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BAﬁYAZI
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Geçen y›l Ocak-A¤ustos demirçelik üretimi dünyada %5,6 artm›ﬂ.
Türkiye ise %11,9 art›ﬂla dünyada
11. s›rada yer alm›ﬂken y›l sonu
itibariyle dünya üretimi %1,5
gerilemiﬂ Türkiye üretimi ise ancak
%4,1 art›ﬂla kapanabilmiﬂtir.
Geçti¤imiz y›l uzun ürünler 1.500
dolara kadar ç›km›ﬂ ve y›l sonunda
da 350 dolara kadar inmiﬂtir.
Demir-çelik dünya fiyat hareketleri
hammadde fiyatlar›n›n aﬂ›r› artmas› ve aﬂ›r›
taleple yönlenirken fiyat ç›k›ﬂ ve iniﬂleri dünya
petrol fiyat de¤iﬂimleri gibi oldu¤u
gözlemlenmektedir, petrolün 145 dolara ç›k›ﬂ›
ve 35 dolara kadar iniﬂi gibi. Demir-çelikteki
fiyat art›ﬂ› artan talep ve stok yapma iste¤inden
dolay› ani olmuﬂtur ama fiyat düﬂüﬂü ve aﬂ›r›
stoktan dolay› da talep düﬂüﬂü çok daha k›sa
sürede ve çok daha ani olmuﬂtur.
Bu düﬂüﬂ, talep daralmas›, 6-10 ayl›k bir
dönemde olabilseydi yaﬂanan kriz bugünkü
ﬂiddetinde hissedilmeyecek ve kuruluﬂlar›n
kendi alacaklar› tedbirler bugün yaﬂanan
s›k›nt›y› azaltacakt›. Dünyada 2009 y›l› ilk iki
ay›nda demir-çelik üretimi %23 gerilemiﬂ
Türkiye’de ise gerileme %18,5 olmuﬂ ve
Türkiye 9. s›raya yükselmiﬂtir. Türkiye vas›fl›
çelikteki gerileme ise %77’ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Demir-çelik ilk iki ay ihracat› %17 gerilemiﬂ
ve yaklaﬂ›k 2 milyar dolarla toplam Türkiye
ihracat›nda %14,01 payla 3. s›rada yer
alm›ﬂt›r. Otomotivde ilk 2 ayl›k üretim
gerilemesi %63 olurken, otomobil %56, ticari
araç %71, kamyon %89 gerilemiﬂtir. Otomobil
ve ticari araç üretimi 5 y›l geriye giderek 2004
y›l› Ocak-ﬁubat dönemi üretim de¤erlerinin
alt›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Büyük kamyon üretimi
ise son 10 y›l›n gerisine düﬂmüﬂtür. Otomotiv
ihracat› ise, ilk 2 ayda, %54,40 gerilemiﬂ 2,1
milyar dolar ve %15,11 ihracat pay› ile yine
de Türkiye ihracat›nda 2. s›rada yer alm›ﬂt›r.
Avrupa’da otomotiv sat›ﬂlar› %18 gerilerken
Almanya’n›n tam zaman›nda ald›¤› tedbirlerle
%21,5 artm›ﬂt›r. Almanya, 9 yaﬂ ve üstü
otomobili (en az son bir y›l üzerinde kay›tl›
olma ﬂart›yla) geri verip yenisini alana 2.500,
avro vererek hem otomobil sat›ﬂ›n› art›rm›ﬂ
ve hem de küçük tip ekonomik otomobile
kaymay› sa¤lam›ﬂt›r. Genelde ihracata dayal›
otomotiv sanayimizin ihracat›n›n ilk iki ayda
%54,40 düﬂmesi ve aç›kça her ülkenin kendi
otomotiv sanayilerini kollamalar› nedeniyle
bizlerin de iç sat›ﬂlar›m›z› desteklememiz
gerekmektedir. Yerli üretimin iç piyasada daha
çok kullan›m› ve hatta daha çok yerli malzeme
kullanan yerli üretim bir ﬂekilde daha çok
desteklenmelidir.
Bugün Türkiye’de yaln›zca montaj yapan yani
hiçbir yerli malzeme kullanmayan yerli
montajc›lar da ayr›lmal›d›r. Üç ayl›k ÖTV
indiriminin mevcut stoklar› eritmede faydas›
olmuﬂtur ama en fazla ithal araç stoklar›
azaltmada faydas› olmuﬂtur, zira genelde iç
piyasada sat›lan araçlar›n %70’i ithal
araçlard›r. ÖTV indirimiyle ise stok erimelerde
%90 ithal araç sat›lm›ﬂt›r. Sat›lan araçlar›n
da neredeyse tamam› otomobil olmuﬂtur,
ticari araç neredeyse yoktur. 1994’te
yaﬂad›¤›m›z krizde otomotiv yan sanayi
o günler yaln›zca iç otomotiv sanayine dönük
oldu¤undan büyük sars›nt› yaﬂam›ﬂ ve daha
sonraki y›llar ihracata dönüp ihracat› ö¤renerek
krizi aﬂm›ﬂ idi. Otomotiv ana sanayi yan sanayi
(vas›fl› çelik üreticisi, dövmecisi, talaﬂl›
imalatç›s›, ›s›l iﬂlemcisi vs.) olmadan baﬂar›l›
olamayaca¤› aç›kt›r. Ama, maalesef yan sanayi
ürün yetiﬂtiremedi¤i zamanlar hat›rlanmakta,
önem kazanmaktad›r. Otomotiv ve makina
sanayine vas›fl› çelik üreten Çemtaﬂ olarak
istedi¤imiz ﬂey haks›z rekabet yaratan Çin
çelik malzemelerinin ithalinin durdurulmas›
ve enerji yo¤un çal›ﬂmam›zdan dolay› enerjiyi
(elektrik ve do¤algaz) d›ﬂ rakiplerimizle ayn›
fiyatlarda kullanabilmemizin sa¤lanmas›d›r.

2005 y›l›ndan beri h›zl› bir
ﬂekilde artmakta olan Çin’den
yap›lan vas›fl› çelik ithalat›, son
2 y›l içersinde 6 misli art›ﬂ
göstermiﬂ, Türkiye’deki
üreticileri olumsuz yönde
etkilemektedir. 2008 y›l›nda,
yap›lan tarife de¤iﬂiklikleriyle
birlikte Çemtaﬂ’›n kulland›¤›
elektrik %40 zamlanm›ﬂt›r,
do¤algaz ise %80 zamlanm›ﬂt›r.
Elektrikte eskiden oldu¤u gibi
tatil ve bayram günlerinde tekrar gece
tarifesinden faydaland›r›lmal›d›r. Bu ﬂekilde
aﬂ›r› miktarda elektrik kullananlar›n
üretimlerini tatillere çekerek ülke olarak
tasarruf yapabilmeli ve d›ﬂ ülkelerle yurt
d›ﬂ›ndaki rekabetlerde daha rekabetçi
olabilmemiz sa¤lanmal›d›r. Demir-çelik
üretimlerinde yüksek enerji fiyatlar› d›ﬂ
rekabette zay›fl›¤a sebep olmaktad›r. Yaza
girerken ve de petrol fiyatlar›n›n dip yapt›¤›
bugünlerde sanayide kullan›lan do¤algaz›n
yap›lm›ﬂ olan %17 fiyat indiriminin kafi
gelmedi¤ini belirtmek isteriz. Çemtaﬂ olarak
y›l›n ilk 3 ay›nda kafi gelmese de ve çeﬂitli
zorluklara ra¤men k›sa çal›ﬂma ödene¤inden
faydaland›k ve ikinci dönem için de
müracaatlar›m›z› yapt›k. 24 Ocak 2009
tarihinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›’nda
Ekonomiye De¤er Katanlar 2007 töreni yap›ld›.
Çemtaﬂ›m›z 2007 takvim y›l› içersinde elde
edilen kurum kazançlar› üzerinden hesaplanan
en fazla Kurumlar Vergisi ödeyenler listesinde
7. s›ray› ald› ve Alt›n Plaket ve Takdir Berat›
takdim edildi. Bursam›z 2004 y›l›ndan beri
‹stanbul’dan sonra en fazla ihracat yapan
illerde ikinci s›ray› almaktad›r. Çemtaﬂ›m›z
2007 y›l›nda USD 57.376.123 döviz girdisi
sa¤layarak 8. s›rada yer ald› ve Alt›n Plaket
ve Takdir Berat› ile ödüllendirildi. Çemtaﬂ›m›z
Türkiye genelinde ‹stanbul Sanayi Odas› 500
büyük firma s›ralamas›nda ilk 250’lerde,
Türkiye ihracatç›lar s›ralamas›nda ilk 200’lerde
ve kurumlar vergisi s›ralamalar›nda ise hep
ilk 100’lere girmektedir. Çemtaﬂ 2009 y›l›nda
makina imalat ve otomotiv sektörüne dönük
olarak yüksek katma de¤erli ürünleri üretmeye
devam edecek ve d›ﬂ sat›ma daha de¤iﬂik
ülkelerle daha fazla önem verecektir. Krizle
geçecek 2009 y›l›ndan sonra, 2010 y›l› vas›fl›
çelik sektöründe, hammaddeler yine k›ymetini
koruyaca¤›ndan, vas›fl› çelik aran›r olacak ve
k›ymeti daha da artacakt›r. Türkiye’de vas›fl›
çelik üretimi toplam çelik üretimi içersinde
hala %3’ten daha az bir seviyede bulunuyor.
Çemtaﬂ çeli¤inin iç piyasa pay›n›n en az %70’i
yan sanayi ürünü ve otomotiv olarak yurt
d›ﬂ›na sat›ld›¤› hesab›yla ürünlerimizin
%85’inin d›ﬂ piyasa ve ancak %15’inin ise iç
piyasada tüketilebildi¤ini görmekteyiz.
Geliﬂmiﬂlikle ve de Türkiye’de otomotiv
sanayiinin geliﬂmiﬂli¤iyle orant›l› olarak iç
piyasa vas›fl› çelik tüketiminin çok artaca¤›n›
ve üretimlerimize daha büyük ihtiyaç
duyulabilece¤ini görebilmekteyiz.
Yaﬂad›¤›m›z krizin önceki yaﬂad›klar›m›zdan
fark› sadece kendi iç dinamiklerimizden
kaynaklanm›ﬂ olmamas›d›r. Bu bir dünya krizi
olup devletlerin müdahalesini gerektirmektedir.
Güven ortam› sa¤lanmas›n› elzem k›lmaktad›r.
Devam eden yat›r›mlar›m›z› bu y›l bitirerek
krizden ç›k›ld›¤›nda bize bir f›rsat olacakt›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.
Kötü olaca¤› görülen 2009’dan sonra 2010’un
tüm bu olumsuzluklar› unutturacak bir y›l
olmas› temennisiyle hepinize sayg›lar
sunuyorum.
Sayg›lar›mla,

Nuri ÖZDEM‹REL
Genel Müdür

ÇEMTAﬁ’IN 2008 YILI OLA⁄AN GENEL
KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEﬁT‹R‹LD‹
10 Mart 2009 tarihinde yap›lan 2008
y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda;
Ortaklar›m›za, 2008 y›l› kâr›ndan brüt
6.693.840,00 TL. (ödenmiﬂ sermayenin
%10’u oran›nda); net 5.919.264,00 TL.
(ödenmiﬂ sermayenin %8,5’i oran›nda)
tutar›ndaki “Nakit Kâr Pay›n›n”,
15 Nisan 2009 tarihinden itibaren
da¤›t›lmas›na;
Ayr›ca ortaklar›m›za ödenmiﬂ
sermayemizin (69.638.400,00 TL)
%45’i oran›nda “Bedelsiz Pay”
verilmesine karar verilmiﬂtir.
Bedelsiz hisse senedi da¤›t›m› SPK’dan

gerekli izinlerin al›nmas›n› müteakip
gerçekleﬂtirilecek olup, hisse senedi
da¤›t›m› ile ilgili duyurular ortaklar›m›za
‹MKB, gazete ilanlar› ve web sitemiz
arac›l›¤› ile gerçekleﬂtirilecektir.
Yönetim Kurulu üye say›s›n›n 6 (alt›)
kiﬂiden teﬂekkül etmesine ve 1 (bir)
y›ll›¤›na Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
Say›n, Ergun KA⁄ITÇIBAﬁI
Say›n, M. Cüneyt PEKMAN
Say›n, S. Feyha DURANER
Say›n, M. Celal GÖKÇEN
Say›n, Burhan EVC‹L
Say›n, Erdem SAKER’in

YATIRIMLAR

Yeni yap›lan 4500 metrekarelik kapal› alan çal›ﬂmalar› son aﬂamas›na
geliyor. Sinta A.ﬁ. taraf›ndan yap›lan holler katma de¤eri yüksek ürünlere
hitap edecek.

seçilmelerine,
Denetleme Kurulu üye say›s›n›n 1 (bir)
kiﬂiden oluﬂmas›na ve Denetleme Kurulu
Üyeli¤ine 1 (bir) y›ll›¤›na;
Say›n, Necati GELMEZ’in
seçilmesine karar verilmiﬂtir.
Ayr›ca Genel Kurul sonras›nda Yönetim
Kurulumuzun yapm›ﬂ oldu¤u toplant›da;
Say›n, Ergun KA⁄ITÇIBAﬁI
Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›na,
Say›n, M. Cüneyt PEKMAN
Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›l›¤› ve
Murahhas Üyeli¤e seçilmiﬂtir.

YILIN
TEDAR‹KÇ‹S‹
SEÇ‹LD‹
Tedarikçilerimizin 2008 y›l›
performans de¤erlendirmesi
yap›lm›ﬂ ve Linde Gaz A.ﬁ. y›l›n
tedarikçisi olarak belirlenmiﬂtir.
Linde Gaz A.ﬁ.’ne; etkin, düzenli,
sürekli geliﬂen, uzun ömürlü,
kazan-kazan prensibine dayal›
Çemtaﬂ-Tedarikçi iﬂ ortakl›¤›
hedeflerimize yapm›ﬂ oldu¤u
katk›lardan ötürü teﬂekkür ediyor,
baﬂar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

RADYASYON ÖLÇÜM S‹STEM‹ UYGUNLUK
BELGES‹
Radyasyon ölçüm sistemimiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
taraf›ndan yeni yönetmeliklere göre denetlenmiﬂ ve uygunlu¤u
onaylanm›ﬂt›r.
Daha önce süresi 1 y›l olarak belirlenen belge bundan sonra iki
y›l boyunca geçerli olacakt›r.
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22 MART DÜNYA SU GÜNÜ VE 5. DÜNYA SU FORUMU

Su konusunda en büyük
uluslararas› etkinlik olan Dünya
Su Forumu’nun beﬂincisi “Su
‹çin Farkl›l›klar›n Birleﬂtirilmesi”
ana temas›yla ‹stanbul’da
gerçekleﬂtirilmektedir. Dünya Su
Forumu, su sorunlar›na çözüm
bulmak için, küresel iﬂbirli¤ine
do¤ru at›lm›ﬂ en önemli
ad›mlardan biridir. Forum, su
toplulu¤unun, bakanlar›n, yerel
yöneticilerin, parlamenterlerin,
bilim adamlar›n›n ve sivil toplum
örgütlerinin bir araya gelmesini,
birbirleri aras›nda ba¤
kurulmas›n›, tart›ﬂma ortam›
yarat›lmas›n› ve su güvenli¤i
sa¤lamaya yönelik çözümler
bulunmas›n› hedeflemektedir.

Çeﬂitli ülkelerden 300’den fazla
üyesi bulunan Dünya Su Konseyi
taraf›ndan, üç y›lda bir, farkl› bir
ülkede gerçekleﬂtirilen Dünya Su
Forumu’nun ilki 1997 y›l›nda
Fas’ta, sonras›nda Hollanda,
Japonya ve 2006 y›l›nda da
Meksika’da gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
5. Dünya Su Forumu ise 16- 22
Mart 2009 tarihleri aras›nda
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi
Sütlüce Tesisleri’nde; bakanlar›,
yerel yöneticileri, parlamenterleri,
su sektörünün içinden ve
d›ﬂ›ndan uzmanlar›, sivil toplum
örgütlerini, sanayicileri ayn›
platformda buluﬂturacak. Foruma
15 ülkeden devlet baﬂkan›, 200
ülkeden bakan, belediye baﬂkan›
ile 20.000’e yak›n uzman, sivil
toplum kuruluﬂu, üretici ve
tüketici temsilcisinin kat›lmas›
beklenmektedir.
FORUMUN ÖNEM‹
Dünya aç›s›ndan;
•Her 3 y›lda bir düzenlenen
Dünya Su Forumu, suyla ilgili
problemlere sürdürülebilir

belediye baﬂkanlar›n›n yan› s›ra
ilk defa 15 devlet baﬂkan› da
kat›lacakt›r.
•Su olimpiyatlar› olarak da
an›lan foruma 20.000 kiﬂinin
iﬂtirak etmesi beklenmektedir.
•5. Dünya Su Forumu,
Türkiye’nin küresel ölçekteki su
politikalar›n›n oluﬂturulmas›nda
daha aktif rol almas›n›
sa¤layacakt›r.
•Forum s›ras›nda neredeyse
bütün dünya bas›n› o tarihte
orada olmaktad›r. Bu, Türkiye’nin
turizm potansiyelini
•Su bir ihtiyaç ve ayn› zamanda geliﬂtirecektir.
stratejik bir kaynakt›r. ‹nsanl›¤›n •Forum ayr›ca, ‹stanbul’un
uluslararas› bir kongre ﬂehri olma
•Su probleminin çözümünü hem bunu konuﬂaca¤› bir ortamda
hedefine katk› sa¤layacakt›r.
bizim ev sahibi olarak
devletlerin hem de bireylerin
•Ülkemizdeki kurumlar›n di¤er
bulunmam›z çok önemlidir.
gündeminde ilk s›raya
•Ev sahibi ülke olarak Türkiye, ülkelerle bilgi ve teknoloji
yerleﬂtirmede forumun siyasi
ac›s›nda iﬂbirli¤i yapma imkan›
oturum baﬂl›klar›n›n
süreci ve Bakanlar Konferans›
belirlenmesinde birinci derecede temin edecektir.
önemli bir role sahiptir.
•Bakanlar, yerel yöneticiler ve söz sahibi olacakt›r.
parlamenterler, uzmanlar ve sivil •Kat›l›mc› say›s› ve konuklar› ile
dev bir organizasyon olan
toplum örgütleri gibi bütün
5. Dünya Su Forumu’na 200 ülke
taraflar›n görüﬂlerini ortaya
bakan› ile büyük ﬂehirlerin
koyabilece¤i uluslararas› bir
çözümler bulunabilmesi için
farkl› çevrelerden insanlar› bir
araya getirmektedir.
•Gerek ülkemizin gerekse dünya
ülkelerinin karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u
su problemleri forum boyunca
tart›ﬂ›lacak, de¤erlendirilecek ve
kararlar al›nacakt›r.

platformdur.
•Bütün insanl›¤›n su meselesi
tekrar dünya gündemine gelecek,
forum içme suyundan ziraat ve
sanayiye kadar birçok alanda
kulland›¤›m›z bu de¤erin ne
kadar önemli oldu¤unu tekrar
hat›rlamam›z› sa¤layacakt›r.
•Forum s›ras›nda
gerçekleﬂtirilecek oturumlar
neticesinde iklim de¤iﬂikli¤i ve
etkileri ile bunlar›n nas›l
aﬂ›labilece¤ini yönelik sonuçlar
aç›klanacakt›r.
Türkiye aç›s›ndan;

ÇALIﬁANLARIMIZA K‹ﬁ‹SEL KORUYUCU DONANIM
KULLANIMININ ÖNEM‹ HAKKINDA HATIRLATMA
Kiﬂisel Koruyucu Donan›mlar›n
insan sa¤l›¤› ve güvenli¤i için
önemi önceki bültenlerimizde
anlat›lm›ﬂ ve kullan›lacak kiﬂisel
koruyucular›n CE iﬂaretine sahip
olup olmad›¤›n›n önemi
vurgulanm›ﬂt›r.
ÇEMTAﬁ olarak çal›ﬂanlar›m›za
görev yerleri baz al›narak gerekli
görülen Kiﬂisel Koruyucu
Donan›mlar CE iﬂaretli olarak
eksiksiz olarak verilmektedir.
Bak›m Onar›m Müdürlü¤ü
taraf›ndan bak›m çal›ﬂmas›
yap›ld›¤› esnada çal›ﬂma
sahas›nda yaklaﬂ›k 3 metre
yükseklikte kaynakl› bir ﬂekilde

sabitlenmiﬂ “I” profil demir çubuk
bulundu¤u yerden koparak çal›ﬂan
arkadaﬂ›m›z›n baﬂ›na düﬂmüﬂtür.
Yaﬂanan bu görünmez kazay›,
arkadaﬂ›m›z bak›m esnas›nda
baretini baﬂ›ndan ç›karmamas›
sonucu herhangi bir hasar almadan
atlatm›ﬂt›r.
Arkadaﬂ›m›z›n Kiﬂisel Koruyucu
Donan›mlardan baﬂ koruyucu
s›n›f›na giren baret kullan›lmas›
sonucunda sa¤l›k ve güvenli¤ini
tehlikeye atacak bir durum
oluﬂmam›ﬂt›r. Arkadaﬂ›m›za
yaﬂanan bu üzücü olaydan dolay›
tekrar geçmiﬂ olsun dileklerimizi
sunuyoruz.

UNUTULMAMASI GEREKEN, K‹ﬁ‹SEL
KORUYUCULARIN TOPLU KORUMA
SA⁄LAMADI⁄I VE TEK K‹ﬁ‹Y‹ KORUDU⁄UDUR.
HER K‹ﬁ‹SEL KORUYUCU DONANIMIN B‹R
GÜN ELBET HAYAT KURTARACA⁄INI
UNUTMADAN DAHA D‹KKATL‹ VE KAZASIZ
ÇALIﬁMALAR D‹LE⁄‹YLE.
HAYAT KURTARAN BARET
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E⁄‹T‹M FAAL‹YETLER‹
Sürekli geliﬂmeyi ve insan kalitesini
artt›rmay› amaçlayan ÇEMTAﬁ ‹nsan
Kaynaklar› Politikas› do¤rultusunda
2009 y›l› e¤itim planlar›m›z
haz›rland› ve uygulanmaya baﬂland›.

verimlilik artt›rma e¤itimleri
oluﬂturmaktad›r.

2009 y›l› plan› do¤rultusunda
ve plan d›ﬂ› olarak ﬂu ana kadar
gerçekleﬂtirilen e¤itimlerimiz;
2009 E¤itim plan›m›z Zorunlu E¤itim • Tahribats›z Muayene Teknik
olarak tan›mlad›¤›m›z e¤itimler ve E¤itimi
iç e¤itimler a¤›rl›kl› olarak
• HH ‹ﬂletme Verimlilik ve
planlanm›ﬂt›r.
Kalite E¤itimi
2009 y›l› için planlanan toplam
• Proses Son Kontrol
6 Saat/Adam olan e¤itim
Bilgilendirme E¤itimi
hedefimizin 2,7 Saat/Adam›n› Kalite
• Taﬂlama Renk Kodlar› ve
ve Yönetim Sistemleri E¤itimleri
Seyyar
Spektrometre E¤itimi
2,8 Saat/Adam›n› ‹nsan Kaynaklar›
• SVC Kontrol Sistemleri, Ar›za
ve Beceri Geliﬂtirme E¤itimleri
Bulma ve Ekipmanlar›n Bak›m›.
0,6 Saat/Adam›n› Üretim ve

PERSONEL HABERLER‹
2009 YILI PLANLANAN
E⁄‹T‹MLER‹N DA⁄ILIMI
Üretim ve Verimlilik
Artırma E¤itimleri

9%
Kalite ve
Yönetim
Sistemleri
E¤itimleri
‹nsan
Kaynakları
ve Beceri
Geliﬂtirme
E¤itimleri

44%

47%

1982 y›l› Ankara do¤umluyum. Ocak
2007’de Bo¤aziçi Üniversitesi ElektrikElektronik Bölümünden mezun oldum.
Askerlik vazifemi tamamlad›ktan sonra
ilk iﬂ yerim olan ÇEMTAﬁ ailesine
Elektronik Mühendisi olarak 19.11.2007
tarihinde kat›ld›m. Bu zaman aral›¤›nda
çok ﬂeyler ö¤rendim. Özellikle ABB ile
yürütülen kompanzasyon (S.V.C.)
projesi büyük bir deneyimdi. Bu sayede
‹sveç gibi güzel bir ülkeyi tan›ma
f›rsat›mda oldu. Global krizi bir yat›r›m
f›rsat› olarak de¤erlendiren, bir çok yeni
projenin baﬂlad›¤› ÇEMTAﬁ’ ta önemli
tecrübeler kazanaca¤›ma inan›yorum.
Bana bu f›rsatlar› sunan yöneticilerime
çok teﬂekkür ediyorum. Çal›ﬂma
arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar diliyorum.

MURAT YILMAZ

K‹MYASAL DÖKÜLMES‹ TATB‹KATI
Acil durumlar›n tan›t›lmas›, acil durumlardaki hareket tarzlar›n›n pekiﬂtirilmesi amac›yla her y›l tekrarlad›¤›m›z
Acil Durum Tatbikatlar›ndan Kimyasal Dökülmesi tatbikat›n› 25/03/2009 tarihinde yapt›k.
Tatbikat senaryosu gere¤i ambardan ya¤ ç›kartan forkliftin ya¤› devirmesi sonucunda etrafa yay›lan ya¤
için Kimyasal Dökülmesi Acil Durum plan›na göre hareket edilmiﬂ ve tatbikat sonuçland›r›lm›ﬂt›r.

1986 Bursa do¤umluyum. 2008 y›l›nda
Mekanik Bak›m – Onar›m ‹ﬂçisi olarak
ÇEMTAﬁ ailesine kat›ld›m. Ben
kat›ld›ktan sonra global kriz ç›kt›. Buna
ra¤men iﬂyerimizde çal›ﬂmalar›m›z
aral›kl› da olsa devam etti. Temennim
krizin bir an önce bitip ülkemizin düzlü¤e
ç›kmas›d›r. Bütün çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma
baﬂar›lar dilerim.

SERKAN DURAN
25.01.1978 Bursa do¤umluyum. Evli
ve 1 çocuk babas›y›m. 14.08.2006
tarihinden itibaren ÇEMTAﬁ Kalite
Müdürlü¤ünde çal›ﬂmaktay›m. Çal›ﬂma
arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar dilerim.

Tatbikat›n süreleri aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
Kimyasal Dökülmesi
Kazan›n oluﬂu
‹lk müdahale ve kazan›n haber verilmesi
Olay›n sorumlulara ve Adme’ye bildirilmesi
Olay yerine var›ﬂ
Müdahele baﬂlama
Müdahale bitiﬂ
At›klar›n toplanmas›, son kontrol ve tatbikat›n bitiﬂi

ﬁAFAK PEHL‹VAN

14:20
14:22
14:22
14:30
14:31
14:35
14:38

MUHARREM YILDIZ
14.07.1985 Konya/Akﬂehir
do¤umluyum. ‹lkö¤retim ve liseyi
Akﬂehir’ de bitirdim. EML Motor
Bölümü mezunuyum. Evliyim.
04.01.2007 tarihinden itibaren
ÇEMTAﬁ Kalite Müdürlü¤ünde
çal›ﬂmaktay›m. Çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma
baﬂar›lar dilerim.

ÇOCUKLARI OLAN ÇALIﬁANLARIMIZ
Haddehane Personelinden,
Hüsamettin EK’in bir erkek,
Mekanik Bak›m – Onar›m
Personelinden,
Rahim YILMAZ’›n bir erkek,
çocuklar› dünyaya gelmiﬂtir.
Bebeklerimize aileleri ile beraber
uzun ve sa¤l›kl› bir yaﬂam
diliyoruz.
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DAMLA ÖZGÜR
Özel Bursa Kültür Okulları
6 Yaﬂ Tavﬂanlar Sınıfı

FAT‹H KORKMAZ
‹nönü ‹lkö¤retim Okulu
2 E No: 186

TOLGA BOZKURT
Abdurrahmanvardar
‹lkö¤retim Okulu 5-D
KAAN GÜLB‹TEN
Özel Bursa Kültür Okulları
6 Yaﬂ Tavﬂanlar Sınıfı

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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