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BAŞYAZI

    Değerli Arkadaşlarım,
    2013 yılını geride bıraktığımız şu
    günlerde Dünya demir-çelik üretiminin
    geçen yıla göre %3.6 oranında
    arttığını görüyoruz, üretim 1.615,
    milyon tona ulaştı.
    Çin 2013 yılında %49’luk üretim payı
    ile ve 785, milyon tonluk üretimi ile ilk
sırada yer aldı ve yıllık %7.5’lik üretim artışı sağlandı. Çin’i takip
eden üç ülke, Japonya 111, ABD 87 ve Hindistan 79 milyon ton
üretim gerçekleştirdiler.
Türkiye’deki toplam çelik üretimi ise geçen yıla göre %3.4
gerileyerek toplamda 34.654.000, ton oldu.
Üretimdeki gerilemeye rağmen, Türkiye, Dünya’nın en büyük
çelik üreticileri listesindeki 8. sıradaki yerini korumaktadır.
Avrupa’daki sıralamada ise Almanya’dan sonra ikinci sırada
bulunmaktadır.
Üretiminin neredeyse tamamını iç ve dış otomotiv sektörü yan sanayiine dönük olarak yapan şirketimiz, Türkiye ve Dünya otomotiv
sektörü üretim değişimlerinden direkt olarak etkilenmektedir.
2013 yılında Otomotiv Sanayii Türkiye’de %5 üretim artışı
yakalamıştır.
Türk otomotiv sanayiinde kapasite kullanım oranı, 2013’de, %73
olmuştur.
ÖTV, kur, fiyat artışları ve kredi sınırlamaları nedeniyle 2014’de
iç pazarda %20 gibi satış gerilemesi beklenilmekte olup bu
daralmayı ihracatla aşabilme planları yapılmaktadır.
2013 yılında çelik üretimimiz %18.4 ve hadde mamülü
üretimimiz ise %16.1 oranında artış göstermiştir.
Toplam hadde mamülü satışlarımız ise, 2012 yılına göre,
%11 seviyesinde artmış, ve toplam satışlarımızda iç piyasa
satışlarımızın payı %44 dış piyasa satışlarımızın payı %56
olmuştur.
Yılın ilk yarısında, TL’nin değerli olması dış satışımızı engelledi ve
ithal malzemelerin iç piyasadaki satışlarını artırdı.
İkinci yarı normal seyrinde giderken bu defa 17 Aralık’tan
itibaren de döviz değerinin aşırı artmasına karşılık faizler
yükseltildi.
2013 yılı içerisinde başta Mercedes Benz Türk Kamyon olmak
üzere 8 ayrı firmaya Denge Çubuğu teslimatı yapılmıştır.
Mercedes’in de içinde bulunduğu Daimler gruba bağlı ve yolcu
otobüsü üreten firmanın İspanya’da bulunan lokasyonunda bulunan Evobus İspanya üretim merkezine 12 Ağustos’tan itibaren
denge çubuğu ihracatı yapılmaktadır.
Mercedes Otobüs Türk sevkiyatları ise 2014 yılı ilk çeyreğinde
başlayacaktır.
2014 yılında yapacağımız en önemli yatırımlar, 2013’de
başlanılıp siparişe bağlanılmış olan ve ön ödemeleri (işe
başlama için) %15 yapılmış olan Çelikhanede Sürekli Döküm
Makinası Modernizasyonu ile Haddehanelerimizdeki Modernizasyon yatırımları olacaktır.
Sürekli Döküm Modernizasyon yatırımı ile, otomotiv ana sanayinin her geçen gün artan kalite taleplerine cevap verilebilecek
ve üretimde verimlilik artışı sağlanacaktır.
Haddehane Modernizasyonunda ise dökülebilinecek 200 kare
kütüklerle yapılacak ürünlerde daha da kalın kesitler nihai ürün
olarak üretilebilinecek ve verimlilik artışı sağlanabilecektir.
Satmış olduğumuz makaslık malzemelerin paralarını alabilmek
için, ipoteğin paraya çevrilmesi davası akabinde, icradan satın
aldığımız Uzel Makas Fabrikasının değerlendirilmesi için ki
yaptığımız çalışmalarda;

1- Kendimizin çalıştırması,
2- Yerli veya yabancı bir ortakla çalıştırılması, veya
3- Satılması
alternatifleri üzerinde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizin
tamamının satış yönünde olduğu kamuya yaptığımız
açıklamalarımızda belirtilmiştir.
Makas fabrikasının satışının, tüm ruhsatları yenilenmiş olarak
satılmasının, daha kolay ve uygun olabileceği düşüncesiyle,
bugüne kadar, ilgili ruhsatların alınması için gayret
gösterilmiştir.
Çemtaş hisse senetlerimizin 2013 yılı seyrinde; 2013 yılı ilk 6
ayında BİST TÜM seyrinin altında, ikinci 6 aylık dönemde ise
üstünde bir seyir izlediğini görmekteyiz. Yıllık olarak baktığımızda
BİST TÜM %10.57 değer kaybetmişken ÇEMTAŞ %0.87 değer
kazanmıştır.
2014 yılının çok inişli çıkışlı ve çok zor bir yıl olacağını
söylememize gerek yoktur. Mali yapısı çok kuvvetli olan
kuruluşumuzun 2014 yılını da yine basiretli üst yönetimimizle ve
siz değerli vefakar çalışanlarımızla birlikte başarılı bir şekilde
götüreceğimize içten inanmaktayız.
2014 yılının sağlıklı, başarılı ve şanslı geçmesini temenni
ediyoruz.
Saygılarımla,
Nuri ÖZDEMİREL
Genel Müdür

TOFAŞ TEDARİKÇİ BİLGİ PAYLAŞIM
TOPLANTISI VE ÖDÜL TÖRENİ
Türk otomotiv sektörünün öncü firmalarından Tofaş’ın
her yıl düzenlediği, Tedarikçi Bilgi Paylaşım Toplantısı
ve Ödül Töreni’ne katıldık.
“Birlikte Büyüyoruz” ana temasıyla 24.01.2014
tarihinde Bursa Hilton Convention Center’da
gerçekleştirilen toplantıya, Tofaş’ın işbirliği
içerisinde olduğu tedarikçi firmalardan yaklaşık 350
katılımcının yanı sıra 120 Tofaş çalışanı katıldı.
Fiat Group Purchasing CEO’su Scott GARBERDING’in
davetli konuşmacı olarak katıldığı toplantıda; Tofaş
CEO’su Kamil BAŞARAN, Satınalma Direktörü Yüksel
ÖZTÜRK, Endüstriyel Operasyonlar Direktörü Akın
AYDEMİR ile Fiat İş Birimi Direktörü Okan BAŞ’da
konuşmalarıyla yer aldı. Paylaşım toplantısında
gerçekleştirilen sunumlarda Dünya ve Türkiye
Otomotiv sektörü hakkında genel bilgiler verildi. Tofaş
A.Ş. ve Fiat grubunun 2013 yılı faaliyetleri ile birlikte
yeni projeleri hakkında bilgiler paylaşıldı.
Sunumların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde
Tofaş A.Ş. tedarikçilerine ödüller verildi. Ödül kazanan
bütün firmaları tebrik ederiz.

YATIRIMLARIMIZ
DENGE ÇUBUĞU ROBOT
OTOMASYONU

Denge çubuğu üretim hattımızdaki devam eden
otomasyon çalışmalarımız kapsamında, temperleme
fırınına malzeme yüklenmesi işlemi için KUKA marka
robot uygulaması devreye girdi. Denge çubukları sıcak
şekillendirme sonrası, ısıl işlem için sertleştirme yağ
banyosuna atılır. Robot otomasyonu, sertleştirme
işlemi tamamlanan denge çubuklarının, yağ banyosu
çıkışında temperleme fırınına yüklemesi işleminde
sabit bir zamanlama sağlanmış olması açısından ürün
kalitesi yönüyle büyük fayda sağlanacaktır. Ayrıca
denge çubukları insan gücü ile taşınmayacak ve
böylece iş gücü verimliliği ve iş sağlığı ve güvenliği
açısından da büyük fayda sağlanacaktır.
Üretim hattımızın bazı diğer kısımlarında, tav fırını
malzeme yükleme, sıcak şekillendirme iş istasyonları
için de robot ve mekanik otomasyon çalışmalarımız
devam etmektedir.

ANLIK BOYUT ÖLÇÜM CİHAZIMIZ
YENİLENDİ

			
Mevcut optik
			
sistem anlık
			
boyut ölçüm
			
cihazımız,
			
Zumbach lazer
			
sistem ölçüm
			
cihazı ile
			
yenilendi.
			
Zumbach
Electronic AG (İsviçre) firmasından tedarik edilen
anlık boyut ölçüm cihazının kurulumu 3-6 Şubat 2014
tarihleri arasında tamamlanmış ve sistem başarıyla
devreye alınmıştır. Anlık ölçüm cihazı lazer bazlı bir
ölçüm sistemi olup 3 takım ölçüm başlığına sahiptir.
Her bir ölçüm başlığı ürün üzerinde saniyede 1000
adet ölçüm yapabilmektedir. Bu ölçümler daha
sonra STEELMASTER adlı bilgisayar programı
sayesinde anlık olarak 0.05mm hassasiyetle
			
görüntülene			
bilmektedir.
			
Ölçümler bir
			
veritabanında
			
kayıt altına alınıp
			
geçmişe yönelik
			
tarama
			
yapılabilmek			
tedir.

BÖLÜMLERİYLE ÇEMTAŞ - PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Müşteri odaklı çalışmayı kendisine temel ilke edinmiş
olan ÇEMTAŞ’ta Pazarlama Müdürlüğü faaliyetleri dört
ana süreç altında sürdürülmektedir.
Bu süreçler;
- Sipariş alma
- Sevkiyat - Teslimat
- Tahsilat
- Müşteri memnuniyeti ve iletişimdir.
ÇEMTAŞ, üretimini, düzenlediği kampanyalarda
topladığı siparişler ile sürdürmektedir. Pazarlama

Müdürlüğü, sipariş alma süreci kapsamında
düzenlenen yuvarlak ve yaylık lama kampanyalarında
iç piyasa müşterilerine kampanyaları piyasa şartlarına
uygun olarak tespit edilen birim fiyatlar ile duyurmakta
ve sipariş toplama süresince müşteri ile iletişim halinde
bulunarak, müşterilerimizin siparişlerini toplamakta
ve üretim programımıza uygun olarak planlama
bölümümüze aktarmaktadır.
Diğer taraftan, kurulduğu günden beri vasıflı çelik
üreticisi olarak bilinen ÇEMTAŞ, seri üretimine 2013
yılının Mart ayında başladığı viraj denge çubukları ile
otomotiv yan sanayi firması olmuştur.
Pazarlama Müdürlüğü, ÇEMTAŞ‘ın yeni ürünü olan
viraj denge çubuklarını, yurtiçi ve yurtdışı otomotiv ana
sanayileri ve yenileme pazarına satış ve pazarlamasını
da yapmaktadır. Bu bağlamda, viraj denge çubuğu
müşterileri ile görüşmeler yapmakta, OEM’lerdeki yeni
projeleri takip etmekte, teklifler vermekte, verilen
teklifler sonrası OEM veya yenileme pazarı müşterileri
ile anlaşma noktasına gelindiğinde projeler sözleşmeler
ile sonlandırılmakta ve seri üretim için planlama ve
üretim birimlerimize aktarılmak suretiyle viraj denge
çubuğu sipariş alma süreci tamamlanmaktadır.
Üretimi tamamlanan yuvarlak veya yaylık lama

ürünlerimizin veya viraj denge çubuklarının sevkiyatları
müşteri terminlerine göre gerçekleştirilmektedir.
Sevkiyat süreci sevk edilen ürünün faturalanması ile
sonlanmaktadır.
Pazarlama Müdürlüğü, sevkiyat süreci sonrası
müşterilere kesilen faturaların vadesinde tahsilatı ile de
görevlidir. Tahsilat sürecinde müşteri ile sıcak diyalog
halinde bulunulması, sürecin sağlıklı yürümesi için
vazgeçilmez bir yöntem olmaktadır.
Müşteri odaklı çalışmanın gereği olarak mevcut
müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizi sürdürür iken yeni
pazarlar geliştirmek ve yeni müşterileri ÇEMTAŞ’a
kazandırmak adına düzenli ve sık tekrarlanan müşteri
ziyaretleri gerçekleştirilmekte ve bu ziyaretlerde müşteri
beklentileri tespit edilmekte ve bu beklentilere uygun
rekabetçi dönüşlerle müşteri ihtiyaçları karşılanmakta
olup, bu yürütülen süreç ile müşterilerimizin
memnuniyetinin maksimize edilmesi hedeflenmektedir.
ÇEMTAŞ’ın etkin tanıtımı için yapılan müşteri
ziyaretlerinden ayrı yurt içi ve yurt dışı sektörel fuarlara
katılarak sürekli pazar araştırması ve geliştirmesi
sağlanmaktadır. ÇEMTAŞ’ın müşterilerine açılan
penceresi olan Pazarlama Müdürlüğü bütün süreçlerini
10 kişilik kadrosu ile sürdürmektedir.

“Dünya’da ve Türkiye’de Verem Azalıyor”
67. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası Basın Bildirisi

Ülkemizde, verem (tüberküloz) hastalığı konusunda toplumun
bilgilendirilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazar
gününden başlayan hafta Verem Eğitim ve Propaganda
Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 05-11 Ocak 2014
tarihleri arasında “67. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası”
çerçevesinde bütün yurtta konu ile ilgili çeşitli etkinlikler
düzenlenecektir.
Verem, insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına
rağmen hala tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak
önemini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre
dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı ve ölüm hızları
düşmektedir. Buna rağmen dünyadaki tüberküloz vaka sayısı
halen çok yüksektir.
Türkiye’de yılda yaklaşık 13-14 bin yeni verem hastası ortaya
çıkmaktadır. Yeni tespit edilen tüberküloz hasta sayısı her yıl
yaklaşık %6 oranında azalmaktadır.
2005-2006 yıllarında Türkiye genelinde yaklaşık 21.000
tüberküloz vakası varken 2012 yılında kayıtlı toplam tüberküloz
vaka sayısı 14.691’e düşmüştür. Hastaların %59’u erkek,
%41’i kadındır. Hastaların %64’ünde akciğer tüberkülozu
varken, %36’sında akciğer dışındaki organlar (lenf bezleri,
plevra, kemik, böbrek, beyin vb.) tutulmuştur. Hastaların
%1,8’i yabancı ülke doğumlu hastadır.
Dünya genelinde tüberkülozla ilgili en önemli tehlike hastaların
ilaçlarını düzenli kullanmamaları veya tedavilerini yarım
bırakmaları sonucunda gelişen ilaç direncidir. Bu vakalar
birinci seçenek verem ilaçlarına dirençlidir ve tedavileri ancak
ikinci seçenek tüberküloz ilaçları ile mümkündür. Bu da
tedavi başarısını azaltmakta ve tedavi maliyetini arttırmaktadır.
Türkiye’de 2012 yılında tespit edilen vakaların %2’si çok ilaca
dirençli tüberküloz hastasıdır.
Tüberküloz vakalarının özellikle de bulaştırıcılığı en fazla olan
yayma pozitif vakaların (balgamında verem mikrobu tespit
edilmiş vakalar) başarı ile tedavi edilmesi tüberküloz
kontrolünde en önemli hususlardan birisidir. Türkiye’nin, 2011
yılı yeni yayma pozitif vakalarda tedavi başarısı %90’dır. Bu
oran Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde %66’dır.
Dünyada tüberküloz kontrolü için Dünya Sağlık Örgütü
tarafından küresel bir kontrol programı, ülkemizde ise aynı
standartlarda ve paralelde bir ulusal tüberküloz kontrol
programı uygulanmaktadır. Ülkemizde tüberküloz kontrol

programı çalışmaları “Veremsiz Bir Türkiye” oluşturmak
amacıyla kamunun yanında özel sektör, sivil toplum örgütleri
ve gönüllü kuruluşlarla birlikte yürütülmektedir. Bu hedefe
ulaşmada verem savaşı derneklerinin çok değerli katkıları
mevcuttur.
Bakanlığımız toplum sağlığı merkezi verem
birimleri (verem savaşı dispanseri), tüberküloz tanı
laboratuvarları ve diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile verem
kontrolü hizmetlerini titizlikle sürdürmektedir.
Verem hastalığı solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Verem
hastalığının genel belirtileri arasında; halsizlik, iştahsızlık,
kilo kaybı, ateş, gece terlemesi ve çocuklarda kilo alamama
bulunmaktadır. Akciğer tüberkülozunda; öksürük, balgam,
öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı ve nefes darlığı
şikâyetleri görülebilmektedir. 2-3 haftadan uzun süren öksürük
şikâyeti olan ve akciğer bulguları antibiyotik tedavisi ile
düzelmeyen hastalarda verem araştırılmalıdır. Bu şikâyetleri
olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesi
gerekmektedir.
Çocukları veremden korumak için doğumdan 2 ay sonra BCG
aşısı uygulanmaktadır. BCG aşısı aile sağlığı merkezleri ve
toplum sağlığı merkezleri verem birimlerinde ücretsiz olarak
yapılmaktadır. Ayrıca toplumu veremden korumanın en etkili
yolu, bulaştırıcı verem hastalarının erkenden bulunması ve
tedavi edilmesidir.
Verem hastalığına yakalananların aileleri ve temaslıları da
toplum sağlığı merkezleri verem birimlerine (verem savaşı
dispanseri) davet edilerek kontrol edilmektedir. Bulaştırıcı
olan hastaların yakın çevresindekilere koruyucu ilaç tedavisi
verilmektedir.
Ülkemizde verem hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak
yapılmaktadır. Dirençli vakalar da dâhil tüberküloz hastalarının
tedavisinde kullanılan bütün tüberküloz ilaçları Bakanlığımızca
temin edilerek ücretsiz olarak hastalara ulaştırılmaktadır. İlaç
tedavisine başlandıktan 15-20 gün sonra bulaştırıcılık büyük
oranda yok olmaktadır.
Verem tedavisinde ilaçların düzenli kullanılması büyük önem
arz etmektedir. Ülkemizde verem hastalarının tedavilerinin
düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla hasta odaklı
Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanmaktadır. Doğrudan
gözetimli tedavi uygulamasında hasta, tüm tedavi süresince

ilaçlarının her dozunu bir görevlinin ya da sorumlunun
gözetiminde içer ve bu durum kayıt altına alınarak tedavinin
başarıyla sonuçlanması sağlanır.
Özetle;
- Verem hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi
edilebilir bir hastalıktır.
Erken tanı, doğru ve etkin tedavi ile hastalıktan
korunmak mümkündür.
- Verem hastalığından korunmak ve sevdiklerimizi korumak için bazı kurallara dikkat etmemiz gerekir.
Öksürürken mutlaka ağzınızı kapatınız. Kullandığınız mendilleri
çöp kutusuna atınız. Ellerinizi sabunla yıkayınız. Bulunduğunuz
ortamı havalandırmaya özen gösteriniz.
- Verem hastalığının belirtilerini hissettiğinizde en yakın
sağlık kuruluşuna başvurunuz.
İki-üç haftadan uzun süren öksürükle birlikte balgam, kan
tükürme, nefes darlığı, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş,
gece terlemesi şikâyetleri olan kişilerin verem açısından da
kontrollerinin yapılabilmesi için en yakın sağlık kuruluşuna
müracaat etmesi gerekmektedir.
- Düzenli ilaç kullanımı ile veremi durdurabilir ve
sevdiklerinize bulaşmasını önleyebilirsiniz.
Verem tedavisi gören bir kişi, ilaçlarını belirli bir süre düzenli
olarak kullandığında hastalığın bulaştırıcılığı ortadan kalkar.
Düzenli tedavi olmayan hastalar ilaca dirençli hale gelir ve
hastalığı ilaca dirençli olarak bulaştırırlar.
- Verem tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar
ücretsizdir.
Verem tedavisi gören hastaların tedavisinde kullanılan bütün
tüberküloz ilaçları, Bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz
olarak hastalara ulaştırılmaktadır.
- Verem hastalığının tedavisinde tam başarı için,
ilaçlarınızı Doğrudan Gözetimli Tedavi ile kullanınız.
Doğrudan Gözetimli Tedavi, verem hastalığında tedavi
başarısını arttırmak için, tüberkülozlu hastaların her doz
ilacının her gün bir sağlık çalışanı veya eğitilmiş bir
gönüllü tarafından içirtilmesi esasına dayanır. Böylece doğru
ilaçları, uygun zamanda ve gerektiği sürede kullanmanız
sağlanmaktadır.
“Hedefimiz Veremsiz Bir Türkiye”
www.thsk.saglik.gov.tr

2013 YILI EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
2013 yılı eğitim planımız 31.12.2013 tarihi itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. 2013 yılı içerisinde çeşitli konu
başlıklarında toplam 19,24 Saat/Adam eğitim gerçekleştirerek 18,5 Saat/Adam’lık 2013 yılı eğitim hedefimizi
geçmiş bulunmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerin 0,22 Saat/Adam’lık bölümü Kalite ve Kalite Sistemleri
Eğitimleri, 5,11 Saat/Adam’lık bölümü İnsan Kaynakları-Beceri Geliştirme Eğitimleri, 3,19 Saat/Adam’lık bölümü
Üretim ve Verimlilik Arttırma Eğitimleri ve 10,71 Saat/Adam’lık kısmı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinden
oluşmuştur.

2013 yılı Toplam Eğitim
Süresinin Kapsam İçi Kapsam Dışı Personele
Dağılımı

KAPSAM İÇİ

KAPSAM DIŞI

Personel Haberleri
AYHAN DOĞAN
07.11.1991 doğumluyum.
Mudanya Dörtçelik Meslek Lisesi
Elektrik-Elektronik Bölümü
mezunuyum. 27.01.2014 tarihinde
Çelikhane Elektrik Bakım - Onarım
Müdürlüğünde işbaşı yaptım. ÇEMTAŞ ailesine
katılmaktan mutluluk duyuyorum.
ONUR AYDOĞAN
1991 Balıkesir doğumluyum.
100. Yıl Anadolu Teknik Lisesi
Elektrik Bölümü mezunuyum.
Mezun olduktan sonra Bursa’ya
yerleştim ve ÇEMTAŞ A.Ş.
Haddehane Elektrik Bakım - Onarım kısmında
çalışmaya başladım. İşimden ve çalışma
arkadaşlarımdan memnunum. Kitap okumayı ve
sinemaya gitmeyi severim.

FİİLİ

HEDEF

ÖNERİLERİMİZ
31.12.2013 tarihi itibariyle
2013 yılı içinde çalışanlarımız
tarafından verilen önerilerin
sayısı toplamda 290 a ulaşmıştır.
Gelen 290 öneri ile kişi başına
düşen öneri sayımız ise
0,74 olarak gerçekleşmiştir.
Önerileriyle şirketimize katkıda
bulunan arkadaşlarımızın hepsine
teşekkür ediyoruz.
2013 yılı önerilerinin
değerlendirmeleri yandaki
grafiklerde verilmiştir.

SERCAN YILDIZ
1991 Bursa - Mustafakemalpaşa
doğumluyum. Demirtaşpaşa
Endüstri Meslek Lisesi Makine
Teknolojisi Bölümü mezunuyum.
ÇEMTAŞ’ ta Çelikhane Mekanik
Bakım - Onarım Bölümünde işbaşı yaptım. ÇEMTAŞ
ailesine katıldığım için çok mutluyum. Çalışma
arkadaşlarıma başarılar dilerim.
AYDIN ÜNGÜL
1989 Bartın doğumluyum.
Zonguldak’ ta büyüdüm. Meslek
Lisesi Metal Bölümü mezunuyum.
Çelikhane Mekanik Bakım - Onarım
Bölümünde işbaşı yaptım. Çalışma
arkadaşlarıma başarılar dilerim.
ERDEM TOKTAŞ
1989 Samsun doğumluyum.
Bursa Atatürk Endüstri Meslek
Lisesi Metal Bölümü mezunuyum.
Çelikhane Mekanik Bakım - Onarım
Bölümünde işbaşı yaptım. Çalışma
arkadaşlarıma başarılar dilerim.
GÖKHAN DENİZ

Yeni Bir Nefes “Dogum”
Çelikhane Personelinden,
Gençer BATTAL’ın bir kız,
İsmail ERDEM’in bir kız,
Haddehane Personelinden,
Hasip ACAR’ın bir kız,
bebekleri dünyaya gelmiştir. Bebeklerimize aileleri
ile beraber uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

Vefat ve Bassaglıgı
Kalite Personelinden Oğuz TAŞDEMİR ve
Denge Çubuğu Personelinden Kazim COŞKUNER’in
babaları vefat etmişlerdir.
Kendilerine Tanrı’dan rahmet, geride kalanlara
başsağlığı diliyoruz.

1990 Bursa / Osmangazi
doğumluyum. Yeşilyayla Endüstri
Meslek Lisesi Elektirik Bölümü
mezunuyum. 11.12.2013 tarihinde
Çemtaş A.Ş’ de işe başladım.
Şu an Haddehane Elektrik Bakım Onarım kısmında çalışmaktayım. İşimi ve iş
ortamımı seviyorum. Çemtaş’ ta diğer iş yerlerinden
farklı olarak, güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu
düşünüyorum. Genellikle spor, müzik ve buna
benzer aktiviteleri hobi olarak görüyorum ve
Bursaspor takımını tutuyorum. Diğer çalışan
arkadaşlara başarılar diliyorum.

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI
Enerji, günlük insan yaşamının vazgeçilmez bir
parçasıdır. Bu derece önemli bir ihtiyacımızın
bilinçsizce tüketilmesi belki de gelecekte bizlere
çok büyük sıkıntılar yaşatacaktır. Günlük hayatta
kullandığımız bir çok şey enerji ile çalışmaktadır.
Evlerimizde, okullarımızda, işyerlerimizde vb.. yerlerde
kullandığımız elektrik enerjisi, otomobillerimizin
çalışması için kullanılan benzin, ısınmak için
kullandığımız doğalgaz gibi enerji kaynakları
tükenebilir enerji kaynaklarıdır. Bunları bilinçsizce
kullandığımız takdirde geleceğimizi tehlike altına
atabiliriz. Bu yüzden bu tür kaynakların kullanımında
son derece bilinçli ve dikkatli olmak zorundayız.

(Ocak Ayının İkinci Haftası)

Başlıca enerji kaynaklarımız; elektrik, su, güneş,
kömür ve petroldür. Bu enerji kaynaklarından elektriği
kendimiz üretiyoruz. Güneş ışığından ve sularımızdan
doğal enerji olarak yararlanıyoruz. Yalnız petrol
ülkemizde yeterince çıkmadığı için petrolün yarısını
dışarıdan alıyoruz. Son yıllarda kömür rezervlerimizin
azalması sebebi ile onu da dışarıdan ithal etmeye
başladık. Bütün bu enerji alımları, ekonomimiz için
ağır bir yüktür. Dış satım gelirimizin büyük bir bölümü
petrol alımına harcanıyor. Ulusal ekonomimizin
düzelmesi için enerjiyi tutumlu kullanmak zorundayız.
Enerjinin yetersizliği, üretimin düşmesini, yurt
ekonomisini ve günlük yaşantımızı etkilemektedir.

Enerjide tutum, sınırlı enerji kaynağının en verimli
biçimde kullanımıdır. Gereksiz enerji tüketiminin ve
kayıplarının azaltılmasıdır. Enerjide tutum aynı işi daha
az enerji ile yapmaktır. Enerji Tasarrufu Haftası içinde
öğrendiklerimizi yaşam boyu uygulayalım. Evimizde
boşa yanan lambaları söndürmeyi unutmayalım.
Bozuk musluklarımızı onaralım. Suyumuzun boşa
akmasını önleyelim, izlemediğimiz program süresince
televizyonu ve radyoyu kapatalım. Kışın pencere
yalıtımlarına daha çok özen gösterelim. Enerji tasarrufu
konusunda öğrendiklerimizi, dinlediklerimizi ömür
boyu uygulayalım.

Çocuklarımız Geleceğimizdir...

Doğukan AKMAN
Şehit Piyade Onbaşı
Orhan Tezcan
İlköğretim Okulu

Zeynep YIĞIN
Süleyman Çelebi
İlköğretim Okulu
7/A

Batuhan AKIN
Başaran İlkokulu
1/D
Babası:
İlker AKIN
(Çelikhane SDM
Operatörü)

Kağan Efe AYDOĞAN
Hasan Ali Yücel
İlköğretim Okulu
Babası:
Mesut AYDOĞAN
(Haddehane Tav Fırın
İşçisi)

8/A
Babası:
Hamit AKMAN
(Haddehane Tav Fırın
İşçisi)

Babası:
Mustafa YIĞIN
(Çelikhane Büro
Müdürü)

Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı No:18 Özay Apt.
Kat:1 Daire:4
Nilüfer / BURSA
0224 233 62 00
0224 233 14 10
nar@narmedya.net

