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BAﬁYAZI
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
‹ﬂletmelerimiz için çok güzel
baﬂlayan 2008 y›l› ilk çeyre¤i
üretim-sat›ﬂ ve karl›l›kta ikinci
ve üçüncü çeyrekte de devam
etti. Ancak, Eylül’den
baﬂlayarak ve çok h›zl› artan
bir ﬂekilde Global Krizi
hissetmeye ve yaﬂamaya
baﬂlad›k. Önceleri, 2 vardiya
üretimle götürebilece¤imizi tahmin
ettik, olmad›, bugünler ay›n yar›s›nda
tamamen duruyor, di¤er yar›s›nda da
ancak 2 vardiya üretim yapabiliyoruz.
K›saca, ayl›k 11-12.000, tonluk
ortalama üretim-sat›ﬂtan 4.000,
tonlara düﬂtük.
Baﬂta ve en ﬂiddetli, otomotivde içte
ve d›ﬂta yaﬂanan kriz yan sanayi ve
bizleri de etkiledi ve hatta daha da
fazla etkiliyor.
2008 y›l› otomotiv için çok güzel bir
y›l olacak idi ve 1.400.000 adet araç
üretim ve sat›ﬂ› planland› ancak
yaklaﬂ›k 1.147.000 adet olabildi. Bu
rakam 2007 de¤erlerinin yaklaﬂ›k %
4.3 gibi üzerinde seyretti. 2009 y›l›
için en iyimser plan 920.000 araçt›r,
% 30 daha az gibi.
Çemtaﬂ’›m›z 2007’de 140.673, tonla
sat›ﬂ rekoru k›rm›ﬂ idi ve 2008’de bu
rakamlar› geçecek gözüküyordu ancak
115.000, ton sat›ﬂ gerçekleﬂtirebildik,
yaklaﬂ›k % 22 daha az.
Bu y›l d›ﬂ sat›mda rekor k›rmam›za
ra¤men sat›ﬂta aﬂ›r› azalma, a¤›rl›kl›
Avrupa pazar›na sat›ﬂ›m›z›n olmas›
ve Avrupa’da da otomotiv krizinin ilk
s›ralarda olmas› ve tedbir olarak da
öncelikle kendi ürettikleri çelikleri
tercih ediyor olmalar› gösterilebilir ve
2009’da da d›ﬂ sat›ﬂ›m›z› etkileyecek
görünümdedir.
Avrupa d›ﬂ› ülkelere olan d›ﬂ
sat›ﬂ›m›z›n azalmas›na neden de o
ülkelerin global kriz için tedbirleri
acilen devreye sokmalar›ndand›r.
Son 3 ay›n etkisiyle üretim ve sat›ﬂta
çok büyük düﬂüﬂlere ra¤men 2008
y›l› 2007’den daha karl› olarak ve nakit
para itibariyle de 2009’a çok kuvvetli
giriyoruz. Burada, siz mesai
arkadaﬂlar›m› özverili çal›ﬂmalar› ve
katk›lar›ndan dolay› kutluyor, çok çok
teﬂekkür ediyorum.
2008 y›l›nda yaklaﬂ›k 3 milyon
Euro’luk yat›r›m gerçekleﬂtirdik. 2009
y›l› yat›r›m tutar›m›z ise yaklaﬂ›k 5.5
milyon Euro olacakt›r. Daha önce
baﬂlad›¤›m›z tüm yat›r›mlar›m›z›
2009’da bitirme¤e çal›ﬂaca¤›z buna
nakit durumumuzda müsait
gözükmektedir. Bu yat›r›mlarla kalite
ve ürün çeﬂitlili¤imiz artacakt›r.
2009 y›l› için bütçe yapmak oldukça
zor gözüküyor, Ocak-ﬁubat-Mart
üretim ve sat›ﬂta en kötü aylar gibi
gözüküyor, ayda ancak 3.000,ton
üretim ve sat›ﬂ planlanabiliniyor. 2009
da bugünkü ﬂartlarda, iç ve d›ﬂ sat›ﬂ
olarak 73.000 ton planlad›¤›m›zda
karl›l›¤›m›z maalesef k›rm›z› de¤erleri
gösteriyor.

2009’da hem iç piyasada
ve de hem d›ﬂ piyasada
talep azl›¤› - arz fazlas›
genelde kar marjlar›n› ciddi
anlamda daraltaca¤› ortada
iken optimum kapasitede
çal›ﬂamamam›z, üçte bir
kapasite ile çal›ﬂma ve de
önemli olarak elektrik ve
do¤algaz› rakiplerimize
göre çok pahal› kullan›yor
olmam›z, 2008’de elektrik
% 60, Do¤algaz % 80 zamland› ve de
ilaveten krizde devlet deste¤ini
arkas›na alm›ﬂ ülkelerle, bilhassa Çin
ile, karl› rekabet etmek mümkün
olamamaktad›r.
D›ﬂ sat›ﬂlar›m›zda Avrupa a¤›rl›kl› ama
di¤er ülkeler de var, Kuzey Afrika,
Orta Do¤u, Uzak Do¤u ve Güney
Amerika. Bu ülkelerin en k›sa zamanda
tedbirlerini almalar›, kendi yerli
üretimlerine öncelik vermeleri ve de
bu ülkelere d›ﬂar›dan mal satanlar›n
yaratt›¤› aﬂ›r› rekabette ancak zarar›na
ama yine de k›s›tl› mal sat›ﬂ›
olabilmektedir.
Her y›lsonunda geçmiﬂ y›la bak›l›r ve
gelecek y›l için zor olaca¤› söylenilir.
Hakikaten bu defa 2009 y›l› çok zor
bir y›l olacak, krizin global olmas›,
Türkiye’de lokomotif sektör olan
otomotiv’de, demir-çelik’te olmas› ve
hala etkin tedbir al›nmamas›
Çemtaﬂ’›m›z› derinden etkileyecek
görünüyor.
Ben, meslekte 40’›nc› y›l›m›
tamamlad›m, sizlere meslek
yaﬂam›mda ne krizler gördüm bu da
s›radan bir kriz diyemiyorum.
Bu krizde Devletten hiçbir destek
alamayaca¤›m›z ortada, ilk önce tüm
planlar›m›z› ona göre yapmal›y›z.
Personel say›m›z› s›k s›k gözden
geçirerek 2009 y›l› için fazladan
çal›ﬂt›raca¤›m›z personellerimizi
ay›klayarak çal›ﬂt›raca¤›m›z
elemanlar›m›z›n iﬂlerini
kaybetmemelerini sa¤lamaya çal›ﬂt›k.
Fert, aile, ﬂirket ve ülke olarak yerli
üretime ve kullan›ma öncelik verelim
ve mutlaka tasarruf yapal›m.
ﬁirketler zamanla zarar da ederler ama
en önemlisi böyle zamanlarda
kredibilitenin olmas› ve kredi borcu
olmamakt›r.
ﬁirketimiz 2009’a çok kuvvetli bir nakit
stokuyla ve ilaveten, müﬂterilerine
verdi¤i, sa¤lad›¤› kredilerle
girmektedir. Çok güçlüdür, baﬂlad›¤›
yat›r›mlar›na da devam edecektir.
Moralimizi bozmadan daha dikkatli
ve ekonomik çal›ﬂmalar›m›za devam
edelim çok kötü olaca¤› görülen
2009’dan sonra 2010’un tüm bu
olumsuzluklar› unutturacak bir y›l
olmas› temennisiyle hepinizin ailecek
Yeni Y›l›n›z› kutluyor sa¤l›k ve baﬂar›l›
günler diliyorum.
Sayg›lar›mla,

Nuri ÖZDEM‹REL
Genel Müdür
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YATIRIMLAR
‹nﬂaat bölgesindeki at›k sahalar›n›n yenileri
yap›larak tehlikeli at›k sahas›, radyasyon at›k
sahas›, tufal ve pelet
stok sahalar› yeniden düzenlendi.

Çemtaﬂ’ta harmonik filtre ve Bronx hassas do¤rultma yat›r›mlar›
tamamland›. Do¤rultma makinesi giriﬂ – ç›k›ﬂ
roleleri Hastaç firmas›na imal ettirilip montaj› tamamland›.

Yeni yap›lacak hollerin inﬂaat›na Sinta A.ﬁ. firmas› taraf›ndan baﬂland›.
Hollerde kullan›lacak 2 adet 7,5 ton kapasiteli vincin sipariﬂi Özarar firmas›na verildi.
2009 y›l›nda iﬂletmeye almay› planlad›¤›m›z hollerde katma de¤eri yüksek malzemelere yer verilecektir.

TOPLU-‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹
GÖRÜﬁMELER‹NDE MUTLU SON
- Türk Metal Sendikas› ile yapt›¤›m›z 2008 – 2010 dönemini kapsayan Toplu-‹ﬂ Sözleﬂmesi görüﬂmeleri
uyuﬂmazl›k aﬂamas›nda iken 17.12.2008 tarihinde imzalanarak mutlu son ile tamamland›.
- 01.09.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlü¤e giren Toplu-‹ﬂ Sözleﬂmesi ile
çal›ﬂanlar›m›z›n birinci y›l ilk alt› ay için saat ücretlerine ortalama % 8 oran›nda, sosyal haklarda ise
% 15 oran›nda zam yap›ld›. Di¤er alt› aylarda da enflasyon oran›nda zam yap›lacak.
- Sözleﬂmenin çal›ﬂanlar›m›za ve ﬂirketimize hay›rl› olmas›n› diliyoruz.

SA⁄LIK, MUTLULUK VE BAﬁARI DOLU N‹CE YILLAR D‹LER‹Z
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K‹ﬁ‹SEL KORUYUCU DONANIMLAR
K‹ﬁ‹SEL KORUYUCU
DONANIM (KKD) NED‹R
Kiﬂisel koruyucu donan›m: Çal›ﬂan›,
yürütülen iﬂten kaynaklanan, sa¤l›k ve
güvenli¤i etkileyen bir veya birden fazla
riske karﬂ› koruyan, çal›ﬂan taraf›ndan
giyilen, tak›lan veya tutulan, bu amaca
uygun olarak tasar›m› yap›lm›ﬂ tüm alet,
araç, gereç ve cihazlar› ifade eder.
Aﬂa¤›da belirtilenler, yukar›da tan›m›
yap›lan kiﬂisel koruyucu donan›mdan
say›lmaz:
a) Özel olarak çal›ﬂan›n sa¤l›¤›n› ve
güvenli¤ini korumak üzere yap›lmam›ﬂ
s›radan iﬂ elbiseleri ve üniformalar,
b) Acil kurtarma servislerinin
kulland›klar› ekipman,
c) Askerlerin, polislerin ve di¤er kamu
güvenlik güçlerinin giydi¤i ve kulland›¤›
kiﬂisel koruyucular,
d) Kara taﬂ›mac›l›¤›nda kullan›lan kiﬂisel
koruyucular,
e) Spor ekipman›,
f) Nefsi müdafaay› veya cayd›rmay›
hedefleyen ekipman,
g) Riskleri ve istenmeyen durumlar› ikaz
eden, taﬂ›nabilir cihazlar.

KKD NASIL SINIFLANDIRILIR
KKD’lerin kategorizasyonunda, kiﬂisel

koruyucu donan›m›n hangi riske karﬂ›
koruma sa¤lad›¤› önem taﬂ›r. KKD’ler
koruma sa¤lad›¤› riskin ciddiyetine göre
kategorize edilirler.
Kategori 0: “Kiﬂisel Koruyucu Donan›m
Yönetmeli¤i” kapsam›na girmeyen
kiﬂisel koruyucu donan›mlard›r.
Kategori 1: Kullan›c›n›n kendisinin
de¤erlendirebilece¤i kabul edilen, tedrici
olarak ortaya ç›kan ve zaman›nda fark
edilebilir derecede düﬂük düzeydeki
risklere karﬂ› koruma sa¤layan basit
yap›daki kiﬂisel koruyucu donan›mlard›r.
Kategori 2: Kategori-I ve Kategori-III’ün
d›ﬂ›nda kalan kiﬂisel koruyucu
donan›mlard›r.
Kategori 3: Tasar›mc› taraf›ndan, ani
olarak ortaya ç›kabilecek tehlikeleri,
kullan›c›n›n zaman›nda fark edemeyece¤i
düﬂünülen durumlarda ve hayati tehlike
oluﬂturarak, sa¤l›¤a ciddi ﬂekilde ve
geriye dönüﬂü mümkün olmayacak
derecede zarar verebilecek risklere karﬂ›
koruma sa¤layan karmaﬂ›k yap›daki
kiﬂisel koruyucu donan›mlard›r.

K‹ﬁ‹SEL KORUYUCU
DONANIM L‹STES‹
BAﬁ KORUYUCULARI
Baret, ﬂapka ve kasklar; inﬂaat iﬂleri,

tüneller, maden
iﬂleri, metal
endüstrisi gibi
iﬂlerde düﬂen
cisimlere ve
çarpmaya karﬂ›
koruma sa¤lamak için kullan›l›r.
KULAK KORUYUCULARI
Kulak t›kaçlar› ve
manﬂonlu
kulakl›klar; a¤aç,
tekstil ve metal
sanayii gibi
gürültünün
yüksek oldu¤u iﬂlerde kullan›l›r.
GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI
Gözlükler, yüz siperleri
ve maskeler; kaynak
iﬂleri, kimyasallarla
çal›ﬂ›lan iﬂler gibi
parça s›çramas›
riskinin oldu¤u benzer
iﬂlerde kullan›l›r.
SOLUNUM
S‹STEM‹
KORUYUCULARI
Solunum cihazlar›,
gaz ve toz
maskeleri, dalg›ç

donan›mlar›, yang›n maskeleri gibi
donan›mlar; tozlu, kapal› ortamlarda,
oksijenin yetersiz oldu¤u yerlerde ve yer
alt› iﬂlerinde koruyucu olarak kullan›l›r.
EL VE KOL KORUYUCULARI
Eldivenler ve
kolluklar; kimya,
makine, metal ve
inﬂaat gibi
sektörlerde,
kimyasal
maddeler, elektrik,
s›cakl›k, titreﬂim
gibi etmenlerin yol
açaca¤› kesme,
delinme ve yan›k gibi risklere karﬂ›
koruma sa¤lar.
AYAK VE BACAK
KORUYUCULARI
Ayakkab›, bot, çizme,
tozluk ve dizlikler gibi
donan›mlar; inﬂaat,
maden, yer alt› ve
metal iﬂlerinde
elektri¤e, s›cakl›¤a,
kaymaya ve düﬂen,
s›çrayan ve batan
cisimlere karﬂ›
koruma sa¤lar.

VÜCUT
KORUYUCULARI
Koruyucu önlük,
cankurtaran
yele¤i ve emniyet
kemerleri;
döküm, kaynak,
inﬂaat ve
kanalizasyon
iﬂlerinde toz, s›cakl›k, elektrik, radyasyon,
kimyasallar ve yüksekten düﬂmeye karﬂ›
koruyucu olarak kullan›l›r.
GÖVDE VE KARIN
BÖLGES‹
KORUYUCULARI
Makinelerden korunmak
için kullan›lan koruyucu
yelek, ceket ve önlükler
(delinme, kesilme,
ergimiﬂ metal
s›çramalar›na karﬂ›)
Vücut kuﬂaklar› /
kemerleri

K‹ﬁ‹SEL KORUYUCU
DONANIM TEK K‹ﬁ‹Y‹
KORUR, TOPLU KORUMA
SA⁄LAMAZ !

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ KAYNAKLARI
Petrol türevi yak›tlar olan benzin,
do¤algaz, motorin gibi enerji kaynaklar›
tükenmeyen kaynaklar de¤illerdir. Bu
enerji kaynaklar›n›n zaman içinde
tamamen tükenmesine kesin gözüyle
bak›lmaktad›r. Gerek tükenecek bir
kaynak olmalar›, gerekse çevreye birçok
olumsuz etkilerinin bulunmas› fosil
yak›tlar›n gelecekte kullan›lamayaca¤›n›
ortaya koymaktad›r.
Bu durumda tükenmeyen ve çevreye
daha az zarar veren enerji kaynaklar›n›n
önemi giderek artmaktad›r. Yayg›n olarak
kullan›lan hidrolik enerjinin yan›nda
fotovoltaik enerji gibi henüz geliﬂme
aﬂamas›nda olan birçok enerji türü
yenilenebilir özelliktedir ve do¤a
kaynaklar›n›n korunmas›na katk›da
bulunmaktad›r.

Güneﬂ Enerjisi

Güneﬂ enerjisi yenilenebilir enerji
dallar›ndan en popüler olan›d›r. Do¤an›n
do¤al bir enerji kayna¤› olan güneﬂ,
günümüzde birçok alanda kullan›lmaktad›r.

Güneﬂ kollektörleriyle su ›s›tmak
amac›yla kullan›lan güneﬂ enerjisi, güneﬂ
pili ya da güneﬂ paneli olarak
adland›r›lan fotovoltaik hücrelerle elektrik
üretiminde kullan›lmaktad›r. Güneﬂin
›s›t›c› etkisinden yararlanan güneﬂ oca¤›
denilen piﬂirme araçlar› da son
zamanlarda kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Tamamen yenilenebilir olan güneﬂ
enerjisi özellikle güneﬂ ›ﬂ›¤›nı daha iyi
alan bölgelerde yayg›n bir ﬂekilde
kullan›lmaktad›r. A¤›rl›kl› olarak s›cak
su üretimi yap›lmas›na karﬂ›n fotovoltaik
sistemlerin yayg›nl›¤› da geliﬂen
teknolojiyle beraber artmaktad›r.

Rüzgar Enerjisi
Tarihsel aç›dan bak›ld›¤›nda kökeni
oldukça eskilere dayanan rüzgar
enerjisinin kayna¤› atmosferdeki hava
hareketleridir. Yel de¤irmenlerinde
kullan›l›ﬂlar›ndan günümüze yaﬂanan
teknolojik geliﬂmeler rüzgar enerjisini
güçlü bir elektrik kayna¤› olarak ortaya
ç›karm›ﬂt›r. Rüzgar türbinleri (pervane)
atmosferdeki hava hareketlerinin etkisiyle
dönerler ve bu hareket ciddi miktarda
elektrik üretilmesini sa¤lar. Güneﬂ
enerjisi gibi tamamen yenilenebilir ve
çevreye herhangi bir zarar› bulunmayan
bir enerji türüdür. Büyük oranda enerji
üretebilmeleri tüm dünyada yayg›n bir
ﬂekilde kullan›lmalar›n› do¤urmuﬂtur.

Biyo Enerji

Dalga Enerjisi
Yenilenebilir - tükenmeyen enerji
kaynaklar› aray›ﬂ›nda dalgalar farkl› bir
çözüm yolu olarak karﬂ›m›za ç›kt›.
Dalgalar›n sonsuz bir hareket içinde
olmas› enerji üretiminde
kullan›labilmelerini mümkün k›lmaktad›r.
Dalga enerjisi henüz geliﬂim aﬂamas›nda
olan bir teknolojidir. Dünyan›n farkl›
ülkelerinde deneysel çal›ﬂmalar
yürütülmekle birlikte petrol kaynaklar›n›n
azalmas›yla öneminin artaca¤› tahmin
edilmektedir. Sadece su yüzeyindeki
dalgalardan elde edilmemektedir. Su alt›
ak›nt›lar› da iyi bir enerji kayna¤›d›r ve
bu yöntemle çal›ﬂan sistemler mevcuttur.

Biyomas olarak da adland›r›lan biyolojik
kökenli enerjinin kayna¤› canl›
bünyesinin üretebildi¤i yak›tlard›r. Bilim
insanlar› baz› kimyasal tepkimelerin
sonras›nda oluﬂan ürünlerin yak›labilir
oldu¤unun eskiden beri fark›ndalar.
Dünyada enerjinin giderek büyüyen bir
sorun haline gelmesi yeni ve çevreci
enerji türleri aray›ﬂ›n›n do¤mas›na neden
olmuﬂ, biyolojik kökenli enerji bu esnada
yeni teknolojik geliﬂmelerle kullan›l›r
hale gelmiﬂtir.

Günümüzde bitkisel at›klar kullan›larak
etanol, dizel yak›t, metan gaz› gibi yak›t
olarak kullan›labilen çeﬂitli enerji
kaynaklar› üretilebilmektedir.

Hidrolik Enerji
Yenilenebilir enerji türleri aras›nda en
fazla enerjinin üretildi¤i dal hidrolik
enerjidir. Dünyan›n elektrik
gereksiniminin % 17'si hidroelektrik
santrallerinden karﬂ›lanmaktad›r.
Ülkemizde de yayg›n ﬂekilde kullan›lan
yöntemle, akarsular›n önlerine set
yap›larak biriken suyun enerjisinden
yararlanarak elektrik enerjisi üretilir.
Akarsu rejiminde ciddi de¤iﬂiklikler
olmad›kça yenilenebilir özelli¤ini
yitirmeyen hidrolik enerji tüm
avantajlar›na ra¤men baz› sorunlara da
neden olmaktad›r. Baraj kurulan
bölgedeki yaﬂam alanlar›n›n kaybolmas›,
baraj bölgesinin ikliminde oluﬂan
de¤iﬂiklikler, yöre halk›n›n göçe
zorlanmas›, tarihi kal›nt›lar›n su alt›nda
kalmas› gibi olumsuz özellikleri bulunan
hidrolik enerji, yine de günümüzün en
çevreci enerji türleri aras›nda
say›lmaktad›r.
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B‹ZDEN HABERLER

2008 YILI E⁄‹T‹M FAAL‹YETLER‹M‹Z
2008 y›l› e¤itim plan›m›z 31.12.2008
tarihi itibariyle sona ermiﬂ
bulunmaktad›r. 2008 y›l› içerisinde
çeﬂitli konu baﬂl›klar›nda toplam
12,43 Saat/Adam e¤itim
gerçekleﬂtirmiﬂ bulunmaktay›z.
Gerçekleﬂtirdi¤imiz bu e¤itimlerin
2.36 Saat/Adam'l›k bölümü Kalite
ve Yönetim Sistemleri e¤itimleri,
9.16 Saat/Adam'lık bölümü ‹nsan
Kaynaklar›-Finans-Ekonomi
e¤itimleri ve 0,91 Saat/Adam'l›k
bölümü ise Üretim ve Verimlilik
Art›rma e¤itimlerinden oluﬂmuﬂtur.

PERSONEL HABERLER‹

2008 yılı toplam e¤itim süresinin kapsam içi - kapsam dıﬂı
personele da¤ılımı

40%

60%

çal›ﬂan baﬂ›na en az 1 öneri hedefini
yakalam›ﬂ bulunmaktay›z.
Önerileriyle ﬂirketimize katk›da
bulunan arkadaﬂlar›m›z›n hepsine
teﬂekkür ediyoruz.
Genelde yakalad›¤›m›z bu baﬂar›y›
2009 y›l›nda da devam ettirmek için

2008 yılı de¤erlendirme sonuçlarına
göre öneriler

KAPSAM DIﬁI

tüm çal›ﬂanlar›m›z›n önerilerini
bekliyoruz.
2008 y›l› önerilerinin
de¤erlendirmeleri ve di¤er y›llarla
karﬂ›laﬂt›rmalar› aﬂa¤›daki
grafiklerde verilmiﬂtir.

2008 yılı verilen önerilerin bölümlere
da¤ılımı

Uygulanamaz
15%
Kalite
3%

‹nsan Kaynakları
5%

Çelikhane
12%

‹ncelenmeli
10%

Haddehane
18%

Elk. Bak. Onr.
32%

Uygulanmalı
6%

Zonguldak / Devrek 20.09.1977
do¤umluyum. Zonguldak Merkez
EML Elektrik Bölümü mezunuyum.
Evli ve iki çocuk babas›y›m.
ÇEMTAﬁ ailesine 2007 y›l›nda
Çelikhane Refrakter Operatörü
olarak kat›ld›m. ÇEMTAﬁ’ ta
çal›ﬂmaktan çok memnunum.
Çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma sevgi ve
sayg›lar›m› sunar›m.

ÖZGÜR ESEN
KAPSAM ‹Ç‹

ÇALIﬁANLARIMIZ VE ÖNER‹LER‹
31.12.2008 tarihi itibariyle 2008 y›l›
içinde çal›ﬂanlar›m›z taraf›ndan
verilen önerilerin say›s› toplamda
312’ ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Gelen 312 önerinin 75 adedi ‹ﬂ
Güvenli¤i ile ilgili 43 adedi de Çevre
ile ilgili önerilerdir. 2008 y›l› içinde

HAL‹L TEMEL

Uygulanıyor
69%

‹LK YARDIM E⁄‹T‹M‹M‹Z

Mek. Bak. Onr.
29%

2007 y›l›nda ÇEMTAﬁ bünyesinde
çal›ﬂmaya baﬂlad›m. 2 senedir
devam etmekteyim. ÇEMTAﬁ
bünyesinde çal›ﬂmaktan mutluluk
duyuyorum. Çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma
iﬂlerinde baﬂar›lar dilerim. Bekar›m,
yeni niﬂanland›m. Evlenen ve
niﬂanl› arkadaﬂlar›ma ömür boyu
mutluluklar dilerim.

‹LHAM‹ BED‹Z
24.09.1980 Karacabey
do¤umluyum. 3 y›ll›k evliyim, 1
çocuk babas›y›m. 2008 Mart ay›nda
Pota Haz›rlama ‹ﬂçisi olarak
ÇEMTAﬁ’ a baﬂlad›m. Ülkemizin
geçirmiﬂ oldu¤u ekonomik krizi el
birli¤i ile atlatarak ayd›nl›k günlere
ç›kaca¤›m›za inan›yorum.
Sayg›lar›mla.

ÇOCUKLARI OLAN ÇALIﬁANLARIMIZ
Çelikhane Personelinden,
Yaﬂar KOÇ‘un bir erkek,
Ahmet ÖZKAN’›n bir k›z,
Mekanik Bak›m – Onar›m
Personelinden,
Faruk TÜRE’nin bir erkek
çocuklar› dünyaya gelmiﬂtir.
Bebeklerimize aileleri ile
beraber uzun ve sa¤l›kl› bir
yaﬂam diliyoruz.

VEFAT ve BAﬁSA⁄LI⁄I
Haddehane Personelinden
Cevat Önder ARAZ ve
Kalite Personelinden Selim ARAZ’ ›n
babalar›
vefat etmiﬂtir. Kendilerine Tanr›’dan rahmet,
geride kalanlara baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
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SAYFA 3

B‹ZDEN HABERLER

BEYZA KILIÇ
Selçukhatun ‹lkö¤retim Okulu

DAMLA ÖZGÜR
Özel Bursa Kültür
6 Yaﬂ Tavﬂanlar Sınıfı

KAAN GÜLB‹TEN
Özel Bursa Kültür 6 Yaﬂ Tavﬂanlar Sınıfı

DO⁄UKAN AKMAN
ﬁehit Piyade Onbaﬂı
Orhan Tezcan ‹lkö¤retim Okulu 3 A

ﬁEVVAL
YEﬁ‹LYURT

ÜM‹T AKMAN
Kazım Karabekir
‹lkö¤retim Okulu 7 B

Kültür Okulları 1 E

YAYIN B‹LG‹LER‹
Sahibi:
Çemtaﬂ A.ﬁ. adına
Genel Müdür
Nuri ÖZDEM‹REL

Yay›n Kurulu:
Refik ÇANDARLI
Baﬂkan
Harun YEﬁiLYURT
‹rfan ÇEÇEN
Esra ATLAS
‹smail CAN
Dilek SÖNMEZ
Mustafa ÖZYURT

Yaz›ﬂma Adresi:
Organize Sanayi Bölgesi
A.O.S. Bulvarı No: 3 BURSA
Tel : 0224. 243 12 30 - 243 34 03
Fax : 0.224. 243 13 18

Fabrika Adresi:
ÇEMTAﬁ
Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman
Sönmez Bulvarı No: 3 PK. 63 16159
BURSA/TÜRK‹YE
Tel : (+90 224) 243 12 30 (4 Hat)
Fax : (+90 224) 243 13 18 - 243 61 51

e-mail:
disticaret-cemtas@cemtas.com.tr
icticaret-cemtas@cemtas.com.tr
maliisler-cemtas@cemtas.com.tr
nozdemirel@cemtas.com.tr
http.//www.cemtas.com.tr

Grafik - Bask›:
Rota Ofset A. ﬁ.
Tel : 0224 242 71 90 BURSA
e-mail :
info@rotaofset.com.tr

ÇA⁄RI
Çemtaﬂ Haber Yayın
Kurulu sizi her türlü
konuda yazmaya davet
ediyor.
Yazılarınızı her ayın 15’ine
kadar Yayın Kurulu
Üyelerine verebilirsiniz.
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