın.
• İlk 20 dakika ara ara
karıştırarak toplam 40 dakika
pişirin.
• Oda sıcaklığında soğumaya
bırakın ve soğuduktan sonra
cam kavanozda muhafaza edin.
• Granolanızı yoğurtla ve taze
mevsim meyveleriyle servis
edebilirsiniz.

Frittata
İTALYAN MUTFAĞININ ÜNLÜ LEZZETLERİNDEN
BİRİ OLAN FRİTTATA, BOL SEBZELİ VE BOL
LEZZETLİ BİR OMLET. BU KLASİK TARİFİ FARKLI
SEBZELERLE DE DENEYEBİLİRSİNİZ.
MALZEMELER
4 yumurta
1 patates
1 küçük soğan
1 yeşil biber
10 mantar
1 tutam maydanoz
Tuz, karabiber
Zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
•Fırınınızı 200 dereceye ısıtın.
•Sebzelerinizi istediğiniz
şekilde doğrayın.
•Fırında kullanılmaya uygun

bir tavada zeytinyağını
ısıtın. Önce soğanı ve biberi
yumuşayana kadar soteleyin.
Sonra patatesleri ekleyin
ve yine yumuşayana kadar
pişirin. Ardından doğranmış
mantarları da ekleyerek tüm
sebzeleri kavurun.
•Yumurtaları tuz ve
karabiberle iyice çırpın.
Tavadaki pişmiş sebzelerin
üzerine dökün ve karıştırın.
•Tavayı ocaktan alıp fırına
verin. 5-6 dakika pişirin.
•Dilimleyerek servis edin.
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TEKNOLOJİ İLE
SANATIN BULUŞMASI

BAŞ DÖNDÜRÜCÜ BİR HIZLA GELİŞEN TEKNOLOJİ, HAYATIMIZIN TÜM
ALANLARINI DEĞİŞTİRDİĞİ GİBİ SANATA DA BAMBAŞKA VİZYONLAR
KATIYOR. İKİ PARALEL DÜNYANIN KESİŞİMİYLE ORTAYA ÇIKAN SANAT
ESERLERİ, DENEYSEL VE YENİLİKÇİ TARZLARIYLA HAYRANLIK UYANDIRIYOR.

‘Big Data’ sanata dönüşürse
Esasında sanat ile teknolojiyi buluşturan medya sanatının
kökenleri 1960’lara dek uzansa da, teknoloji sanatçıların
önüne sonsuz imkanlar sundu. Teknolojiyi sanat üretiminde
kullanan en başarılı isimlerden biri medya sanatçısı Refik
Anadol. Son dönemlerin trendlerinden ‘Big Data’yı yani ‘Büyük
Veri’yi ve sanatı birleştirdiği işleriyle tüm dünyaya adını
duyuran Anadol, her türlü veriyi işleyerek görselleştirebiliyor.
Anadol’un ‘Melting Memories-Eriyen Hatıralar’ sergisi
adeta bu alanda çığır açtı. Bu sergiyi oluşturan
eserlerin hammaddesi, Kaliforniya Üniversitesi nöroloji
laboratuvarlarında insanların anılarla olan etkileşimleri
sırasında kaydedilen EEG dalgalarıydı. Anadol, bu dalgaları
algoritmalara, algoritmaları da sanat eserlerine dönüştürdü.

Boğaz’ın mavi suları
üç boyutlu tuvalde
Global sanat gündeminde epey yer bulan Melting Memories’in
ardından Anadol ‘Boğaziçi’ isimli devasa eseriyle bir kere daha
sanat gündemine damga vurdu. “Veri heykeli” olarak tanımlanan
‘Boğaziçi’nde Anadol’un kullandığı malzeme bu sefer Marmara
Denizi’nin 30 gün boyunca toplanan deniz radar görüntüleriydi.
Ortaya çıkan eser tam anlamıyla hipnotize ediciydi. Refik Anadol,
Los Angeles’taki kendi adını taşıyan stüdyosunda çalışmaya devam
ediyor ve tüm dünyayı gezerek kendilerine yeni hayranlar ediniyor.
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Dünyaca ünlü müzayede
evlerinde yapay zekanın izleri
Yapay zekayı hayatın her alanında görmeye, neredeyse her gün yapay
zeka ile geliştirilen yeni bir teknolojinin haberini almaya başladık.
Sanat da geleceği tümden değiştireceği öngörülen yapay zekadan
payına düşeni alıyor. 2018’in sonunda New York’taki ünlü müzayede
evi Christie’s alışılmışın epey dışında bir müzayedeye ev sahipliği yaptı.
Üç Fransız öğrenci tarafından kurulan Obvious isimli sanat kolektifinin
makine öğrenmeli bir metod olan GAN ile ürettiği portre serisinden
Portrait of Edmond Belamy isimli tablo, 432.500 dolara alıcı buldu. Bu
rakam beklentilerin çok üstündeydi. Algoritma tarafından yaratılan ve
bir müzayedede satılan ilk tablo olan Portrait of Edmond Belamy, yapay
zekanın sanat dünyasında daha çok ses getireceğinin habercisiydi. Bu
başarının üzerinden çok geçmeden, 2019’un Mart ayında Londra’daki ünlü
müzayede evi Sotheby’s’de yapay zeka tarafından çizilen ve birbirinden
farklı ve tamamen özgün insan portrelerinden oluşan tablolar, açık
artırmayla satışa sunuldu. 32 bin sterline alıcı bulan portreleri çizen ise
Alman sanatçı Mario Klingemann’ın tasarladığı The Memories of Passerby I
isimli makine idi.

TEKNOLOJİ HIZLA GELİŞİYOR VE HAYATIMIZIN HER ALANINA HAKİM OLUYOR.
ELBETTE SANAT DA BU GELİŞİMDEN PAYINA DÜŞENİ ALIYOR. ESKİDEN
SANATÇILARIN YEGANE MALZEMELERİ OLAN TUVAL, BOYA, FIRÇANIN
YERİNE ŞİMDİ BÜYÜK VERİ, YAPAY ZEKA GİBİ KAVRAMLAR GEÇİYOR. ÇAĞA
AYAK UYDURAN SANATÇILAR, TEKNOLOJİDEN ALDIKLARI İLHAMLA GÖZ
KAMAŞTIRICI ESERLER ÜRETİYORLAR.

İnsansı robotlar şimdi de
sanata el atıyor
Yapay zeka sanat buluşmasının bir diğer çığır açan gelişmesi
dünyanın ilk yapay zekalı insansı robot sanatçısı Ai-Da oldu.
İngiltere merkezli mühendislik firması Engineered Arts
tarafından geliştirilen Ai-Da, gözünde yer alan bir mikroçip
sayesinde gördüğü her şeyi elindeki kalem ile çizebiliyor.
Ultra gerçekçi portreler çizdiği söylenen Ai-Da’nın ilk sergisi
‘Unsecured Futures-Güvencesiz Gelecek’ 9 Mayıs’ta Oxford
Üniversitesi’nde ziyarete açılacak. Ai-Da’nın eserlerinin neye
benzediği kadar yapay zekanın sanatı nasıl dönüştüreceği de
büyük merak konusu. Çok yakın gelecekte bu sorular yanıt
bulacak gibi görünüyor.
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ŞİŞECAM ÇAYIROVA SPOR KULÜBÜ

BAŞARIDAN BAŞARIYA
KOŞUYOR
ŞİŞECAM ÇAYIROVA SPOR KULÜBÜ SPORCULARI KATILDIKLARI YARIŞLARDA ALDIKLARI
SONUÇLARLA ŞİŞECAM TOPLULUĞU’NU BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR.

ULUSLARARASI
ZAGREP YARIŞLARI
Şişecam Çayırova Spor
Kulübü Kürek Şubesi
sporcularından Oğuzhan
Bilgin, Kürek Milli
Takımı’na seçildi. Bilgin ve
diğer milli sporcular, 1314 Nisan’da Hırvatistan’da
gerçekleşecek
Uluslararası Zagrep
Yarışları’nda ülkemizi
temsil etmeye
hazırlanıyor.
BÜYÜKLER TÜRKİYE
KUPASI KÜREK
YARIŞLARI
Kürek genç takımlarının
katıldığı Büyükler
Türkiye Kupası Kürek
Yarışları’nda Kadınlar ve
Erkekler kategorilerinde

Şişecam Çayırova Spor
Kulübü Kürek Şubesi’nin
genç sporcuları büyük
bir başarı göstererek
üçüncü oldu. Türkiye
Kupası Yarışları’nda
derece kazanan Çayırova
sporcuları ve dereceleri şu
şekilde sıralandı:
DERECELER
Hafif Kilo Kadınlar Dört
Çifte: İrem Bulut-Yağmur
Tutal-Zeynep Ece TilkiGözde Orhan 2. oldu.
Hafif Kilo Kadınlar İki
Çifte: Gözde OrhanZeynep Ece Tilki 3. oldu.
Hafif Kilo Kadınlar Tek
Çifte: Gözde Orhan 3.
oldu.
Hafif Kilo Ümit Erkekler
2x: Oğuzhan Öztürk-

Tunahan Albayrak 3. oldu.
Kadınlar 2x: Selin Nur
Turhan- Deniz Seden
Zengi 3. oldu.
Master Erkekler 2x:
Mehmet Egeli- Ozan Tetik
1. oldu.
DURGUNSU KANO
UZUN MESAFE ADAY
MİLLİ TAKIM SEÇME
YARIŞLARI
16 Şubat’ta Antalya,
Belek’te gerçekleşen
Durgunsu Kano Uzun
Mesafe Aday Milli Takım
Seçme Yarışları’na 10 il
ve 16 kulüpten toplam
82 sporcunun katıldı.
Yarışlar sonunda Şişecam
Çayırova Spor Kulübü
Kano Şubesi sporcusu
Özge Uzar, Genç Bayanlar

kategorisinde birinci oldu.
DURGUNSU KANO
OLİMPİK VE GENÇ
MİLLİ TAKIM SEÇME
YARIŞLARI
2-3 Mart’ta Muğla,
Köyceğiz’de gerçekleşen
Durgunsu Kano Olimpik
ve Genç Milli Takım
Seçme Yarışları’nda
12 il ve 17 kulüpten
toplam 86 sporcunun
mücadele etti. Yarışlar
sonucu yapılan
değerlendirmede
Çayırova Spor Kulübü
sporcularından Abbas
Anıl Şen ve Özge Uzar
Avrupa ve Dünya
şampiyonalarına
hazırlanmak üzere Milli
Takım’a seçildiler. Selin

Sevin ise yarışta yapılan
değerlendirmeye göre
Uluslararası Gloria Cup
Uzun Mesafe Yarışları
Milli Takım kadrosuna
dahil edildi.
ULUSLARARASI
GLORIA CANOEING
CUP UZUN MESAFE
YARIŞLARI
16 Mart’ta Antalya,
Belek’te düzenlenen
Uluslararası Gloria
Canoeing Cup Uzun
Mesafe Yarışları’na
10 ülkeden toplam
130 sporcu katıldı.
Yarışlarda Çayırova
Spor Kulübü sporcusu
Selin Sevin yıldız
bayanlar kategorisinde
üçüncü oldu.

ŞİŞECAM’IN GURUR KAYNAĞI:

CAM YENİDEN CAM
ŞİŞECAM’IN 2011 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRDÜĞÜ CAM YENİDEN CAM, TÜRKİYE’NİN EN
BAŞARILI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU BİR KERE DAHA KANITLADI.
Şişecam Topluluğu tarafından camın en sürdürülebilir ambalaj

projelerinden biri olan Cam Yeniden Cam ile belediyelerin kullanımına

malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirilen Cam

sunulan 20 binden fazla cam kumbarası sayesinde 1 milyon tondan

Yeniden Cam, Capital Dergisi’nin Türkiye çapında “dokunduğu

fazla camın geri dönüştürülmesi sağlandı. Tüm ülke çapında

insan sayısı” verilerini baz alarak yaptığı, etki alanı en geniş ve bu

sürdürülen iletişim çalışmaları sonucunda Cam Yeniden Cam projesi,

anlamda en başarılı bulunan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri

3 milyon 250 bin kişiye ulaştı ve geri dönüşüm konusunda güçlü bir

araştırmasında, 53 proje arasında dördüncü sırada yer aldı.

farkındalık yarattı. Sosyal medyada da büyük ses getiren proje, çevre

Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk

ve geri dönüşüm bilincini yaymaya devam ediyor.

2011 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalar ve kazanımlar
Yapılanlar

Kazanımlar
20.000’i

22 ilde 145
belediye
ile işbirliği
yapıldı.

Sosyal medya
hesapları
aracılığıyla aylık
ortalama

250.000’in

aşkın cam
kumbarası
belediyelerin
kullanımına
sunuldu.

üzerinde
öğrenciye
farkındalık
eğitim
verildi

Kullanıma
sunulan cam
kumbaraları
sayesinde

1.095.752

ton cam çöpten
kurtarıldı.

46.000

konutun ısınma
ve sıcak suyunu
karşılayacak
seviyede enerji
tasarrufu
sağlandı.

2 milyon
kişiye
erişildi.

İletişim
aktiviteleriyle

3 milyon
250 bin kişiye
ulaşıldı

394.471

otomobilin
10.000 km
boyunca trafikten
çekilmesine
eşdeğer karbondioksit
salımı önlendi.

Karbon azaltım
miktarı,

33 milyon
832 bin

adet ağacın
bir yılda
temizlediği havaya
eşdeğerdir.

56. 57

BİZDEN

ŞİŞECAM’DA
ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK
ŞİŞECAM TOPLULUĞU, YÖNETİM VE LİDERLİK YAKLAŞIMINDA FIRSAT EŞİTLİĞİ ÇALIŞMALARINI
SÜRDÜRÜYOR. TOPLULUK BÜNYESİNDE KURULAN ÇEŞİTLİLİK VE
KAPSAYICILIK ÇALIŞMA GRUBU, TOPLULUĞUN ÇEŞİTLİLİĞE VE BİREYSEL FARKLILIKLARA
DEĞER VEREN KAPSAYICI KÜLTÜRÜNÜ TEMSİL EDİYOR.
Çeşitlilik bakımından zengin insan
kaynağını en önemli değeri olarak gören
Şişecam Topluluğu, yönetim ve liderlik
yaklaşımında her bir Şişecamlı’nın
potansiyelini gerçekleştirmesini
destekleyen kapsayıcı duruşu benimsiyor.
Bu anlayış doğrultusunda 2017 yılında
kurulan Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma
Grubu, kapsayıcı kurum kültürünü
topluluğun değerler zinciri ve iş yapış
biçiminin her aşamasında yaygınlaştırılmak
için çalışıyor. Sürdürülebilirlik Komitesi

çalışma grupları arasında yer alan
çalışma grubu, farklı uzmanlıkları temsil
eden üyeleriyle Şişecam Topluluğu
sürdürülebilirlik stratejileri ve ilgili
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri rehberliğinde kurum içi
girişimleri geliştiriyor, koordinasyon ve
raporlama faaliyetlerini yürütüyor.
Kadınların iş gücüne katılımının önündeki
engelleri aşmaya ve tüm fırsatlardan eşit
faydalanmalarını sağlamaya odaklanan

çalışma grubu, 2018 yılında istihdam ve
yeteneği elde tutma süreçlerini uçtan
uca değerlendirerek üretim tesislerindeki
kadın çalışan sayısının artırılması için
pilot uygulamalar gerçekleştirdi. Bu
kapsamda çalışma ortamlarının fiziksel
koşullarını kadın çalışanların ihtiyaçlarına
yönelik düzenlenmesi için girişimde
bulunan çalışma grubu, aynı zamanda
fabrikalardaki ilgili iş pozisyonlarına
nitelikli kadın çalışanları yerleştirmek için
meslek kuruluşları ve üniversitelerle iş

“Çalışma grubumuzdaki arkadaşlarımızla
yaptığımız toplantılarda, ülkemizdeki farklı
sektörlerdeki benzer çalışmalar sonucu
ortaya çıkan projeleri ve dünyadaki kadın
iş gücünün istihdama katılımı ile ilgili
iş yaşamındaki verileri incelediğimde;
cinsiyet eşitliğinde farkındalık yaratmanın,
sürdürülebilirlik konusunda gereken
dönüşümü sağlamada hayati bir rolü
olduğunu gördüm.”
Fuat Kuru, İnsan Kaynakları Müdürü,
Trakya Cam Sanayii A.Ş. Mersin-Tarsus
Fabrikası
“Bireylere ekonomik ve toplumsal hayata
katılımda fırsat eşitliği sunulmasının daha
adil ve refah dolu bir gelecek için şart
olduğuna inanıyorum. Sadece üretim
gücüyle değil, kurulduğu günden bugüne
kurumsal vatandaşlık anlayışıyla içinde
olduğu toplumlar için değer üretmeyi
vazife edinmiş Şişecam Topluluğu’nda
çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarının
içerisinde olmaktan gurur duyuyorum.”
Elif Araç Çakır, Organizasyonel Gelişim
Müdürü

birliği gerçekleştirdi. Bir diğer çalışmasıyla
kadın ve erkeklerin üretim sahasında da bir
arada çalışabileceği bir iş kültürüne katkıda
bulunmak için belirlenen idari ekipleri,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın
(UNDP) toplumsal cinsiyet eşitliği
seminerleri ile buluşturan çalışma grubu
“Dünden Bugüne Şişecamlı Kadınlar” isimli
dijital fotoğraf sergisini de hayata geçirdi.
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu,
tüm bu faaliyetlerini daha da ileriye
taşımak ve yapılandırılmış kurumsal
hedeflerle Toplulukta yaygınlaştırmak
için Şişecam Topluluğu Çeşitlilik ve
Kapsayıcılık Rehberi’ni hazırladı.
Şişecam’ın yarınlar için çıktığı yolculukta
bireysel farklılıkların eşsiz fırsatlar
sunduğunu, bu zenginliği değerlendirmek
için işte fırsat eşitliği sunulmasının
kritik önem taşıdığını vurgulayan
rehber, topluluğun mutlak öncelikleri
arasına alındı. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Çalışma Grubu, 2019 yılı faaliyetleri
kapsamında rehberin global tanıtımını
gerçekleştirmenin yanı sıra kurumsal
hedeflerin ilgili ekiplerce uygulanmasına
destek vermeyi amaçlıyor.

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK
ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ
ANLATIYOR
“Şişecam Topluluğu’nun başarılı iş
sonuçlarının yanı sıra dünyanın birçok
ülkesinde üretim ve satış birimleri olan
global şirket kimliğine uygun olarak
çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarındaki
örnek uygulamaları ile zengin insan
kaynağını daha da zenginleştireceğini
ve sektöründe dünya lideri olacağına
inanıyorum. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Çalışma Grubu’nun bu çerçevede hayata
geçirmeye çalıştığı faaliyetlerin içinde
bulunmaktan çok keyif alıyor ve onur
duyuyorum.”
Özgür Yücel, İnsan Kaynakları Müdürü,
Şişecam Otomotiv A.Ş. Lüleburgaz
Fabrikası
“Benim için fırsat eşitliği yetenekli
insanların fikirlerinin ömrünü uzatmasına
ve onların düşüncelerini hayata
geçirebilmeleri için savaşabilecek seviyeye
gelmelerine imkân tanımak demektir.”
Nurcan Mustafova, Şişecam
Automotive Bulgaria EAD

“Günümüz iş dünyasında çalışanların ve
adayların, işin gerekliliklerine ve istenilen
yetkinliklere göre cinsiyetlerinden bağımsız
olarak değerlendirilmesi ve bunun
sonuçlarına göre işe alım veya terfilerin
gerçeklemesidir iş dünyasında fırsat
eşitliği.”
Özgür Acar, Yönetmen Uzman Proje
Mühendisi, Şişecam Bilim ve Teknoloji
Merkezi
“Topluluğumuz çalışanları açısından bu
projeyi desteklemek, içinde yaşadıkları
toplumun gelişmesine destek olmak
demek. Sosyal sorumluluk demek. Sonuçta
toplumu oluşturan da çalışanlarımız,
bizleriz. Çevremizde gelişim ve değişim
istiyorsak öncelikle kendi payımıza ne
düşüyorsa daha fazlasını yapmak için
gönüllü olmalıyız.”
Meral Acar, İnsan Kaynakları Müdürü,
Paşabahçe Mağazaları
“Söylemin gücünü kim inkâr edebilir!
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu’nda
her bireyin yetenekleri doğrultusunda bir
değer olduğunun sözcülüğünü yapmak,
söylemin iyileştirici gücüyle temas
ettiğimiz her kişiye bu mesajı taşımak ve
dönüştürücü sonuçlarını görmek kıymetli
bir sorumluluk.”
Pelin Saçbüken, İç İletişim Uzmanı
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ETKİNLİKLERİ
DEVAM EDİYOR
ŞİŞECAM ÇALIŞANLARI ŞİMDİ! ETKİNLİKLERİYLE BİR ARADA OLMANIN TADINI ÇIKARIYOR.

8 MART

DÜNYA KADINLAR
GÜNÜ
ŞİMDİ! İLE RENKLENDİ
Şimdi! kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan
sağlanan hediyeler Şişecam’ın kadın çalışanlarıyla
buluştu. Kadın çalışanlar, Şişecam fabrikalarında
ve Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde
gerçekleştirilen etkinliklerde bir araya gelerek
8 Mart’ı hep birlikte kutladı.

ŞİMDİ! İLE

BİLEN KAZANDI!
Şimdi! gönüllülerince Trakya Cam Kırklareli ve
Paşabahçe Eskişehir fabrikalarında gerçekleştirilen
Bil-Kazan yarışması büyük ilgi gördü. Zorluk
derecesine göre 3 ayrı kategoride hazırlanan
sorulara doğru yanıt veren Şişecamlılar küçük
hediyeler kazandı.

KITAP DOSTLARI
ŞİMDİ! İLE BULUŞTU
Şimdi! Kitap Dostları Grubu kitap severleri bir araya getirdi.
İlk olarak Şişecam Genel Merkezi’nde hayata geçirilen çalışma
dahilinde tanışma buluşması yapıldı. Okunacak kitap listesi için
öneriler toplanarak oylamaya sunuldu. Listenin en çok tercih
edilen kitabı ise Ursula K. Le Guin’in Mülksüzler adlı romanı oldu.
Kitabı okuyan grup üyeleri, deneyimlerini ve yorumlarını paylaştı.
Kitap Dostları Grubu’nun listesine yer alan sıradaki 3 eser ise
şu şekilde: Afrikalı Leo - Amin Maalouf, 1984 - George Orwell ve
Mustafa Kemal - Yılmaz Özdil... Şimdilik Şişecam Genel Merkezi’nde
faaliyet gösteren Kitap Dostları Grubu’na katılmak için Simdi_
Destek@sisecam.com üzerinden talebinizi iletebilir, bulunduğunuz
lokasyonda Kitap Dostları Grubu oluşturmak isterseniz Şimdi!
gönüllüleriyle iletişime geçebilirsiniz.

MİLLİ FUTBOL

TAKIMINDA ŞİŞECAM GURURU
B2-B3 (Az Görenler) Avrupa Futsal Şampiyonası, 5-15 Aralık 2018
tarihlerinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleşti. Şampiyonaya
katılan Türk milli takımının kalesini Şişecam Topluluğu Soda Sanayii
A.Ş. Kromsan Fabrikası çalışanlarından Sodyum Monokromat Üretim
Ustası Mehmet Ekşi korudu. Ukrayna, Rusya, İtalya, İngiltere, Gürcistan,
Fransa, İspanya, Avusturya ve Türkiye’nin katıldığı şampiyonayı milli
takımımız dördüncü olarak tamamladı.

ŞIŞECAM
DÜZCAM POLATLI
FABRIKASI’NDAN
ANLAMLI ETKINLIK
Şişecam Düzcam Polatlı Fabrikası’nda
8 Mart ağaç dikimi etkinliğiyle kutlandı.
21 kadın çalışanının katıldığı ağaç dikim
etkinliği, fabrika müdürünün konuşmasıyla
başladı. Konuşmanın ardından her bir kadın
çalışanın peyzaj alanına meyve fidanları
dikmesiyle etkinlik sona erdi.
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62.63

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

ŞİŞECAM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı
ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi
hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı
bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik
sorumluluğumuzun gereği olarak;
·İş kazalarının ev meslek hastalıklarının önlenmesi
için gerekli tedbirleri belirleyerek uygulamayı ve
uygulatmayı,
• Çalışanların katılımını sağlayarak risk
değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk
seviyesine ulaşmayı,
• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli
ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,
• İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi
çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve
T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
YURT DIŞI FABRİKALARI KAZA SIKLIK ORANLARI
2018 YILI
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paydaşlarımızın katılımını sağlamayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmayı ve
yaşam tarzı haline getirmeyi benimsiyoruz.
Bu doğrultuda;
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal
yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları
karşılamayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda proaktif bir
yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve
performansımızı artırmayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi
için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren/
tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere,
stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek
sürdürmeyi, beyan ve taahhüt ederiz.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ FAALİYETLERİ
OCAK - ŞUBAT - MART 2019
26. DÖNEM CAM GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR
25. Dönem Cam Grup toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi 31.12.2018 tarihinde sona ermiş olup, Kristalİş Sendikası ile 17.01.2019 tarihinde yapılan ilk toplantıyla başlayan 26. Dönem Grup toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinde 9. toplantı, 22.03.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplu iş sözleşmesi süreci devam
etmektedir.
GLASSCORP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ ANLAŞMA İLE SONUÇLANDI
Düzcam Grubu’na ait iştiraklerimizden Romanya’da kurulu Glasscorp işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde
14.02.2019 tarihinde anlaşma sağlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi 01.02.2019-31.01.2020 tarihleri arasında 1 yıl
süreyle yürürlükte kalacaktır.
RICHARD FRITZ ASZOD FABRİKASI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ ANLAŞMA İLE SONUÇLANDI
Düzcam Grubu’na ait iştiraklerimizden Macaristan’da kurulu Aszod işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde
12.03.2019 tarihinde anlaşma sağlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi 01.03.2019-28.02.2020 tarihleri arasında 1 yıl
süreyle yürürlükte kalacaktır.

