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BAﬁYAZI
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
2007 y›l› Ola¤an Genel
Kurulumuzu 04 Mart 2008 Sal›
günü tamamlad›k. Genel
Kurulumuz Yönetim Kurulu
önerileri do¤rultusunda ödenmiﬂ
sermayemizin % 10’una tekabül
eden bir mebla¤› nakdi olarak
da¤›t›m›na karar vermiﬂtir. Bu
mebla¤ da¤›t›labilir kar›n yaklaﬂ›k
% 42’sine tekabül etmektedir.
Baﬂta, düﬂük seyreden, hatta gerileyen
döviz kurlar›ndan dolay› olmak üzere net
kar›m›z 2006 y›l›n›n alt›nda kalm›ﬂt›r.
Türkiye’de otomotiv sanayi h›zla
geliﬂmektedir. Otomotiv sanayinin 2007
y›l› 1.300.000 adetlik üretim kapasitesine
karﬂ›l›k üretim bir önceki y›la göre % 10
artarak 1.132.932 adet olmuﬂtur. Otomotiv
üretim kapasite 2012 y›l›nda 2 milyon
adede ç›kacakt›r. 2007’de otomotivin
toplam iç piyasaya sat›ﬂ› % 4,2 gerileyerek
641.315 adet, ithalat› % 6,5 gerileyerek
359.089 adet olurken, ihracat % 17,8
artarak 820.370 adede ulaﬂm›ﬂt›r. Di¤er
bir deyimle üretimin % 73 ihraç edilmiﬂ
ve bir önceki seneye göre % 31 artarak 15
milyar dolar döviz girdisi sa¤lanm›ﬂt›r.
Yan sanayinin yaklaﬂ›k 6,3 milyar dolar›
ile birlikte Toplam 21,3 milyar dolarla
Türkiye’nin toplam ihracat›n›n % 20’sini
karﬂ›lamakta ve ilk s›raya yerleﬂmektedir.
Demir-Çelik ihracat› ise % 10,8 pay ve
11,4 milyar dolarla 3.s›radad›r. Araç
yo¤unlu¤u itibariyle, Dünya’da her 1000
kiﬂiye ortalama 105 otomobil ve toplam
araç 144 düﬂerken bu say›lar Türkiye için
92 ve 138 ve ‹talya için 607 ve 685 ve de
Yunanistan için de 415 ve 510’dur.
Ankara’da her 1000 kiﬂiye 185 otomobil
ile en yüksek araç yo¤unlu¤u varken
Bursa’da bu say› 97’dir.

RODA
Roda Liman Depolama ve Lojistik
‹ﬂletmeleri A.ﬁ.; ana hissedar› Bursa
Çimento Fabrikas› A.ﬁ. ve ba¤l›
ortakl›klar› (Bursa Çimento Grubu) ile
liman ve genel antrepo iﬂletmecili¤i
yapmak üzere Gemlik, Gemsaz
Mevkii’nde kurulmuﬂ olup, ﬁirketimizin
ortakl›k içindeki pay› % 22,5’dir.

Bilhassa geliﬂmekte olan
ülkelerde daha h›zla geliﬂme
gösteren otomotiv sanayi
Türkiye’de de en h›zl› geliﬂen
bir sektör olmaktad›r. H›zla
geliﬂmesi beklenen otomotiv
sanayi için vas›fl› çelik ihtiyac›
da artacakt›r.
2008 y›l› vas›fl› çelik
sektöründe, hammaddeler yine
k›ymetini koruyaca¤›ndan,
vas›fl› çelik aran›r olacak ve k›ymeti de
daha da artacakt›r. Otomotivdeki iç piyasa
pazar› sat›ﬂlar›n›n gerilemesine ra¤men
d›ﬂ sat›m›n çok kuvvetli olmas› otomotiv
üretimini art›r›yor. Yan sanayinin de d›ﬂ
sat›m›n› art›rmas› vas›fl› çeli¤e olan talebi
en yüksek seviyelerde tutuyor. Geçen y›llar
oldu¤u gibi bu y›l da yurtiçi sat›ﬂlar›m›za
öncelik veriyoruz.
Çemtaﬂ vas›fl› çeliklerinin tercih
edilmesindeki en önemli faktör; ucuz yani
al›nabilir fiyat ve yüksek ve istikrarl› kalite
yan›nda, daima tam zaman›nda yani
kullan›c›lar›m›z›n tam ihtiyaç duydu¤unda
temin edilebilinmesidir. 2008 ve sonraki
y›llar için düﬂündü¤ümüz genelde modernize
ve de ürünlerimize katma de¤er yaratacak
baz› önemli yat›r›mlar›m›z için çal›ﬂmalar›m›z
devam etmektedir.
Gemlik Körfezinde inﬂaat›na baﬂlad›¤›m›z
ve ortakl›k olarak % 22,5 paya sahip
oldu¤umuz RODA L‹MAN DEPOLAMA VE
LOJ‹ST‹K ‹ﬁLETMELER‹ A.ﬁ. yat›r›m›m›z
y›l sonu itibariyle faaliyete geçmiﬂtir. 2008
y›l› ilk 3 ay›m›z üretim ve sat›ﬂta fevkalade
baﬂar›l› geçmiﬂtir, ve program›m›z›n
üzerinde seyretmektedir.
Hepinize baﬂar›l› ve sa¤l›kl› günler dilerim.
Sayg›lar›mla,
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ÇEMTAﬁ ÇEL‹K MAK‹NE SANAY‹ ve T‹CARET A.ﬁ.’N‹N
2007 YILI OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTISI 04.03.2008
TAR‹H‹NDE GERÇEKLEﬁT‹R‹LD‹
2007 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda;
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 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.

kan vererek K›z›lay’ ›n bu kampanyas›na
destek oldular. Bir önceki bültenimizde
yapm›ﬂ oldu¤umuz kan ba¤›ﬂ›

duyurusuna hassasiyet gösteren tüm
çal›ﬂanlar›m›za duyarl›l›klar›ndan ötürü
çok çok kutluyoruz.

ülkemizin yurt d›ﬂ›na aç›lan kap›s› olarak,
bulundu¤u sektörde güvenilir ve sayg›n
bir ﬂekilde yürütece¤i iﬂletmecilik
faaliyetleri yan›nda, y›ll›k 2.000.000 ton
Genel Yük Elleçleme ve 300.000 Teu
Konteyner Elleçleme kapasitesi ile
ﬁirketimize, Bursa Çimento Grubuna ve
ülkemiz ekonomisine önemli katk›larda
bulunacakt›r. Liman terminalinin yan›nda
konumland›r›lm›ﬂ, kapal› alana sahip
antrepo binas› her türlü hava ﬂartlar›nda
sundurma giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›n›n rahatl›kla
yap›lmas›na müsaade eden teknolojik
yap›s› ile ayn› zamanda hassas yükleri
taﬂ›yan konteynerler için CFS olarak

kullan›labilecektir. Antreponun hemen
yan›nda oluﬂturulacak atölye birimi,
merkezi konumu ve mobil ekipmanlar›
ile tüm liman çal›ﬂmalar›na ve gemilere
çok k›sa bir sürede servis ve destek
sa¤layabilecek özelliklere sahip olacakt›r.
Ayn› anda de¤iﬂik tonajlarda 5 gemiyi
kabul edebilecek toplam 1000 metre
r›ht›m uzunlu¤unun yan› s›ra 20,000.
m2 iskele üzeri alanda her türlü yükleme
boﬂaltma ve elleçleme hizmetinin
aksama yaﬂanmadan sunulmas›
mümkün olabilecektir. R›ht›mlar
konumlar› ve yap›lar› itibar› ile gemilerin
rahat bir ﬂekilde yanaﬂma, kalkma ve
bar›nmas›na imkan tan›yacak dizayna
sahiptir ve uluslar aras› standartlara
uygun yanaﬂma ve ba¤lama ekipmanlar›
ile donat›lm›ﬂt›r.
50.000 m2 Liman içi terminal alan›nda
tüm yüklerin takibi bilgisayar ile
yap›lacakt›r. Liman içinde bulunan
terminal konumu itibar› ile liman›n›n
di¤er aktivasyonlar›ndan etkilenmeyecek
ﬂekilde ayr› bir alan olarak ele al›nm›ﬂt›r.
Liman içinde ve d›ﬂ›nda bulunan
terminallerde elektrik temininden, minör
tamirlere kadar birimlendirilmiﬂ yüklerin
ihtiyaç duyaca¤› tüm hizmetler
verilebilecektir.

KAN BA⁄IﬁI
K›z›lay Kan Merkezi’ nin düzenlemiﬂ
oldu¤u kan ba¤›ﬂ› kampanyas›na iﬂyeri
çal›ﬂanlar›m›z da kat›ld›. 19 – 28 ﬁubat
2008 günleri ÇEMTAﬁ içinde yap›lan
kan ba¤›ﬂlar›nda toplam 25 çal›ﬂan›m›z

Nuri ÖZDEM‹REL
Genel Müdür

Gümrüksüz alan üzerinde kurulan RODA
Liman›, Kuzeybat› Anadolu ve Ankara’ya
kadar uzanan bölge içinde faaliyet
gösteren sanayi ve ticaret kuruluﬂlar›n›n
ihtiyaçlar› göz önünde bulundurularak
Genel Hizmet Liman› olarak
projelendirilmiﬂtir. Liman, gemilerin
ihtiyaç duyacaklar› at›k al›m›, tatl› su
temini gibi hizmetlerini de verecektir.
Baﬂta birleﬂtirilmiﬂ yükler olmak üzere
her türlü dökme yük, orman ürünleri,

tekerlekli araç ve proje malzemeleri gibi
özel yüklerin yükleme boﬂaltma ve
depolanmas›na imkan verecek ﬂekilde
yap›land›r›lm›ﬂ olan RODA’n›n misyonu;
kurum ve kuruluﬂlar›n yurt içi, yurt d›ﬂ›
ve transit ticaretlerinde deniz yolu
taﬂ›mac›l›¤›n›n avantajlar›ndan en üst
düzeyde faydalanmalar›n› sa¤layacak
ﬂekilde, kara ve demir yollar›n›n deniz
yollar›na yüksek kaliteli ba¤lant›s›n›
sa¤lamakt›r.
62.000.000 YTL’lik yat›r›m harcamas›
ile 24.12.2007 tarihinde ilk yük
elleçlemesini yapan RODA, 14.03.2008
tarihi itibariyle faaliyetine baﬂlam›ﬂ olup,
ÇEMTAﬁ, ortaklı¤› bulundu¤u RODA Limanının faaliyete geçmesinden sonra, ilk açık yük ihracatını MISIR’a yaptı.

TÜM ÇOCUKLARIMIZIN; 23 N‹SAN ULUSAL EGEMENL‹K VE ÇOCUK BAYRAMINI KUTLUYORUZ.

B‹L‹ﬁ‹M / B‹ZDEN HABERLER

TEKN‹K GEZ‹
E¤itim-ö¤retimde kal›c› ve aktif bilgi
için, gözlem, inceleme ve uygulaman›n
görülmesi büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu
nedenle ÇEMTAﬁ olarak çeﬂitli
okullardan gelen ö¤renci gruplar›n›n
teknik gezi isteklerinden mutluluk
duymaktay›z.
Mart ay› içerisinde de bu anlamda
teknik gezi isteyen Uluda¤ Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Toplulu¤u

ÇEVRE

Her y›l 21-26 Mart tarihleri aras›nda
Orman haftas› ve 22 Mart tarihinde
Dünya Su Günü çeﬂitli etkinliklerle
kutlanmaktad›r. Bu çerçevede yaﬂam
için olmazsa olmaz bu önemli
kaynaklar›n önemini bir kez daha
hat›rlayal›m.
ORMAN HAFTASI (21-26 MART)
Amaç, küçülen dünyam›zda meydana
gelen her tür do¤a içi oluﬂumlar ve
etkenler nedeniyle h›zla etkilenen ve
büyük boyutlarda tahrip edilen ve
edilmesine h›zla devam edilen orman
varl›¤›n›n idamesi ve geniﬂletilmesinin
gerekti¤ini tüm çal›ﬂanlar›m›z›n bilgisine
sunmak ve bu yönde bilinçlendirilmesini
sa¤lamakt›r.
Ülke ormanlar›m›z bu gün bizlere
laz›m oldu¤u kadar, yar›n bizden sonraki
nesiller içinde vazgeçilmezdir.
Dikece¤imiz her fidan, hem kendimiz
hem de gelecek nesiller için bir umut
kayna¤› olacakt›r. Bir ülkenin
vazgeçilmez bir unsuru olan ormanlar
o ülkenin genel yüzölçümünün %30'na
tekabül etmesi gerekmektedir. Bu gün
ülkemizin ancak %18'i ormanlarla
kapl›d›r. Bu oran› %30'a hatta bunun
üzerine ç›karmak en büyük amaç ve
görevimizdir. Mevcut ormanlar›m›z›
korumak, geliﬂtirmek ve ›slah ederek
verim güçlerini art›rmak gerekmektedir.
Ormanlar Yok Olursa Turizm
Ekonomisi de Yok Olur.
Ormanlar Turizmin Can Damar›d›r...
Günümüzde büyük kentlerdeki nüfus
art›ﬂ› sanayileﬂme ve yaﬂam düzeyinin
yükselmesi insanlar› e¤lenme, dinlenme
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ve boﬂ zamanlar›n› de¤erlendirme için
k›rsal alanlara yöneltmiﬂtir. Sahip oldu¤u
zenginlikler nedeniyle ormanlar, yürüyüﬂ,
da¤c›l›k, el de¤memiﬂ bölgelerde
kampç›l›k, fotosafari, ekoturizm gibi
ihtiyaçlar› da karﬂ›lamaktad›r. Estetik ve
do¤al güzellikleri içeren ormanl›k
alanlar›n denizle kucaklaﬂt›¤› yöreler,
hem iç turizmin hem de d›ﬂ turizmin
cazibe merkezidir. Bütün bu
fonksiyonlar›yla ormanlar turizm
ekonomisinin geliﬂmesine katk› sa¤lar.
Ormanlar Yok Olursa Soludu¤umuz
Havada Yok Olur.
Hava Kirlili¤inin Yaklaﬂ›k % 50'si
Ormanlar Taraf›ndan
Temizlenmektedir...
Ormanlar›n iklim üzerindeki olumlu
etkisi yan›nda hava kirlili¤ini ve
gürültüyü önlemesi fonksiyonlar› da
büyük önem taﬂ›r. Bir hektar ladin orman›
y›lda 32 ton, çam orman› 40 ton ve kay›n
orman› da 68 ton tozu emer. Ormanlar
50 metre geniﬂli¤indeki bir otoban›n
trafik gürültüsünü 20 - 30 desibel azalt›r.
Ayr›ca 25 metre boyundaki bir kay›n
a¤ac› 40 kiﬂinin ç›kard›¤› karbondioksiti
yok eder ve saatte 1,5 kilogram oksijen
üreterek havay› temizler. Hava üzerindeki
bu olumlu etkileri nedeniyle ﬂehirlerin
çevresinde ormanlar yetiﬂtirilmekte ve
solunum hastal›klar›yla ilgili hastaneler
ormanl›k alanlarda kurulmaktad›r.
Ormanlar Yok Olursa Geçim
Kaynaklar›m›zda Yok Olur.
Ormanlar, ‹çinde ve Civar›nda
Yaﬂayanlar›n Temel Geçim
Kayna¤›d›r...

Ormanlar gerek halk›n hizmetine
sunduklar› odun ve odun d›ﬂ› ürünlerin
üretimi, gerekse de tatl› su bal›kç›l›¤›,
ar›c›l›k, hayvanc›l›k, madencilik ve turizm
hizmetlerine yönelik faaliyet sahalar›
itibariyle geniﬂ bir iﬂlendirme imkan›na
sahiptir. Orman içi ve civar› yerleﬂim
yerlerinde yaﬂayan insanlara, çeﬂitli iﬂ
alanlar› sa¤layan ormanlar, iﬂsizli¤i
önlemede de etkin rol oynar. Bu
fonksiyonlar› ile k›rsal kalk›nmaya da
katk› sa¤lar.
Ormanlar Yok Olursa Su
Kaynaklar›m›zda Yok Olur.
Ormanlar, Su Kaynaklar›m›z›n
Sigortas›d›r...
Ormanlar, baﬂta içme suyu olmak
üzere, tar›m ve endüstrinin ihtiyaç
duydu¤u suyu sa¤lar. Ormandaki
a¤açlar, kar ve ya¤mur biçimindeki
ya¤›ﬂ› yapraklar›, dallar›, gövdesi ve
kökleri ile tutar, sellerin ve taﬂk›nlar›n
oluﬂumunu önleyerek ya¤›ﬂ› ve ak›ﬂ›
zarars›z hale getirir. Ayr›ca orman örtüsü
ve topra¤› yer alt› sular›n›n oluﬂmas›na
yard›m eder ve yeralt› su kaynaklar›n›n
y›l boyunca sürekli olarak su
sa¤lamas›na katk›da bulunur. Su rejimini
düzenleme fonksiyonu ile ormanlar su
kaynaklar›n›n da sigortas›d›r.
Ormanlar Yok Olursa
Hastal›klar›m›z›n Çaresi de Yok Olur.
Bir çok hastal›¤a çare olan ilaçlar
ormanlardaki çeﬂitli bitkilerden elde
edilmektedir...
Ormanlar insan›n ruh ve beden sa¤l›¤›
üzerinde olumlu etki yaratmaktad›r.
Ormanlar gürültüyü önlemesi, hava
kirlili¤ini filtre etmesi, e¤lence ve
dinlence imkan› sa¤lamas›, havay›
yumuﬂatmas› gibi fonksiyonel
yararlar›yla ruh sa¤l›¤›n› iyileﬂtirici etki
sa¤lad›¤› gibi birçok hastal›¤a çare olan
ilaçlar›n yap›ld›¤› bitkileri de
bünyelerinde bar›nd›rarak insanlar›n
beden sa¤l›klar› üzerinde olumlu katk›
sa¤lamaktad›r. Ormanlar›m›zda bulunan
a¤aç ve di¤er bitkilerin kök, kabuk,

ö¤rencilerinden oluﬂan bir grup
12/03/2008 tarihinde, fabrikam›za
geldiler. Ö¤rencilere seminer salonunda

fabrikam›zla ilgili teknik bilgiler
verildikten sonra iki ayr› grup halinde
iﬂletmemiz gezdirilmiﬂtir.
korumaktad›r. Baﬂta inﬂaat, mobilya,
k›rtasiye, ka¤›t, yiyecek, ilaç, boya, kimya
sektörleri ile di¤er yan sanayinde
kulland›¤› endüstriyel hammaddeyi
ormandan elde etmektedir.

yaprak, dal, çiçek ve tohumlar›, çeﬂitli
hastal›klar›n tedavisi için haz›rlanan
ilaçlar›n yap›m›nda kullan›l›r. Defne,
kekik, adaçay›, kestane, f›st›k çam›,
kuﬂburnu ve keçi boynuzu gibi bitkiler
do¤rudan g›da olarak kullan›labilece¤i
gibi ihtiva ettikleri uçucu ya¤lar çeﬂitli
sanayi kollar›nda kullan›lmaktad›r.
Ormanlar Yok Olursa
Topraklar›m›zda Yok Olur.
Ormanlar Topraklar›m›z›n
Sigortas›d›r...
Topra¤›n, sularla y›kanmas›na ve
rüzgarlarla taﬂ›nmas›na erozyon
denilmektedir. Ormanlar rüzgar›n h›z›n›
azaltmak, ya¤›ﬂlar›n ve akarsular›n
topraklar› koparma ve sürükleme gücünü
zay›flatmak suretiyle topra¤› erozyona
karﬂ› en iyi biçimde korumakta y›kan›p
taﬂ›nmas›n› önlemektedir. Toprak
kaymalar› (heyelan), ç›¤lar ve rüzgarlar
ile taﬂ›nan kum, taﬂ, toprak, moloz v.b.
gibi materyallerin verimli tar›m
topraklar›n› örtmesine ve dolay›s›yla
verimsizleﬂmesine engel olur.
Ormanlar Yok Olursa Endüstriyel
Kaynaklar›m›zda Yok Olur.
Ormanlar, insano¤lunun yaﬂam›
boyunca vazgeçemeyece¤i en
önemli do¤al kaynakt›r...
‹nsano¤lu ilkça¤lardan beri
ihtiyaçlar›n› (›s›nmak için kulland›¤›
odun, kaleler,
gemiler, oklar,
m›zraklar, savaﬂ
arabalar›, bar›naklar
vb.) ormandan
karﬂ›lam›ﬂt›r.
Günümüzde dahi
ormanlar yakacak
olarak kullan›m›n›n
yan›nda,
vazgeçilmez do¤al
bir hammadde
kayna¤› olarak
de¤erini hala

DÜNYA SU GÜNÜ (22 MART)
Su, bireylerin en temel gereksinimi
olma ve baﬂl›ca ekonomik faaliyetlere
kaynakl›k etme özelli¤i ile uluslar›n
devaml›l›¤› için yaﬂamsal bir kaynakt›r.
Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi
büyük ölçüde temiz ve yeterli su arz›na
sahip olmaya ba¤l›d›r. Su kaynaklar›n›n
geliﬂtirilmesi ekonomik üretkenlik ve
sosyal refaha do¤rudan katk›
yapmaktad›r. Öte yandan, nüfus ve
ekonomik faaliyetler artt›kça birçok ülke
h›zla su s›k›nt›s› çeker duruma gelmekte
ya da ekonomik geliﬂmeleri
k›s›tlanmaktad›r. Sürdürülebilir kalk›nma
politikas› do¤rultusunda, su kaynaklar›n›
tasarruflu kullanma bilinci yerel,
bölgesel, ulusal ve uluslararas› her
düzeyde geliﬂtirilmelidir.
Dünya nüfusunun artmas›, küresel
›s›nmaya ba¤l› iklim de¤iﬂiklikleri, suyun
yeryüzündeki da¤›l›m› ve kullan›m ﬂekli,
su ile ilgili ciddi sorunlar›n ortaya
ç›kmas›na yol açmaktad›r.

Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) Genel Kurulu,
1992 y›l›nda Rio de Janerio’da
düzenlenen BM Çevre ve Kalk›nma
Konferans›’nda dünyada suyun giderek
artan öneminden dolay› her y›l 22 Mart
gününün "Dünya Su Günü" olarak
kutlanmas›na karar vermiﬂtir.
Türkiye su zengini bir ülke de¤ildir.
Uzmanlar ülkemizin 107 milyar m3 su
arz›na sahip oldu¤unu vurgulasalar da,
mevcut su kaynaklar› zaman ve mekâna
göre düzensiz da¤›lm›ﬂt›r. Öte yandan
ortalama 1300 m3 kiﬂi baﬂ›na düﬂen su
miktar› ile ülkemiz uluslararas› ölçütlere
göre su s›k›nt›s› çeken ülkeler içinde
de¤erlendirilebilmektedir.
Öyleyse haydi bizlerde suyumuza
sahip ç›kal›m. Onu dikkatli kullanmaya,
israf etmemeye ve onu korumaya
çal›ﬂal›m.
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HABERLER

E⁄‹T‹M
Sürekli geliﬂmeyi ve kalite artt›rmay› amaçlayan ÇEMTAﬁ ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
do¤rultusunda 2008 y›l› e¤itim planlar›m›z haz›rland› ve uygulanmaya baﬂland›.
2008 y›l› için planlanan toplam 17 Saat/Adam olan e¤itim hedefimizin
2,9 Saat/Adam›n› Kalite ve Yönetim Sistemleri E¤itimleri,
10,3 Saat/Adam›n› ‹nsan Kaynaklar› ve Beceri Geliﬂtirme e¤itimleri,
3,7 Saat/Adam›n› Üretim ve verimlilik artt›rma e¤itimleri oluﬂturmaktad›r.
2008 y›l› plan› do¤rultusunda ve plan d›ﬂ› olarak ﬂu ana kadar gerçekleﬂtirilen
e¤itimlerimiz.
- Radyasyon Ölçümü ve Korunmas›
Kursu
- PLC Temel Seviye E¤itimi
- PLC ‹leri Seviye E¤itimi
- Ulusal Finans Raporlama E¤itimi
- Otomasyonda Yenilikler Semineri

PERSONEL HABERLER‹
GÖKHAN ENG‹N
1977 Almanya do¤umluyum.
2004 y›l›nda Mersin Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi, Almanca
Mütercim Tercümanl›k
Bölümünden mezun oldum.
Haziran 2007’den itibaren
ÇEMTAﬁ bünyesinde D›ﬂ Ticaret
Memuru olarak görev yapmaktay›m.
Nice y›llar ÇEMTAﬁ ailesinin bir
bireyi olmak dile¤iyle tüm çal›ﬂma
arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar dilerim.

- Kalibrasyon E¤itimi
- FMEA
- ‹ﬂyerlerinde Davran›ﬂ Psikolojisi
Semineri
- ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimi

2008 YILI KONULARA GÖRE HEDEFLENEN
E⁄‹T‹M SAATLER‹N‹N DA⁄ILIMI

Üretim ve
Verimlilik
Art›rma
E¤itimleri
22%

MUHAMMET KARAKOÇ
1982 Çanakkale-Çan
do¤umluyum. 8 ayd›r ÇEMTAﬁ’
ta çal›ﬂ›yorum. 1 k›z çocuk
babas›y›m. Çal›ﬂma
arkadaﬂlar›ma sa¤l›k, mutluluk
ve baﬂar›lar dilerim.

Kalite ve
Yönetim
Sistemleri
E¤itimleri
17%

MUSTAFA ATMACA

‹nsan Kaynaklar›, Finans,
Ekonomi ve Beceri Geliﬂtirme
E¤itimleri
61%

ÇOCUKLARI OLAN
ÇALIﬁANLARIMIZ

1982 K›r›kkale do¤umluyum. Evli
ve 1 çocuk babas›y›m. 5 ayd›r
ÇEMTAﬁ’ta çal›ﬂ›yorum. Bütün
çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma sa¤l›k ve
huzurlu günler dilerim.

Kalite Personelinden,
‹lyas NUMANO⁄LU’nun bir
ERKEK,
Haddehane Personelinden,
Mehmet D‹NÇ’in bir
ERKEK,
Çelikhane Personelinden,
Yüksel KES‹M’in bir
ERKEK,
çocuklar› dünyaya gelmiﬂtir.
Bebeklerimize aileleri ile
beraber uzun ve sa¤l›kl› bir
yaﬂam diliyoruz.

EVLENEN
ARKADAﬁLARIMIZ

ÖNER‹LER‹M‹Z
Sürekli geliﬂme ve iyileﬂtirme faaliyetlerinin ayr›lmaz bir parças› olan öneri sistemimiz
etkin bir ﬂekilde çal›ﬂmaya devam ediyor.
Mart 2008 sonuna kadar çal›ﬂanlar›m›z›n; üretim verimlilik artt›rma, çevre, iﬂ sa¤l›¤›
ve güvenli¤i gibi konularda vermiﬂ olduklar› toplam öneri say›s› 47 çal›ﬂan baﬂ›na
düﬂen öneri say›s› da 0,14 olmuﬂtur. Gelen önerilerin bölümlere göre da¤›l›m› da
aﬂa¤›daki grafikte gösterilmektedir.

2008 YILI BÖLÜMLERE GÖRE ÖNER‹LER
‹nsan Kaynaklar›
17%
Haddehane
36%
Elk. Bak.
Onr.
4%
Mek.
Bak.
Onr.
13%

- Yerinde söz söyleyen, özür dilemek zorunda kalmaz.
Fatih Sultan Mehmet
- ‹stedi¤ini söyleyen, istemedi¤ini iﬂitir.
Türkmen Atasözü
- Her bildi¤ini söyleme, ama her söyledi¤ini mutlaka bil.
Claudius
- Kalp ne ile doluysa, dudaklardan o dökülür gider.
Goethe
- Ben, ondört yaﬂ›nda bir delikanl›yken, babam o kadar cahildi ki, neredeyse
yaﬂl› adam›n çevremde bile bulunmas›na dayanamazd›m. Yirmi bir yaﬂ›ma
geldi¤imde, bu arada geçen yedi y›l içinde onun ne kadar çok ﬂey ö¤renmiﬂ
olmas› beni hayretler içinde b›rakm›ﬂt›.
Mark Twain

VEFAT
Çelikhane
30%
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DÜﬁÜNDÜREN SÖZLER

Mekanik Bak›m – Onar›m Personelinden
Salih ÇAVUﬁO⁄LU’ nun babas›,
Zeki CANITEZ’in a¤abeyi vefat etmiﬂlerdir.
Bütün ÇEMTAﬁ olarak kendilerine Tanr›’dan rahmet,
geride kalanlara baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

‹nsan Kaynaklar›
Personelinden,
Sezer YEﬁ‹LBA⁄,
Çelikhane Personelinden,
Abdil AYDIN,
Ahmet ÖZKAN,
evlenmiﬂlerdir.
Kendilerine eﬂleri ile birlikte
mutlu bir yaﬂam diliyoruz.

GEÇM‹ﬁ OLSUN
Ameliyat geçiren arkadaﬂlar›m›z
Mahir ÇEL‹KOK, Zülal FIRÇACI
ve Do¤an Nadi GÜRELMAN’a
geçmiﬂ olsun diyor, kendilerini
en k›sa sürede aram›zda görmek
istiyoruz.

SAYFA 3

AKTÜEL
ÇOCUKLARIMIZIN DÜNYASI

ULUDA⁄ GEZ‹S‹
Fabrikam›z Sosyal Etkinlikler Kurulu taraf›ndan 8 Mart 2008 Cumartesi günü do¤a harikas› Uluda¤’a gezi tertip edilmiﬂtir.

Çal›ﬂanlar›m›z aileleri ile birlikte, iﬂten
uzak do¤ayla baﬂ baﬂa güzel bir gün
geçirmiﬂlerdir.

ERTU⁄RUL DEM‹R
Güner Rubac› ‹lkö¤retim Okulu, 2/ C

BEGÜM KA⁄ITÇIBAﬁI
Emine Örnek Koleji 2 / E

ALEYNA DAL
‹rfaniye ‹lkö¤retim Okulu, 1 /A

AHMET PUL
Pilot Sanayi ‹lkö¤retim Okulu, 1 /A

SAL‹H DAL
‹rfaniye ‹lkö¤retim Okulu, 3/ A

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

SAYFA 4

Yay›n Kurulu:
Refik ÇANDARLI
Baﬂkan
Harun YEﬁiLYURT
‹rfan ÇEÇEN
Züleyha RAVANO⁄LU
Do¤an GÜRELMAN
Figen HARAÇCI
Esra ATLAS
‹smail CAN

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.

BÜLTEN MART / N‹SAN 2008

