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BAﬁYAZI
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
2011 y›l› Çemtaﬂ’›m›z için
üretim, sat›ﬂ, verimlilik ve sat›ﬂ
has›lat› ve de karl›l›kta fevkalade
baﬂar›l› geçmiﬂtir.
Çelikhane ve haddehane
üretimlerimiz, sto¤a fazla üretim
yapmama amac›yla art›r›lmam›ﬂ,
ancak toplam üretim sat›ﬂlar›m›z
2010 y›l›na göre art›ﬂ kaydetmiﬂtir.
Üretimde 2. kalite ve hurda malzeme ayr›mlar›
azalt›lm›ﬂ verimlilik artt›r›lm›ﬂt›r.
2010 y›l›nda baﬂlan›lan TÜB‹TAK-TEYDEB
(Teknoloji ve Yenilik Programlar› Baﬂkanl›¤›)
destekli “kal›nt› kontrolü” Ar-Ge proje
çal›ﬂmalar› 2011 y›l›nda da sürdürülmüﬂtür.
TEYDEB destekli “Denge Çubu¤u Üretiminde
Ürün Performans›n›n Artt›r›lmas›” Ar-Ge
projesi 2011’de baﬂlat›lm›ﬂt›r.
2011 y›l› ilk günleri Denge Çubu¤u Hatt›
üretime geçmiﬂtir. Bu hatta yap›lan yat›r›mlara
ilave olarak 2012’de kal›p atölyesi yat›r›m›
planlanm›ﬂt›r. Üretim art›ﬂ› ve üretimde
elastikiyet sa¤layacak ikinci pota oca¤› yat›r›m›
da bitirilerek May›s 2011’de üretime al›nm›ﬂt›r.
2010 y›l›nda devreye ald›¤›m›z Denge
Çubu¤u Hatt›na da malzeme haz›rlayacak
kabuk soyma tesisimiz 2011’de bilhassa
yurtd›ﬂ› sipariﬂlerle tek vardiya çal›ﬂ›r hale
gelmiﬂtir. Denge Çubu¤u Üretimi için 15 ayr›
iç ve d›ﬂ firmalarla görüﬂmeler devam
etmektedir. Iveco (‹talya) ve Mercedes Benz
Türk A.ﬁ. ile otobüs ve kamyon için denge
çubuklar› görüﬂmelerinde kayda de¤er
ilerlemeler kaydedilmiﬂtir.
Iveco için, 2 adet denge çubu¤u numunesi
yap›lm›ﬂ ve test için Almanya’ya
gönderilmiﬂtir. Bunlardan birisine k›ﬂ testi
yap›lacak ve sonra test makinas›nda
dayan›kl›l›k testi yap›lacak, ikinci numunede
ise yolda dayan›kl›l›k testinden geçirilecektir.
Mercedes, 11 Ocak’ta Çemtaﬂ’ta yerinde
denetim yapm›ﬂ ve bizleri çal›ﬂmalara devamla
baﬂar›l› bulunmuﬂtur.
Enflasyon çift haneli oldu ve 3 y›l›n
zirvesini gördü. 2011’de y›ll›k TÜFE %10.45
ve ÜFE %13,33 olarak gerçekleﬂti. Euro’nun
devreye girdi¤i 2002 y›l›ndan bu yana 10
y›lda Almanya’da enflasyon % 17,7 iken
Yunanistan’da % 40,9, ‹spanya’da % 28,
‹talya’da % 24,9, Portekiz’in % 28,4,
Fransa’n›n % 20,6 olmuﬂ ve toplam AB
ülkelerinin toplam 10 y›ll›k enflasyon oran›
% 23,7 olmuﬂtur. Enflasyonu yüksek olan
ülkeler aﬂ›r› derecede borçlanm›ﬂlard›r ve
Euro krizi ortaya ç›km›ﬂt›r. Çözüm için de¤iﬂik
öneriler üzerinde durulmakta olup de¤iﬂim
için kriz olma ﬂart› üzerinde durulmaktad›r.
Eski Merkez Bankas› Baﬂkan› Say›n Durmuﬂ
Y›lmaz “zaman vermeyece¤im ama, kriz ne
zaman son bulur yan›t› 3-5 y›ldan aﬂa¤› de¤il”
ﬂeklinde olmaktad›r.
Türkiye 2011’de %8,5 büyüme
yakalam›ﬂt›r. ‹lk 9 aydaki %9,6 büyümeden
bu de¤ere gelmiﬂtir. 2012 için büyüme de
%4 de¤erleri konuﬂulmaktad›r.
2011 otomotiv sanayii üretimi için
fevkalade baﬂar›l› geçmiﬂtir. 2011’de otomobil
üretimi %6 artarak 639.734 adet, ticari araç
üretimi %12 artarak 549.397 adet olmuﬂtur.
Taﬂ›t araçlar› %9 artarak toplam 1.189.131
adet olmuﬂtur.
2012’de Türkiye’de otomotiv sanayiinin
%10 gibi daralabilece¤i söylenirken bugüne
kadar bu durum otomotiv yan sanayii
taraf›ndan pek hissedilmemiﬂtir. Sipariﬂlerde
bir azalma yaﬂanmamaktad›r. Ancak, her al›c›
stok seviyelerini çok yak›nen kontrol alt›nda
tutmaktad›r.
Bugünler, yerli marka bir otomobil üretimi

üzerinde baﬂar›l› olabilece¤ine
inand›¤›m›z baz› faaliyetler
yürütülmektedir. Asl›nda G-20
ülkeleri içerisinde tek ülke
Türkiye’miz kendi yerli markas›yla
otomobil üretmemektedir. Güney
Kore ile ayn› y›llarda baﬂlad›¤›m›z
otomotiv üretim serüveninde
asl›nda çok da geç kal›nm›ﬂt›r.
Yerli marka otomobil üretimi
için vas›fl› çelik üreticileri haz›rd›r. 1994
y›l›ndan beri baﬂar›l› bir ﬂekilde ihracat yapan
yan sanayii de haz›rd›r. Ancak bu arada iki
önemli konuyu da dikkate almal›y›z. Birincisi,
önce ve ivedilikle Türk Otomotiv Üretim
Sanayiinde yerli malzeme ve yerli parça
kullan›m›n› artt›rmal›y›z. Zira son y›llar gelen
otomotiv üretimleri neredeyse yaln›zca montaj
yapan bir sanayii haline geldi. T›pk› 50 y›l
önceki otomotiv montaj sanayii gibi. ‹kincisi,
marka, otomotivde marka satmaktad›r. Al›c›lar
otomobilin nerede üretildi¤iyle hiç
ilgilenmeden marka sat›n almaktad›rlar. Onun
için yerli marka üretimi yaln›zca Türkiye için
de¤il Dünya’ya satma için düﬂünmeliyiz.
Avrupa’da baﬂta otomotiv ana sanayiileri
için gerekli, çelik fiyatlar› otomotiv yan
sanayiileri ile Eylül, Ekim’de görüﬂülmeye
baﬂlan›ld›. Vas›fl› çelik sat›c›lar› 2011
fiyatlar›n›n üzerine +30-40 Euro isterken,
al›c›lar da -30-40 Euro vermek
istemekteydiler. Kas›m’da sat›c›lar +10-20
Euro’ya al›c›lar da -10-20 Euro’ya indiler.
Uzun görüﬂmelerden sonra Aral›k’ta +,-0 ile
ba¤land›. 2012 fiyatlar› için herkes 2011’in
ayn› fiyat› ﬂeklinde telaffuz etmek yerine +,0 diye ifade ediliyor.
Biz, genelde Avrupa’da Almanya’ya çelik
sat›yoruz. Bugünler Almanya için talep
azalmas›n›n 2012 y›l› birinci çeyrek yerine
ikinci çeyrekte olabilece¤i söyleniyor. Ancak
bugünler herkes stok hesab›n› dünden daha
dikkatli yapmaya çal›ﬂ›yor.
SPK taraf›ndan 30 Aral›k 2011 bizi de
yak›ndan ilgilendiren Borsa ﬁirketleri için
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Tebli¤i ç›kar›ld›.
‹lk Genel Kurulumuzda esas sözleﬂme
de¤iﬂikli¤i de dahil uygulayaca¤›m›z esaslar
belirlendi. Bu tebli¤ çerçevesinde iki ba¤›ms›z
yönetim kurulu üyesi de yönetimimize
kat›lacakt›r.
Çemtaﬂ’›m›z 2011’de yaklaﬂ›k 82 milyon
dolarl›k ihracat gerçekleﬂtirdi. Sarf malzemeleri
ithalat›m›z ise (bunlar ço¤unlukla yurdumuzda
üretimi olmayan elektrod, baz› refrakterler ve
ferro-alaﬂ›mlar) yaklaﬂ›k 8 milyon dolar olmuﬂ
ve dolay›s›yla ihracat›m›z ithalat›m›z›n yaklaﬂ›k
10 kat› olmuﬂtur. Bu oran 2010’da da yaklaﬂ›k
6 kat› idi.
‹MKB Borsas› 2011’de 1 y›l boyunca
66.004’ten 51.266’ya gerileyerek % 22,3
de¤er kaybetmiﬂ, TL de¤er kayb› % 22,6
olmuﬂken Çemtaﬂ’›m›z›n hisse senetleri y›lda
% 20,75 de¤er kazanm›ﬂt›r.
2011 y›l› ekonomiyi so¤utma politikas›
çerçevesinde hissetti¤imiz kredi maliyetlerinin
hissedilir bir ﬂekilde art›ﬂ›, ve exim kredilerinin
temininde karﬂ›laﬂ›lan zaman›nda temin
edilememe güçlükleridir.
2012 y›l› hepimiz için aya¤›n› yorgan›na
göre uzatma y›l› olacakt›r. Krize karﬂ› en güçlü
silah TASARRUF diyor, sektörümüz için
2012’de iyimseriz ama temkinli olmal›y›z.
Hepinize 2012’de sa¤l›kl›, baﬂar›l› mutlu
günler diliyorum.
Sayg›lar›mla,
Nuri ÖZDEM‹REL
Genel Müdür
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DA‹RE TESTERE TEZGAHI
KURULUMU TAMAMLANDI
minimum 10 mm
uzunlukta hassas
toleranslarda
kesilebilecektir.
Makinenin kesim
toleranslar›;
1) 10 mm _ Kesim
Boyu _ 150 mm için
boy tolerans›: +/0.05 mm ~ +/- 0.1
mm
Kabuk soyulmuﬂ malzemelerin boy kesme
iﬂlemleri için “SOCO” marka (Taiwan)
“SA 105 NC” model tam otomatik daire
testere tezgah›, yükleme ve boﬂaltma
magazinleri ile beraber E holüne
kurulmuﬂ olup tezgah›n testleri devam
etmektedir.
Kurulumu tamamlanan makinede ø 20
mm ile ø 80 mm aras›ndaki malzemeler,

2) 150 mm < Kesim Boyu _ 300
mm için boy tolerans› +/- 0.1 mm ~
+/- 0.2 mm
3) 300 mm < Kesim Boyu _ 500
mm için boy tolerans›: +/- 0.2 mm
~ +/- 0.5 mm
4) 500 mm < Kesim Boyu _ 1,000
mm için boy tolerans›: +/- 0.5 mm
~ +/- 0.8 mm

PAYLAﬁIM
TOPLANTISI
2011 y›l› paylaﬂ›m toplant›s› bu y›l da 28
Aral›k Çarﬂamba günü y›lbaﬂ› çekiliﬂi ile
birlikte yap›ld›.
Bu toplant›da Genel Müdürümüz Nuri
ÖZDEM‹REL, çal›ﬂanlar›m›za ÇEMTAﬁ’›n
2011 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetleri ve
sonuçlar›, hedeflerimiz ve fiili durumlar›
hakk›nda gerek rakamsal gerekse içeri¤ine
göre detayl› bilgiler verdi.
Ayr›ca 2011 y›l›n›n ÇEMTAﬁ için baﬂar›l› bir
y›l olarak geçmesi nedeniyle tüm
çal›ﬂanlar›m›za gösterdikleri özveri ve
baﬂar›dan dolay› teﬂekkürlerini sunarak,
gelecek y›l içinde ayn› baﬂar›n›n artarak devam
etmesini bekledi¤ini söyledi.
ÇEMTAﬁ’›n 2011 y›l› faaliyetlerinin ve
sonuçlar›n›n Genel Müdürümüz taraf›ndan
bizzat anlat›larak paylaﬂ›lmas› çal›ﬂanlar›m›z
taraf›ndan her zaman oldu¤u gibi
memnuniyetle karﬂ›land›.

MERCEDES BENZ TÜRK OSA DENET‹M‹
11 Ocak 2012 Çarﬂamba günü Mercedes
Benz Türk firmas›n›n denge çubu¤u hatt›
kapsam›nda firmam›zda gerçekleﬂtirmiﬂ
oldu¤u denetime yan sanayi yönetimi
departman›ndan Sn. Erkan ÖZBEY ve Sn.
Zümrüt TOZLU, sat›nalma departman›ndan
Sn. Orhun BAﬁARAN, maliyet planlama
departman›ndan Sn. Erkan EROCAK, yan
sanayi de¤erlendirme departman›ndan Sn.
Egemen DONAT, ar-ge departman›ndan Sn.
Koray KILIÇARSLAN ve Sn. Emre ﬁEN
kat›ld›.
ÇEMTAﬁ denge çubu¤u hatt›n›n gelecekte
DAIMLER AG ile yapaca¤› bir çal›ﬂma için
yeterlili¤inin de¤erlendirilmesi amac›yla
yap›lan denetime, karﬂ›l›kl› firma tan›t›mlar›
ile baﬂland›. Daha önce belirtilen

gündemdeki s›rayla ilerlenen denetime
denge çubu¤u hat turu ile devam edildi.
Denge çubu¤u hat turu esnas›nda
envanterimizde üretim kal›plar› yer alan bir
parçan›n üretim aﬂamalar› ziyaretçilerimize
gösterildi. Bir tam gün boyunca süren
denetim esnas›nda sat›nalma, proje

yönetimi, lojistik, kalite, üretim ve geliﬂtirme
bölümlerimizin sorumlu yöneticileri ile
yap›lan görüﬂmelerde süreçlerimiz ve
prosedürlerimiz detayl› olarak incelendi.
Yap›lan OSA denetimi sonucunda denge
çubu¤u hatt›m›z›n Daimler AG ile çal›ﬂ›labilir
düzeyde oldu¤una karar verildi.

MERCEDES IVECO ‹LE GEL‹ﬁMELER
BENZ TÜRK
Z‹YARET‹

Dünya çap›nda 16 ülkede bulunan 27 üretim tesisinde, hafif, orta s›n›f ve a¤›r ticari
araç üretimi yapan IVECO firmas›na, envanterimizde üretim kal›plar› yer alan denge
çubu¤u referans›ndan 2 adet numune üretimi yap›larak Almanya’daki ULM fabrikas›na
gönderildi.
Firma yetkililerinden al›nan bilgilere göre numunelere, 13.400 km’lik k›ﬂ testi ve 4.320
km’lik off road testi olmak üzere 2 aﬂamal› yorulma testlerinin uygulanaca¤› belirtildi.

18 Ocak 2012 tarihinde denge çubu¤u
hatt› kapsam›nda Mercedes Benz Türk
firmas› yetkililerince düzenlenen ziyarete
otobüs sat›nalma departman›ndan Sn.
Hüseyin GÜNEY ve Otobüs yan sanayi
yönetimi departman›ndan Sn. Nuri
KÖLEO⁄ULLARI kat›ld›.
Yap›lan ziyaret esnas›nda ticari olarak
anlaﬂmaya var›lan 5 adet otobüs denge
çubu¤u referans›nda ileriki süreçler
hakk›nda bilgi paylaﬂ›m›nda bulunuldu.
Envanterimizde üretim kal›plar› yer alan
2 adet referansta seri üretime daha erken
geçilmesi planlanan projede, proje plan›
ve üretimleri yap›lacak kal›plar›n
detaylar› hakk›nda görüﬂmeler yap›ld›.

ISUZU
Z‹YARET‹
Anadolu Isuzu firmas› ar-ge yetkilileri taraf›ndan gerçekleﬂtirilen ziyarete, ar-ge ﬁefi Sn.
Haluk ATASOY, ar-ge mühendisleri Sn. Erhan ASLAN ve Sn. Ça¤lar SÖNMEZ, kalite
mühendisi Sn. Bar›ﬂ KOCA ve ar-ge uzman› Sn. Süleyman SAYAR kat›ld›. Denge çubu¤u
tesisimizin tan›t›m videosunun izlenmesi ile baﬂlanan ziyarete fabrika turu ile devam edildi.
Vas›fl› çelik üretim tesisimizdeki tur esnas›nda üretimimizin bütün safhalar› baﬂtan sona
ziyaretçilerimize detayl› olarak anlat›ld›. Vas›fl› çelik ve denge çubu¤u üretim tesislerimizde
düzenlenen turdan sonra özellikle çelik ve denge çubu¤u test laboratuarlar›m›zda detayl›
olarak incelemeler yapan ziyaretçilerimiz ile ticari olarak anlaﬂmaya var›lan Novo-City marka
araçlar›n ön ve arka denge çubuklar›n›n yorulma test koﬂullar› hakk›nda görüﬂmeler yap›ld›.
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B‹ZDEN HABERLER

ÇEL‹KTE H‹DROJEN
KONULU SEM‹NER

YERL‹ ‹MALAT
380 TONLUK H‹DROL‹K MAKAS
Çelikhane üretim hatt›m›zda bulunan 45° 380 ton kapasiteli Hidrolik Makas,
kuruluﬂ aﬂamas›nda yurt d›ﬂ›ndan getirilmiﬂtir.
Aradan geçen süre içerisinde ekonomik ömrünü doldurmas› sebebiyle yenilenmek
istenmiﬂ, yurt d›ﬂ›ndan al›nan fiyat›n çok yüksek oldu¤u görülmüﬂtür.
Dolay›s›yla yurt içi imkanlar› ve imalat› düﬂünülmüﬂ, imalat projeleri Teknik
Büro ve Çelikhane Mekanik Bak›m-Onar›m taraf›ndan çizilerek, silindir bölümü
yurt içinde bir hidrolik firmas›na, di¤er mekanik aksamlar› fabrika imkanlar› ve
imalat firmalar›na yapt›r›larak
montaj› atölyemizde eksiksiz
tamamlanm›ﬂ, teste müteakip yerine
montaj› yap›lm›ﬂ olup, y›lbaﬂ›ndan
bu yana sorunsuz çal›ﬂmaktad›r.
Böylelikle ülkemizin dövizinin yurt
d›ﬂ›na gitmesi önlenmiﬂtir.

28.11.2011 tarihinde ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i Bölümü
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Naci Sevinç’ in sundu¤u “Çelikte Hidrojen” konulu
seminer ‹stanbul Swissotel’ de gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Seminere Çemtaﬂ Kalite ve Çelikhane bölümlerinden Caner Güney, Metin
Y›ld›z ve R. Onur Karada¤ kat›lm›ﬂt›r.
Sektörde bilgi paylaﬂ›m› aç›s›ndan çok yararl› geçen seminerin
organizasyonunu gerçekleﬂtiren Heraeus Electro-Nite firmas›na Çemtaﬂ
olarak teﬂekkürlerimizi sunar›z.

Eme¤i geçen tüm arkadaﬂlara
teﬂekkür ederiz.

HEYECAN DOLU GÜZEL B‹R GÜNE VES‹LE OLAN GELENEKSEL
YILBAﬁI ÇEK‹L‹ﬁ‹NE
‹LG‹ BÜYÜKTÜ
Her y›l geleneksel olarak Sosyal
Etkinlikler Kurulu taraf›ndan düzenlenen
y›lbaﬂ› çekiliﬂi 28.12.2011 Çarﬂamba
günü gerçekleﬂtirildi.

Yeni y›l›n herkese öncesinde sa¤l›k
sonras›nda da bol ﬂans ve mutluluk
getirmesini temenni ediyoruz.

Bulaﬂ›k makinesi, klima, bilgisayar, LCD
ve LED televizyonlardan oluﬂan büyük
ödüllerimiz büyük bir merakla ve
heyecanla talihlilerini buldu.
Çal›ﬂanlar›m›z› bir araya getirerek biraz
olsun e¤lendiren ve iﬂ ortam›ndan
uzaklaﬂt›rma amaçl› düzenlenen
etkinli¤imiz tüm arkadaﬂlar›m›zla güzel
bir gün geçirmemize vesile olmuﬂtur.
BÜYÜK ÖDÜLLER‹ KAZANAN
ARKADAﬁLARIMIZ

Bu y›lki çekiliﬂimize destek veren baﬂta
ÇEMTAﬁ yönetimine, sponsor olan
tedarikçilerimize ve di¤er ﬂirketlere
katk›lar›ndan dolay› çok teﬂekkür
ediyoruz.

Bulaﬂ›k makinesi:
Emin Meriç
(Mekanik Bak›m Onar›m)
Klima:
Bülent Güzelarslan
(Mali ‹ﬂler)
40 inch LCD TV:
Ersin Fidan
(‹nsan Kaynaklar›)
32 inch LCD TV:
Ramazan Koç
(Haddehane)
32 inch LED TV:
Servet Menekﬂe
(Kalite)
32 inch LED TV:
‹smail Akbulut
(Mekanik Bak›m)
Dizüstü bilgisayar:
Metin Turan
(‹nsan Kaynaklar›)

ANA SPONSORUMUZ

KARATAﬁ DEM‹R ÇEL‹K

ÇEMTAﬁ

K‹MTAﬁ

D‹⁄ER
SPONSORLARIMIZ

KONUK NAKL‹YAT
KÜMAﬁ
MARMACOR

ACARER METAL

MEKA PROF‹L

ALMANYA TEMS‹LC‹M‹Z

MESEK METAL

WILLI SCHWABROW

METAM‹N A.ﬁ.

ALTINO⁄LU NAKL‹YAT

S‹NTA

AVEKS

S‹STEM-AR B‹LG‹SAYAR

BOSTANCILAR NAKL‹YAT

SOY‹Ç METAL

BURHAN SO⁄UTMA

TEKN‹K ÇATI

CANBOLAT

TEKSAN ELEKTR‹K

CVS

TÜRK METAL SEND‹KASI

ÇATAK MAK‹NA

UÇAR DO⁄ALGAZ

HABAﬁ

VAR-EL KUNDURA

HASTAÇ MAK‹NA

VET-ET

‹LK-SAN REFRAKTER
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B‹ZDEN HABERLER

PERSONEL HABERLER‹

ÖNER‹
ÖDÜL
TÖREN‹

MURAT HAL‹L ÖZTÜRK
1971 Ankara do¤umluyum. ODTÜ
Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i
mezunuyum. 15 y›ld›r ana sanayi de
dahil olmak üzere otomotiv sektöründe
çal›ﬂmaktay›m.

2011 y›l› 2. alt› ayl›k döneminde
önerileriyle fabrikam›za katk›da
bulunan çal›ﬂanlar›m›za öneri
hediyeleri 28/12/2011 tarihinde
yap›lan Y›lbaﬂ› Hediye çekiliﬂi
öncesinde yap›lan törenle verildi.

Son 10 y›ll›k süre zarf›nda Türkiye ve
Avrupa’daki baﬂl›ca araç üreticilerine
helisel yay ve denge çubu¤u tasar›m
ve imalat› yapan bir kurumda çeﬂitli
yönetim kademelerinde görev ald›m.

RES‹M YARIﬁMASI SONUÇLANDI
Y›llard›r ÇEMTAﬁ Haber Bülteninde
birbirinden güzel resimlerini
yay›nlad›¤›m›z çocuklar›m›z›n
sanatsal etkinliklere yönelik ilgilerini
biraz daha teﬂvik etmek amac›yla bu
y›l ilk kez çal›ﬂanlar›m›z›n çocuklar›n›n
kat›labilece¤i yeni y›l konulu bir resim
yar›ﬂmas› düzenledik.

A¤ustos 2011’de denge çubu¤u
operasyonlar›na katk›da bulunabilmek
için Bursa’ya yerleﬂmiﬂ ve ÇEMTAﬁ
ailesine kat›lm›ﬂ olmaktan dolay›
mutluyum.

‹SMA‹L TEK‹N
1986 Yeniﬂehir do¤umluyum.
Askerli¤imi bitirdikten sonra ÇEMTAﬁ
ailesinde 24.02.2011 tarihinde iﬂe
baﬂlad›m.
Uluda¤ Üniversitesi Endüstriyel
Kal›pç›l›k MYO 2009 mezunuyum.
Bekar›m. ÇEMTAﬁ ailesinde
çal›ﬂmaktan memnunum.

Hepsi birbirinden güzel 21 resim
aras›ndan zorlukla yap›lan seçim
sonucunda ilk üçe giren resimler
belirlendi ve okullar›n aç›k olmas›
nedeniyle yar›ﬂmada dereceye
girenlerin hediyeleri Genel
Müdürümüz taraf›ndan velilerine
verildi.

KEMAL ‹LHAN
2011 y›l›nda Çelikhane Vinç Operatörü
olarak askerlik dönüﬂü iﬂe baﬂlad›m.
Bekar olup, bütün ÇEMTAﬁ ailesine
sa¤l›k ve mutluluk dolu günler,
iﬂlerinde baﬂar›lar dilerim.

E⁄‹T‹M
2011 y›l› e¤itim plan› kapsam›nda
gerçekleﬂtirdi¤imiz e¤itim faaliyetlerimiz
sonucunda 2011 y›l› sonu itibariyle
çeﬂitli konularda toplam 8.088 saat
e¤itim gerçekleﬂtirerek, y›l baﬂ›nda
belirledi¤imiz 25 saat/adaml›k e¤itim
hedefimizi 24,51 saat/adam olarak
gerçekleﬂtirmiﬂ bulunmaktay›z.

ÇOCUKLARI OLAN ÇALIﬁANLARIMIZ
Pazarlama Personelinden,
Mehmet ÇA⁄LAR’›n bir erkek,
Haddehane Personelinden,
Selçuk KURTBAﬁ’›n bir k›z

Y›llar itibariyle e¤itim hedeflerimiz ve
fiili e¤itim durumlar› yandaki grafikte
gösterilmiﬂtir.

çocuklar› dünyaya gelmiﬂtir. Bebeklerimize
aileleri ile beraber uzun ve sa¤l›kl› bir
yaﬂam diliyoruz.

ÖNER‹LER
31/12/2011 tarihi itibariyle çal›ﬂanlar›m›z
taraf›ndan verilen öneri say›s› 506’ya
ulaﬂm›ﬂt›r. Bu öneri say›s›yla hem
toplam öneri say›s› hedefimizi hem de
çal›ﬂan baﬂ›na 1 öneri hedefimizi geçmiﬂ
bulunmaktay›z.

VEFAT ve BAﬁSA⁄LI⁄I
Bilgi-‹ﬂlem Personelinden

Nedim BOZKURT’un ablas›,
Çelikhane Personelinden

Ayr›ca 506 öneriyle öneri sistemimizin
uygulanmaya baﬂlad›¤› tarihten beri en
yüksek öneri say›s›na da ulaﬂm›ﬂ
bulunmaktay›z. De¤erli önerileriyle
ﬂirketimize katk›da bulunan tüm
arkadaﬂlar›m›za teﬂekkür ediyoruz.

Tamer ELMAS’›n annesi,
vefat etmiﬂlerdir.
Kendilerine Tanr›’dan rahmet,
geride kalanlara baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
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B‹ZDEN HABERLER

YILBAﬁI KONULU RES‹M YARIﬁMASINDA ÖDÜL ALAN RES‹MLER

Resim yar›ﬂmas› B‹R‹NC‹S‹

FERYAL YASEMEN TET‹K
Mustafa Münevver Ola¤aner
‹lkö¤retim Okulu 2/D
(Babas›: Serdar Tetik - Haddehane)

Resim yar›ﬂmas› ‹K‹NC‹S‹

Resim yar›ﬂmas› ÜÇÜNCÜSÜ

DAMLA ÖZGÜR
Özel Bursa Kültür ‹lkö¤retim
Okulu 3/B

MERTCAN ERO⁄LU
23 Nisan ‹lkö¤retim Okulu
(Babas›: Mustafa Ero¤lu
Elk. Bak. Onar›m)

(Annesi: Asl›han Özgür - Mali ‹ﬂler)

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

Yay›n Kurulu:
ﬁükrü ÜNAL
Baﬂkan
Harun YEﬁiLYURT
Esra ATLAS
‹smail CAN
Dilek SÖNMEZ YILDIZ
Mustafa ÖZYURT
Gökhan ÇAKMAKTEPE

Yaz›ﬂma Adresi:
Organize Sanayi Bölgesi
A.O.S. Bulvarı No: 3 BURSA
Tel: 0224 243 12 30 - 243 34 03
Faks: 0224 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)
Faks: (+90 224) 243 13 18 - 243 61 51

E-mailler:
cemtas@cemtas.com.tr
sales@cemtas.com.tr
pazarlama@cemtas.com.tr
satinalma@cemtas.com.tr
maliisler@cemtas.com.tr
insankaynaklari@cemtas.com.tr
http://www.cemtas.com.tr

Grafik-Bask›:
Rota Ofset
Matbaac›l›k ve Ambalaj San. A. ﬁ.
Tel
: 0224 242 72 00 BURSA
Faks : 0224 241 91 06
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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