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BAŞYAZI
Kıymetli Yatırımcılar ve Pay Sahipleri,
Değerli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız;

		
Haddehanelerimiz yatırımı tam gününde
		
yürümekte olup Mayıs ayında sıcak
		
testler ve performans testleri sonunda
		
tam kapasite faaliyete geçecektir.
		
Aynı çatı altında, hem modernizasyon,
		
hem de üretime devam edebilme, bazı
zorlukların yaşanmasına sebep olmuşsa da, her zaman öncelik
müşteri isteklerine cevap verebilmek olduğundan, iç ve dış
müşterilerimizin talepleri her zaman olduğu gibi tam zamanında
karşılanabilmiştir.
Mayıs ayından itibaren artan kapasitemizle de, otomotivin artan
taleplerini kolayca karşılayabiliyor olacağız.
Ar-Ge Merkezi kurulması çalışmalarımız Uludağ Üniversitemizle
birlikte yürütülmektedir.
Yemekhanemiz üstü ikinci kat komple Ar-Ge Merkezi olarak
planlanmaktadır.
En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek
ve bunları yaşama geçirerek katma değer yaratmak olduğundan
hareketle işletmelerimize uygun ihtiyacımız olan Ar-Ge konularının
seçimi büyük önem arz etmektedir.
Salt Ar-Ge sürecinin inovasyon becerisi için tek başına yeterli
olmayıp tasarım kavramında bu sürece dahil edilmelidir.
Türkiye’mizi orta gelir tuzağından kurtaracak olan Ar-Ge hamlesi
uygun eleman sorununa takılmış durumdadır. Avrupa ve gelişmiş
ülkelerde Ar-Ge Merkezlerinde genelde Doktora yapmış
mühendisler çalışmaktadır.
Sanayicimiz bugün üretim içinde teknik eleman bulmakta da çok
zorlanmaktadır.
Başta üniversite eğitimimiz sanayiye paralel gelişmedi.
Üstüne üstlük üniversite mezunları da sanayide çalışmayı
düşünmüyorlar. Bugün neredeyse tüm üniversitelerimizde metalurji
mühendisliği bölümü olmasına rağmen çelikhane ve
haddehanemize mühendis bulmakta zorlanıyoruz.
Bütün bunların yanında biz sanayiciler üniversite - sanayi
işbirliğine acaba ne derecede yardımcı olduk, tartışılabilir. Yalnızca
üniversite öğrencilerine yaz stajı imkanı tanımak yeterli olmamalı.
Üniversite öğrencilerine sanayiyi sevdirmek yalnızca bizim
görevimiz değil ama üniversite eğitiminde daha fazla bilgi sahibi
olmalarına daha fazla katkı yapabiliriz. Bu da sanayi - üniversite
işbirliğinin arttırılması ile olabilir.
Bu yılın ilk üç ayında otomotiv üretim ve satışı son yedi yılın
rekorunu kırdı.
2014 yılında, ilk üç ayda, otomobil üretimi 2013 yılı ilk üç ayına
göre %17 büyümüşken ticari araç üretimi %34 azalmış ve ilk üç
ayda toplam otomotiv üretimi %8 gerilemiş idi.
2015’te ise ilk üç ayda, otomobil üretimi %19 büyümüş, ticari
araç üretimi %53 büyüyerek, toplam otomotiv büyümesi %31’lere
ulaşmıştır.
2014’te toplam otomotiv büyümesi %5 olarak gerçekleşmiş ve
2015 toplamında da %5 büyüme planları yapılmış idi. Beklenmedik
bir artış yaşanmış oldu.
Avrupa Otomotiv sektöründeki Ocak - Şubat 2015 döneminde
üretimde, Almanya’da %5 azalma, İngiltere’de %2 azalma ve Çek
Cumhuriyeti’ nde %6 artış, Polonya’ da %15 artış kaydedilmiştir.
Petroldeki fiyat düşüşü gibi demir cevheri fiyatları da geçen yıl
120 dolardan 45 doların altına gerilemiş ve entegre demir - çelik
tesislerini hurda ile üretim yapan ark ocaklı tesislerin açık ara
önüne geçirmiştir.
Geçen yıl 9 ay boyunca 350 - 380 dolar arasında iniş çıkışlar
gösteren hurda son üç ayda daha keskin düşüşle 320 dolara
gerilemiş ve Ocak yarısından sonra Mart başına kadar daha keskin
düşüşle 240 - 250 dolara gerilemiş ve bugünler biraz ton başına

dolar olarak artarak ve de doların Türk Lirası karşısında artmasıyla
hurda fiyat artışı yaşanmıştır.
Hurda fiyatının azalışı ile paralel malzeme fiyatları azalışı yan
sanayi firmalarını çelik fiyatlarının daha da azalacağı düşüncesiyle
yeni malzeme alımı yerini stoklarını sonuna kadar kullanma yoluna
sevk etmiştir.
Artan otomotiv üretimi için yan sanayinin artan malzeme talepleri
çelik üreticilerine de yansımış bulunmaktadır.
Hurda fiyatlarının hareketi biraz da doların etkisiyle inişli - çıkışlı
görünümünü sürdürürken arz talep dengesi vasıflı çelik fiyatlarını
arttıracak görünümünde bulunmaktadır.
Saygılarımla,
Nuri ÖZDEMİREL
Genel Müdür

ÇEMTAŞ’IN 2014 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI
HEM ELEKTRONİK HEM DE FİZİKİ
ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
YASAL DÜZENLEME

Borsaya Kote Anonim Ortaklıklar Açısından
Elektronik Genel Kurul Zorunluluğu;
13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
(T.T.K.) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına
elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş
açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin
bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu bununla birlikte
genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma
sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale
geldiği hükme bağlanmıştır.
T.T.K.’nın 1527. maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
çıkarılan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak
Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” (EGKS Yönetmeliği) 28
Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de; elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik
hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını
düzenleyen “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ”
ise 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük
tarihi 01 Ekim 2012 olarak belirlenmiştir.

Açıklanan yasal düzenlemeler çerçevesinde 18 Mart
2015 tarihinde hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleştirilen 2014 yılı Olağan Genel Kurul
toplantısında;
1- Yönetim Kurulu üye sayısının Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeleri dahil 9 (dokuz) kişiden oluşmasına ve bir yıllığına
(2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar
görev yapmak üzere) Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
• Sn. Ergun KAĞITÇIBAŞI
• Sn. M. Cüneyt PEKMAN
• Sn. İsmail TARMAN
• Sn. M. Celal GÖKÇEN
• Sn. Erdem SAKER
• Sn. H. Nalan TÜZEL
• Sn. Raci ASLAN
• Sn. Necati GELMEZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
• Sn. Mevci ERGÜN’ün (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
seçilmelerine,
2- Ortaklarımıza, 2014 yılı karından brüt 5.939.742,91 TL.
(ödenmiş sermayenin %5,88235’i oranında, 1 TL. nominal değerdeki 1 hisseye 5,88235 Kr.); net 5.048.781,48
TL. (ödenmiş sermayenin %5’i oranında, 1 TL. nominal
değerdeki 1 hisseye 5 Kr.) tutarındaki Nakit Kar Payının 1
Haziran 2015 tarihinde dağıtılmasına,
karar verilmiştir.
Genel Kurul sonrasında;
1- Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu 2015/16
no’lu toplantısında;
Sn. Ergun KAĞITÇIBAŞI’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,
Sn. M. Cüneyt PEKMAN’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Üyeliğe seçilmelerine karar verilmiştir.
2- Yönetim Kurulumuzun 2014/17 no’lu toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği
(II-17.1) uyarınca;
a) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı’na Şirketimiz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ’in,
Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği’ne Şirketimiz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mevci ERGÜN’ün
seçilmelerine,
b) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na Şirketimiz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ’in,
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği’ne Şirketimiz Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Erdem SAKER’in seçilmelerine, ayrıca
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın H. Pertev
BİRKAN’ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak
atanmasına,
c) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati
GELMEZ’in, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği’ne
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M. Celal GÖKÇEN’in
seçilmelerine,
karar verilmiştir.
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Gezilecek Yerler - Tarihi Mekanlar

Mudanya

Zeytinbagi

Tirilye

Tarihi konakları, sevimli mekanları ve bozulmamış doğası
ile Mudanya, gezginlerin Marmara’daki ilk duraklarından
biri.

Yeşil Bursa’nın en güzel ilçelerinden biridir Mudanya. Deniz
havası ve balığının tadıyla, hafta sonu gezileri ve günübirlik tatilciler için Marmara Bölgesi’nde son yılların en çok tercih edilen
yerlerden biridir ve gezginlere görecekleri pek çok yer sunar.
Mudanya Mütareke Evi: Mudanya Mütarekesi’nin imzalandığı
tarihi bina olan Mudanya Mütareke Evi, Cumhuriyet tarihinin en
önemli sembollerinden biridir.

Tarih sayfalarına Caesareia, Briyllios, Tirilye adıyla geçen
Zeytinbağı, bir Bizans kasabası iken 1330’larda Osmanlı
topraklarına katılmış ve Tokat, Kütahya, Kastamonu’dan gelen
Müslümanlar da Rum halkına katılmıştır.
1900 başlarında Mahmut Şevket Paşa Kasabası, 1963’de ise
Zeytinbağı adını almıştır. 1924’te mübadele sonrası Girit ve
Selanik göçmenleri kasabaya yerleştirilmiş, kiliseler dahi gelen
göçmenlere mülk olarak verilmiştir. Kasabanın Rum halkı ise Atina
yakınlarındaki Rafine ve Neon kasabalarına gitmişlerdir.

Mudanya Evleri: İtalyan mühendis Piçiretu tarafından planlanan
Giritli Mahallesi’nde bulunan Mudanya Evleri, görülmesi gereken
tarihi miraslarımızın başında gelir. Bu evlerin her biri eşsiz bir
Mudanya manzarasına sahiptir. Evlerin bulunduğu mahallenin bir
diğer adı da Mudanya Rum Mahallesi’dir.
Tahir Paşa Konağı: Mudanya’da Osmanlı döneminden kalan
birçok konak vardır ve bunlardan biri de Mudanya Tahir Paşa
Konağı’dır. Şükrüçavuş Mahallesi’nde bulunan konak iki katlıdır ve
geometrik tavan süslemeleri, vitrayları ile muazzam bir yapıdır. Alt
katı kütüphane olarak hizmet vermektedir.
Mudanya
Hasanpaşa
Hamamı
400 yıllık
tarihi olan Hamam,
Mudanya’daki eski
yapılar içerisinde
günümüze kadar
ulaşabilen nadir eserlerdendir.
Mudanya’nın Hasanbey Mahallesinde yer alan Hamam,
kamulaştırılarak Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek
kültür merkezi olması planlanmaktadır.
Mudanya Kemerli Kilise
Mudanya’nın
Tirilye mevkiinde
bulunan Kemerli
Kilise, şehrin tarihine tanıklık etmiş
yapılardan biridir.
Panagia Pantobasillissa Kilisesi olarak bilinen bu tarihi eserin bir
diğer bilinen adı Resimli Kilise’dir. Resimli Kilise denmesinin
sebebi tarihte duvarlarına resim yapılan ilk kilise olmasıdır.
Mudanya Kemerli Kilise’ye kolaylıkla ulaşmak için Mudanya otellerinin veya Tirilye otellerinin birinde konaklayabilirsiniz. Kilisenin
duvarlarındaki resimlerin çoğu harap olsa da görülmeye değer
birkaç resim günümüze sağlam bir şekilde gelebilmiştir.

Mudanya Zeytinbağı
Dündarevi
Kilise olarak inşa edilen
yapı, mütareke sonucunda
Mudanya ve Zeytinbağı’ndan
ayrılan Rumlar’dan sonra
özel mülk olarak kullanılmaya
başlanmıştır.
Mudanya Zeytinbağı Fatih
Cami
1560 yılında inşa edilen
Kilise iken adı Aya Tadori
olan yapı, sonradan camiye
dönüştürülmüştür.
Mudanya, Zeytinbağı gezisinde ziyaret edilebilecek tarihi bir yapıdır.
Mudanya Zeytinbağı
Kapanca Limanı
Mudanya Kapanca Limanı,
bölgede konumu ile önemli
olan Zeytinbağı’nda inşa
edilmiştir.
Yapım tarihi hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte, kullanıldığı
dönemde bölgede ticaretin yoğun olarak yapıldığı ve limanın
özellikle Bizans İmparatorluğu’na, İstanbul’a yükleri taşımak için
kullanıldığı bilinmektedir.
Mudanya Zeytinbağı Taş
Mektep
1909 yılında inşa edilmiş
olan yapı, 1924 yılında kadar
Mudanya, Zeytinbağı’nda
yaşayan Rum ailelerin
çocuklarına eğitim vermiştir.
1924 yılında Kazım Karabekir Paşa tarafından, öksüz ve yetimlerin eğitim aldıkları bir okula
çevrilmiştir.

Bursa’nın doğası bozulmamış nadir yerlerinden biri olan
Tirilye’de dilerseniz günübirlik, dilerseniz konaklamalı
keyifli bir tatil yapabilir, tarihi ve doğal pek çok güzelliği
keşfedebilirsiniz.
Marmara Bölgesi’nin son yıllardaki en gözde yerlerinden biri olan
Tirilye, özellike Bursa ve civarında yaşayanların çok sık ziyaret
ettiği bir kıyı yerleşimi. Mudanya ilçesine bağlı olan Tirilye’de
gezip görebileceğiniz tarihi yapılar ve doğal güzellikler de mevcut.
Tirilye’de gezilecek yerler neresi diye merak ediyorsanız aşağıdaki
yazımıza göz atabilirsiniz.
Tirilye, uzun yıllar Rum kökenli vatandaşların yaşadığı bir yer
olmuştur. Bu nedenle Tirilye geziniz esnasında kiliseler sıklıkla
karşısınıza çıkacak. Bu tarihi yapılar arasında sonradan camiye
çevrilmiş olan eski adıyla Aya Tadori Kilisesi, şu anki ismiyle
Fatih Camii var. Fatih Camii şu an ibadete açık. Tirilye’de
gezebileceğiniz diğer tarihi yapılar ise Kemerli Kilise ve Dündar
Evi Kilisesi’dir.
Tirilye’nin simgesi sayılan tarihi Tirilye Evleri de geziniz sırasında
görebileceğiniz yerler arasında. Tirilye’ye ruhunu veren ve SİT
alanı kapsamında olan bu tarihi evlere hayran olacaksınız. Özellikle Taş Mektep’i görmenizi tavsiye ediyoruz.
Tirilye’de gezebileceğiniz bir diğer yer ise Tirilye Limanı. Beldenin
ünlü balık lokantalarının ve keyifli mekanlarının bulunduğu Tirilye
Limanı’nda keyifli bir yemek yiyebilir ve huzur dolu yürüyüşler
yapabilirsiniz.
Tirilye Çamlı Kahve ise burada mutlaka görmenizi tavsiye ettiğimiz
bir yer. Asırlık çınar ağaçlarının altında oturup, çayınızı ya da
kahvenizi yudumlarken Tirilye’ye gelmiş olduğunuz için kendinizi
kutlayacaksınız. Tirilye’ye eğer yaz aylarında gidecekseniz Tirilye
Plajı’nı da görmenizi öneriyoruz. Güneşin ve denizin tadını
çıkarabileceğiniz plajda deniz mevsimi dışındaki dönemlerde
keyifli yürüyüşler de yapabilirsiniz.
Tirilye Evleri

Bursa’nın tarih
kokan köşelerinden
biridir Tirilye.
Mudanya ilçesine
bağlıdır ve ilçe
merkezine 11 km
uzaklıktadır. Mudanya otel fiyatlarını
internet üzerinden
araştırıp kısa bir tatil
için Mudanya
otellerinde konaklayabilirsiniz. Çıkacağınız tatilde Tirilye’ye
gidip tarihi bir atmosferde keyifli bir gezi gerçekleştirmeyi sakın
unutmayın. Tirilye evleri, görülmeye değer niteliktedir. Evler
genellikle ahşap ve kerpiçten yapılmıştır ve geneli üç katlı olarak
inşa edilmiştir. Evler Bizans ve Rum mimarisini yansıtır. Tirilye
evlerinin giriş katları ocaklık ve zeytin mahseni olarak kullanılır ve
aileler yaz aylarında çoğu zamanını giriş katta geçirirler. İkinci
katlar ara kat olarak yapılır. Bu katın tavanları alçaktır. Üçüncü kat
ise oturma alanı ve yatak odalarının bulunduğu kattır. Bu katta
tavanlar yüksek olarak inşa edilmiştir. Tirilye evleri, tarihi
atmosferiyle sizleri keyifli bir yolculuk için bekliyor.

AZ TUZ ÇOK SAĞLIK

Personel Haberleri
ERDEM AKBAŞ
Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
bölümü mezunuyum. 13.01.2015 tarihinde ÇEMTAŞ A.Ş. Elektrik Bakım Onarım
Bölümü’nde, Elektronik Mühendisi olarak
göreve başladım. Çemtaş ailesine
katıldığım için çok sevinçliyim. Tüm çalışma arkadaşlarıma
mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.

MURAT CAN RAZLUK
30.04.1991 Bursa doğumluyum. Yıldız
Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği mezunuyum. 04.02.2015
itibarıyla Pazarlama bölümünde Müşteri
Hizmetleri Mühendisi olarak çalışmaya
başladım. İşimden ve çalışma arkadaşlarımdan son derece
memnunum. İlk iş tecrübemi Çemtaş ailesinde yaşamaktan
gurur duyuyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma başarılar
diliyorum.

Ülkemizde aşırı tuz tüketiminin azaltılması amacıyla,
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı” kapsamında Bursa Halk
Sağlığı Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Perşembe günü
fabrikamızda etkinlikler düzenlenmiştir.
Düzenlenen etkinlikler kapsamında fabrikamız yemek-

hanesindeki tuzluklar masalardan kaldırılmış ve yerlerine bilgi notları bırakılmış, yemek boyunca fazla tuzun
insan sağlığına olumsuz etkilerini anlatan videolar
gösterilmiş, yemek sonrasında ise fabrikamız seminer
salonunda Bursa Halk Sağlığı uzmanları tarafından “Az
Tuz Çok Sağlık” konulu eğitim semineri düzenlenmiştir.

İLHAMİ GÖÇMEN
27.03.1987 Bursa - İnegöl doğumluyum.
Rize Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon bölümü mezunuyum. 19.01.2015
tarihinde Teknik Büro Memuru olarak
göreve başladım. Tüm çalışma
arkadaşlarıma sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.

N. SELİM ARIEL
20.02.1968 İzmir doğumluyum. Anadolu
Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum.
02.02.2015 tarihinde ÇEMTAŞ A.Ş.’de
Ziyaretçi, Mamul ve Malzeme Giriş - Çıkış
Kontrol Memuru olarak göreve başladım.
Rahmetli babamın da çalışmış olduğu bu büyük ve onurlu
ailenin bir çalışanı olmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm
çalışma arkadaşlarıma sağlık ve başarılı çalışmalar diliyorum.

“Keşke Dememek İçin,
İş Güvenliği Kurallarına
Uyalım”

ŞABAN YAŞBEY
01.01.1987 Bursa doğumluyum. Uludağ
Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksek
Okulu Makine Bölüm Mezunuyum.
01.04.2015 tarihinde Haddehane Mekanik
Bakım - Onarım İşçisi olarak göreve
başladım. Bütün mesai arkadaşlarıma ve ÇEMTAŞ ailesine
başarılar dilerim.

Mutlu Bir Baslangıç “Evlilik”
Mekanik Bakım Onarım Personelinden
Sedat DEMİR
evlenmiştir. Arkadaşımıza eşi ile
birlikte mutlu bir yaşam diliyoruz.

Yeni Bir Nefes “Dogum”
Çelikhane Personelinden,
Özgür BAL’ın bir erkek,
Levent ONUK’un bir erkek,
Kalite Personelinden,
Yavuz GÜLCÜ’nün bir kız,
Evren İLHAN’ın bir erkek
bebekleri dünyaya gelmiştir. Bebeklerimize aileleri
ile beraber uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

Vefat ve Bassaglıgı
Haddehane Personelinden
Ercan ERGÜN’ün babası vefat etmiştir.
Kendisine Tanrı’dan rahmet, geride kalanlara
başsağlığı diliyoruz.

8 Mart DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
“Herşeyin bir ilki vardır” cümlesini bize en güzel anlatan, tarihe adını yazdırmış olan kadınlarımızın değerlerini her zaman anımsamalıyız.

Dünyanın ilk bilgisayar programını
yazan Ada Lovelace

Amerika’nın ilk kadın doktoru
Elizabeth Blackwell

Abolisyonist kadın hakları aktivisti
Sojourner Truth

Peru’nun en yüksek tepesine
tırmanan ilk insan
Annie Peck

London School of Economics’i
kuran kadın
Beatrice Webb

Demir ÖZDEMİREL
Emine Örnek Koleji
1/E
Dedesi:
Nuri ÖZDEMİREL
Genel Müdür

Melis PEHLİVAN
Hürriyet İlkokulu 1/A
Babası:
Metin PEHLİVAN
(Haddeler Kumanda
Operatörü)

Dünyayı 72 günde gezen gazeteci
Nellie Bly

İnsanlık tarihinin ilk romanı The
Tale of Genji’nin yazarı
Murasaki Shikibu

Film yıldızı ve radyo mühendisi
Hedy Lamarr

Abisi
öldükten
sonra
Ndongo’nun
kraliçesi olan
Nzinga
Mbandi

Çocuklarımız Geleceğimizdir...

Arda ÇALIŞKAN
Atatürk İlkokulu
4-C
Babası:
Murat ÇALIŞKAN

(Haddeler Kumanda
Operatörü)

Enes BAYINDIR
İslam Uyar Lisesi Anaokulu
Papatyalar Sınıfı
Babası:
Erkan BAYINDIR

(Haddehane Vinç Operatörü)
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