HEDEF‹M‹Z
TOPLAM
KAL‹TE
‹K‹ AYDA B‹R YAYINLANIR

BÜLTEN SAYISI: 121

PAYLAﬁIM TOPLANTISI

BAﬁYAZI
De¤erli Arkadaﬂlar›m,

Geliﬂmiﬂ ülkelerde çelik tüketimi 400-600 kg/kiﬂi/y›l
civar›nda olup, ülkemizde bu rakam 250 kg/kiﬂi/y›l
dolay›ndad›r.

2010 y›l›, çelik ve hadde üretimi ile birlikte iç ve d›ﬂ
sat›ﬂlar›m›z itibariyle çok baﬂar›l› bir y›l olmuﬂtur.
Çelik üretimimiz yaklaﬂ›k % 50 ve hadde mamulü
üretimimiz de yaklaﬂ›k % 48 art›ﬂ göstermiﬂtir. Yurtiçi
ve yurtd›ﬂ› sat›ﬂ miktar art›ﬂlar›m›z ise s›ras›yla yaklaﬂ›k
% 30 ve % 53 art›ﬂ yakalam›ﬂt›r.
2010 y›l›nda d›ﬂ sat›mda son y›llar›n en iyi de¤eri
yakalanarak d›ﬂ sat›ﬂ rekoru k›r›lm›ﬂt›r.
Bu arada, Dünya’da 2010 demir-çelik üretim art›ﬂ› yaklaﬂ›k %
15,5 ve Türkiye’de ise % 14,6 oran›nda gerçekleﬂmiﬂtir.
Ülkemizde uzun mamul üretimi için kütük üretimi % 6,1 artarken
yass› mamul üretimi için slab üretimi % 51,2 art›ﬂ göstermiﬂtir.
Ülkemizde üretilen çeliklerin yaklaﬂ›k % 28,5’i entegre (cevher
ve kömür) ve yaklaﬂ›k % 71,5’i ise hurdaya dayal› ark ocakl›
tesislerde üretilmektedir. Ancak, önümüzdeki günlerde tam
kapasiteyle çal›ﬂacak ve de yeni devreye girecek yass› ürün
yapacak ve tamamen hurdaya dayal› ark ocakl› üretimlerin artmas›
gündemdedir.
Dünya’da ark ocakl› tesislerde üretilen çeliklerin ortalamas› %
28 ve Çin’de ise bu rakam % 8,5’tir.
Türkiye hurda ithalat›nda Çin’in de önünde, 1. s›radad›r. Kulland›¤›
hurdan›n yaklaﬂ›k % 75’ini ithal etmek zorunda kalmaktad›r.
Türkiye’nin y›ll›k üretebilece¤i hurda miktar› ise yaklaﬂ›k 5 milyon
ton civar›ndad›r.
Yass›ya dönük çelik üretimi yapan tüm yeni tesislerin ark ocakl›
yat›r›mlar olmas› ve tamam›nda hurda kullan›labilecek olmas›
önümüzdeki y›llar Türkiye hurda talebini daha da art›racak
görünümdedir. Hurdada Çemtaﬂ’›m›z› ilgilendiren en önemli
hususlardan biri de; genelde talep art›ﬂ› yan›nda, hurdada
kirlenmeden dolay› kalite düﬂmesi ve de ark ocakl› tesislerde
yass› üretiminde baz› kaliteler için hiç kirlenmemiﬂ temiz DKP
art›¤› hurdalar›n kullan›lma zorunlulu¤u ve vas›fl› çelik üreticilerinin
kulland›¤› otomotiv yan sanayi hurdalar›na olan talebin artmas›
dolay›s› ile de fiyatlar›n›n aﬂ›r› artmas›d›r.
2010 y›l› hurda fiyatlar›n›n çok dalgaland›¤› bir y›l oldu. 2005,
2006 ve 2007 y›llar›nda s›ras›yla hurda fiyatlar› y›lda 12, 11 ve
11 kez de¤iﬂmiﬂken, yaklaﬂ›k ayda bir defa gibi, bu kere 2008’de
24 defa, 2009’da 32 defa ve 2010’da ise 39 defa fiyat de¤iﬂikli¤i
yaﬂanm›ﬂt›r, neredeyse haftada bir defa gibi. Çemtaﬂ sat›ﬂ fiyat
listemiz ise, 2010 y›l›nda aﬂ›r› rekabet nedeniyle ancak 9 defa,
ayda 1 defa bile de¤il, de¤iﬂtirilebilmiﬂtir.
2010 y›l› ikinci çeyre¤inde deneme üretimine baﬂlayan Kabuk
Soyma Tesisimiz, E-holü, iç ve d›ﬂ piyasadan al›nan sipariﬂlerle
katma de¤eri yüksek ürünler üretmektedir.
Yine katma de¤eri yüksek ürün olarak Ocak 2011 ilk haftas›
deneme ürün üretmeye baﬂlayan ve direkt olarak otomotiv sanayine
hitap edecek Denge Çubu¤u Hatt›, Hol-F, Uzel Otomotiv Sistemleri
A.ﬁ.’den alacaklar›m›z karﬂ›l›¤› al›nan makina ve teçhizatlar›n
modernleﬂtirilmesiyle devreye al›nan son teknolojik bir yat›r›m
olmuﬂtur.
2011 ilk çeyre¤inde ise, çelikhanemiz üretim darbo¤az›n› bir
nebze giderecek ikinci pota oca¤› yat›r›m›m›z bitirilecektir.
Çelik ürünleri hayat›n her alan›nda her an karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Kiﬂi baﬂ›na çelik tüketimi hala ülkelerin kalk›nm›ﬂl›k
göstergelerinden birisi olarak dikkate al›nmaktad›r.
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Ülkelerin geliﬂmesi paralelinde uzun çelik ürünleri
tüketimi azalmakta, yass› ve vas›fl› çelik ürünleri
tüketimi artmaktad›r.
Türkiye’de uzun hadde mamulü olarak vas›fl› çelik
üretimi, toplam çelik üretiminin % 2’sini
geçmemektedir. Geliﬂmiﬂ ülkelerde bu de¤er % 1520 seviyelerindedir.
Binlerce parçadan oluﬂan bir arac›n a¤›rl›k olarak % 50-60’›
vas›fl› çelikten oluﬂmaktad›r.
2010 y›l›nda 1.124.982 adet olan otomotiv üretimimiz önümüzdeki
y›llar daha da artacak e¤ilimdedir. Türkiye’miz 75 milyonluk
toplam Dünya üretiminde y›ll›k 1.125.000 adet ile ve % 1,5’lik
bir payla 15.s›ralarda gelmektedir.
Türkiye Avrupa’da hafif ticari araç üretiminde 1.s›rada yer
almaktad›r.
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi h›zl› bir geliﬂme göstermektedir.
Otomotiv Ana Sanayi, farkl› sektörlerin büyümesine ve geliﬂmesine
neden olmakta; ortaya koydu¤u kalite, sistem ve yönetimsel
standartlar ile öncü rolünü sürdürmektedir. Vas›fl› çeli¤in geliﬂimi
de otomotiv sanayinin geliﬂimine paralel bir çizgi izlemiﬂtir.
Zaman›nda teslim (JIT), Verimlilik, Sürekli ‹yileﬂme vb. kavramlar›
Türkiye Sanayisine ilk olarak Otomotiv Ana Sanayi ö¤retmiﬂ ve
uygulatm›ﬂt›r.

2010 y›l› paylaﬂ›m toplant›s› bu y›l da
28 Aral›k Sal› günü y›lbaﬂ› çekiliﬂi ile
birlikte yap›ld›.
Bu toplant›da Genel Müdürümüz Nuri
ÖZDEM‹REL, çal›ﬂanlar›m›za ÇEMTAﬁ’›n
2010 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 2010 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 2010 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›.

40-50 y›l önce montaj sanayi olarak baﬂlayan Otomotiv Ana
Sanayi bir zamanlar % 100 yerlileﬂtirilmiﬂ modeller üretmiﬂken;
bugün baz› marka ve modellerde tekrar ilk günlerindeki montaj
sanayi imalat yap›s›na dönmüﬂtür.
Bu de¤iﬂimin baﬂl›ca iki önemli nedeni; AB ile 1996’da imzalanan
Gümrük Birli¤i Anlaﬂmas› ve bugün hala kendi ulusal markas›
ve dizayn› ile üretim yapam›yor olmas›d›r.
Kendi ulusal markam›z›n tart›ﬂ›ld›¤› ﬂu günlerde;
Otomobil üretiminde ithal malzeme kullanma oran›;
• Avrupa Birli¤i ülkelerinde
• Japonya’da
• Uzak Do¤u ülkelerinde
• Türkiye’de
seviyesindedir.

% 5-20,
% 6,
% 1-3,
% 55-70

Vas›fl› Çelik üreticisi ve yan sanayisi ile bir arac›n neredeyse
tümünü üretebilecek malzeme, iﬂçi ve bilgi birikimine sahip olan
sektörde % 60 ithal girdinin olmas› beraber çal›ﬂman›n gereklili¤ini
göstermektedir.
Bu de¤erler Türkiye’de vas›fl› çeli¤in kullan›m›n›n da artmas›yla
vas›fl› çeli¤e talebi daha da art›racak görünümündedir.
Büyük ümitlerle girdi¤imiz 2011 y›l›nda 2009 ve 2010’un tüm
olumsuzluklar›n› unutturacak bir y›l olmas›n› temenni etmekteyiz.
Hepinize sa¤l›k, mutluluk ve baﬂar›lar diliyorum.
Sayg›lar›mla,

Nuri ÖZDEM‹REL
Genel Müdür

POTA OCA⁄I YATIRIMI
Çelikhane yeni pota oca¤› yat›r›m› son h›zla devam etmektedir. Sinta
A.ﬁ. inﬂaat iﬂlerine baﬂlam›ﬂt›r.
ﬁubat ay› içinde CVS firmas› taraf›ndan mekanik montaj baﬂlayacakt›r.
Elektrik ve mekanik montaj›n May›s ay›nda tamamlan›p, deneme
üretimine baﬂlanmas› planlanmaktad›r.

ÇEMTAﬁ DENGE ÇUBU⁄U
TES‹S‹N‹N ‹LK Z‹YARETÇ‹S‹
MERCEDES-BENZ TÜRK A.ﬁ.
OLDU
13 Ocak 2011 Perﬂembe günü
gerçekleﬂen ziyarete Mercedes-Benz
Türk A.ﬁ.’den Sn. Murat AVCILAR ve
Sn. Özge ÇA⁄LAR kat›ld›lar.
Programa genel tan›t›m ile baﬂland› ve
Çemtaﬂ Denge Çubu¤u tesisinin
gezilmesi ile devam edildi. Sn. Avc›lar
ve Sn. Ça¤lar Denge Çubu¤u tesisimizi
gezmeye baﬂlad›klar›nda kendilerine
Mercedes-Benz Evabus 326’ya ait denge
çubu¤unu baﬂtan sona bütün üretim
aﬂamalar›n› fiilen gerçekleﬂtirerek hoﬂ
bir sürpriz yapt›k. Böylece,
envanterimizde bulunan kal›plar ile
yürüyen projelere ait üretime haz›r
oldu¤umuzu gösterdik. Bu ziyaret ile

Mercedes-Benz Türk A.ﬁ.’ye verilecek
hizmetin sürecini baﬂlatm›ﬂ olduk.
14 ﬁubat 2011 Pazartesi günü Çemtaﬂ
Denge Çubu¤u tesisimizde Tofaﬂ
yetkililerini misafir edece¤iz.
Ford Otosan, Denge Çubu¤u tesisimizi
ziyaret edece¤ini bildirdi ancak ziyaret
tarihi henüz netleﬂmedi.
Di¤er OEM’lerimiz ile görüﬂme ve
yaz›ﬂmalar devam etmekte olup hizmet
sürecinin baﬂlamas›na do¤ru ad›m ad›m
ilerlenmektedir.
Tüm OEM’lerimizi Çemtaﬂ Denge
Çubu¤u tesisimizi görmeye davet
ediyoruz.

TÜM ÇALIﬁANLARIMIZIN YEN‹ YILINI KUTLAR, SA⁄LIKLI, MUTLU VE BAﬁARILI B‹R YIL D‹LER‹Z.
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ÇEMTAﬁ GELENEKSEL YILBAﬁI
ÇEK‹L‹ﬁ‹M‹Z BÜYÜK B‹R HEYECANLA P‹LLER VE KULLANIM
ESASLARI
GERÇEKLEﬁT‹
Türkiye’de yaklaﬂ›k 10.000 ton pil
piyasaya sürülmektedir. Cep
telefonundan saate, oyuncaktan TV
kumandas›na, dizüstü bilgisayardan
otomobil kumandas›na kadar say›s›z
cihaz› çal›ﬂt›ran piller hayat›m›z›
kolaylaﬂt›rmaktad›r.

• ﬁarj edilemeyen piller üzerinde
do not recharge yazd›¤›n›...
• ﬁarj edilemeyen pillerin ﬂarj
edilmek istendi¤inde patlad›¤›n›...
• H›zl› ﬂarj edilen pillerin ömrünün
azald›¤›n›...
• Aﬂ›r› s›ca¤›n pillerin ömrünü
azaltt›¤›n›...
• San›ld›¤›n›n aksine ömrü
tamamlanm›ﬂ pillerin buzdolab›nda
bekletildi¤inde tekrar kullan›labilir
duruma gelmedi¤ini...

Sosyal Etkinlikler Kurulumuz taraf›ndan büyük u¤raﬂlar verilerek tertiplenen geleneksel y›lbaﬂ› çekiliﬂimiz 28.12.2010 Sal›
günü yap›ld›. Çal›ﬂanlar›m›z›n rekor kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilen çekiliﬂimizde büyük bir coﬂku yaﬂanm›ﬂ, arkadaﬂlar›m›zdan
baz›lar› büyük hediyeler kazanarak sevinmiﬂ, baz›lar› ise umduklar› hediyeleri alamad›klar› için üzülmüﬂlerdir.
Çal›ﬂanlar›m›z› bir araya getirerek biraz olsun e¤lendiren ve iﬂ ortam›ndan uzaklaﬂt›rma amaçl› düzenlenen etkinli¤imiz daha
da kaynaﬂmam›za vesile olmuﬂtur.
Bu y›l çekiliﬂimize destek veren ÇEMTAﬁ yönetimine, sponsor olan ÇEMTAﬁ tedarikçilerimize ve di¤er ﬂirketlere katk›lar›ndan
dolay› çok teﬂekkür ediyor, sa¤l›k, ﬂans ve mutluluk dolu bir y›l geçirmeyi temenni ediyoruz.

Piller genel olarak iki gruba ayr›l›r.
ﬁarj edilmeyen primer piller ve ﬂarj
edilebilen sekonder piller. Bu pillerin
yaklaﬂ›k %80’i çinko karbon olan
alkalin grubu ﬂarj edilemeyen
pillerdir. Daha ekonomik ve daha
çevreci olmas›na ra¤men ﬂarj
edilebilir pillerin kullan›m oran›
yaklaﬂ›k %20’ lerde kalmaktad›r.
ﬁarj edilebilir pillerden Ni-Mh piller,
Ni-Cd pillere nazaran daha çevreci
ve daha sa¤l›kl›d›r.
Farkl› gerilim ve tiplerdeki piller ve
ﬂarjl›/ﬂarjs›z piller ayn› cihaz içinde
kullan›lmamal›d›r.
Pillerin sa¤l›kl› kullan›m› için piller
hiçbir ﬂekilde ›s›t›lmamal› ve ateﬂe
at›lmamal›d›r. Piller devaml› güneﬂ
›ﬂ›¤› alan yerlerde tutulmamal›, soba
veya radyatör gibi ›s› kaynaklar›ndan
uzakta muhafaza edilmeli ve özellikle
yaz›n arabalar›n torpido gözlerinde
b›rak›lmamal›d›r.
Piller ve bataryalar sökülmemeli,
içleri aç›lmamal›, delinmemeli ve
ezilmemelidir.
Gaz ç›k›ﬂ›, ›s›nma, ﬂiﬂme, akma,
yanma, alevlenme ve patlama riskine
karﬂ›l›k primer piller ve primer lityum
piller kesinlikle ﬂarj edilmemelidir.

ANA SPONSORUMUZ
ÇEMTAﬁ
D‹⁄ER
SPONSORLARIMIZ
ACARER METAL
ALTIN O⁄LU NAKL‹YAT
AVEKS
B‹LTEK‹N HARF‹YAT
BOSTANCILAR NAKL‹YAT

BURGEM METAL
CAN BOLAT
CVS
DEM‹RELLER K‹REÇ
DEOMETAL
HABAﬁ
‹LK-SAN REFRAKTER
K‹MTAﬁ
KONUK NAKL‹YAT
MTS

NAZAR TAﬁIMACILIK
S‹NTA
S‹STEM-AR B‹LG‹SAYAR
S-M‹CRON
SOY‹Ç HURDA
TEKN‹K ÇATI
TEKSAN ELEKTR‹K
TÜRK METAL SEND‹KASI
VAR-EL KUNDURA
V‹LMEKS

B‹L‹YOR MUYDUNUZ?
• Rechargeable ifadesinin ﬂarj
edilebilir anlam›na geldi¤ini...

ATIK P‹LLER NE OLACAK?
Dünyada her y›l çeﬂitli türlerden
milyarlarca pil, batarya ve
akümülatör tüketilmektedir.
Bünyelerinde zehirli zehirsiz de¤iﬂik
metalleri ve kimyasal bileﬂimleri
bulunduran pil, batarya ve aküler
kullan›ld›ktan sonra ne olmal›d›r?
At›k pillerin çöpe, topra¤a, denizlere,
akarsulara ve kanalizasyonlara
at›lmalar› veya yak›lmalar›
durumunda içerdikleri a¤›r metaller
çevrenin kirlenmesine yol
açabilmektedir.
Kullan›m ömrünü tamamlam›ﬂ piller
ve bataryalar tüketici taraf›ndan ayr›
kaplarda biriktirilmeli, okullarda,
marketlerde, camilerde,
muhtarl›klarda ve di¤er kamuya aç›k
alanlardaki pil toplama noktalar›na
b›rak›lmal›d›r.
Pil toplama noktalar›ndaki at›k piller
topland›ktan sonra yetkili kiﬂiler
taraf›ndan türlerine göre ayr›ﬂt›r›lmal›
ve çeﬂitli fiziki ve kimyasal iﬂlemlerle
bünyelerindeki baz› de¤erli
maddelerin geri al›nmalar›
sa¤lanmal› veya uygun koﬂullarda
bertaraf edilmelidir.
Pil yada bataryalar›n yak›larak
bertaraf edilmeleri çözüm de¤ildir.
Çünkü yanma sonucunda kurﬂun,
c›va ve kadmiyumun daha da zehirli
olan oksitleri gaz halinde oluﬂur ve
soludu¤umuz havaya kar›ﬂ›r.
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B‹ZDEN HABERLER

SOSYAL ETK‹NL‹KLER KURULU

PERSONEL HABERLER‹
AVN‹ HALAÇ

Çemtaﬂ çal›ﬂanlar›n› iﬂ haricinde aktivitelerde bir araya getirmek, motivasyonunu
oluﬂturmak, çal›ﬂma alan›n›n d›ﬂ›nda da birlikteli¤i sa¤lamak ve bireysel arkadaﬂl›k
iliﬂkilerini güçlendirmek için etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemeyi amaç
edinmiﬂtir.
Baﬂkan Fehmi AÇARÇ‹ÇEK önderli¤inde Esra ATLAS, Bahar ÇET‹NER, Dilek
SÖNMEZ YILDIZ, Hüseyin TUNCAY, Mehmet Ata KÖK, Mustafa ÖZYURT, Gökhan
ENG‹N, ‹brahim UYANIK, ‹smail CAN, Savaﬂ ARPACI ve Ömer Faruk GÜMÜﬁKAYA
Çemtaﬂ bünyesindeki asli görevlerinin yan› s›ra gönüllü olarak kurulda görev
yapmaktad›rlar.
Siz de¤erli Çemtaﬂ çal›ﬂanlar›n› gerçekleﬂecek etkinliklerde aram›zda görmek
dile¤i ile.
Sayg›lar›m›zla,

S.E.K.
PLANLANAN
AKT‹V‹TELER

Helisel Yay ve Denge Çubu¤u üretim
sorumlusu olarak Uzel’ de 20 y›l çal›ﬂmam
sonras›nda emekli olarak ayr›ld›m ve
ÇEMTAﬁ ailesine kat›ld›m.
Denge çubuk üretimini yeniden aktif hale
getirmek bizler için en büyük mutluluk
olmuﬂtur.

AL‹ ﬁEN
1968 Kastamonu do¤umluyum. Uzel’de 20
y›ll›k çal›ﬂmam sonras›nda Denge Çubuk
üretim formeni olarak ayr›larak ve ÇEMTAﬁ
bünyesine May›s 2010 y›l›nda kat›ld›m.

ﬁubat : Günü birlik Uluda¤ gezisi
Mart : Paintball Turnuvas›
May›s : Günü birlik ‹stanbul gezisi

Evliyim, 2 erkek çocu¤um var.

MUSTAFA AKBOLAT

ÖNER‹LER
31.12.2010 tarihi itibariyle
çal›ﬂanlar›m›z taraf›ndan verilen
önerilerin say›s› toplamda 399’a
ulaﬂm›ﬂt›r.
Böylece y›l baﬂ›nda belirledi¤imiz,
“Çal›ﬂan baﬂ›na en az bir öneri"
hedefinin kiﬂi baﬂ›na 1.41 öneri
olarak aﬂm›ﬂ bulunmaktay›z.
Önerileriyle ﬂirketimize katk›da
bulunan arkadaﬂlar›m›z›n hepsine
teﬂekkür ediyoruz.

1974 Ni¤de do¤umluyum, Uzel’ de 14 y›l
çal›ﬂt›m, pres ustas›y›m. Evli ve 2 çocuk
sahibiyim. 2010 May›s ay›nda 4 kiﬂilik ekip
olarak ÇEMTAﬁ bünyesine kat›ld›k.
Ayn› iﬂimizi ÇEMTAﬁ bünyesinde de
yapmaktan mutluyum.

RECEP ﬁENKAL
1972 Samsun do¤umluyum, evli ve 2 çocuk
babas›y›m. Uzel’de 15 y›l pres ustas› olarak
çal›ﬂt›m.
Bursa’ da mesle¤imle ilgili yeni bir heyecan
yaﬂ›yorum, mutluyum.

2011 y›l› Bölümlere Göre Gelen
Önerilerin Da¤›l›mlar›

ÖNER‹ ÖDÜL TÖREN‹

ABDULLAH YILDIZ

1%
5% 3%

2011 y›l›nda önerileriyle firmam›za katk›da bulunan çal›ﬂanlar›m›zdan 3 ve daha
fazla uygulanabilir öneri veren arkadaﬂlar›m›za Öneri Hediyeleri 28.12.2010
tarihinde yap›lan törenle verildi.

1974 Tokat do¤umluyum. Uzel’de 14 y›l ›s›l
iﬂlem ustas› olarak çal›ﬂt›m. Evli ve 2 çocuk
babas›y›m.

12%
12%

ÇEMTAﬁ’ ta bulunmak ve ayn› iﬂe devam
etmek beni mutlu etmiﬂtir.

40%

2011 YILI E⁄‹T‹M
FAAL‹YETLER‹M‹Z

27%

2011 y›l› E¤itim Plan›m›z kapsam›ndaki faaliyetlerimiz 31.12.2011 tarihi itibariyle
sona ermiﬂ bulunmaktad›r.
Sene baﬂ›nda yapm›ﬂ oldu¤umuz e¤itim plan›m›za göre E¤itim hedefimiz olan
15 Saat/Adam e¤itim hedefini çeﬂitli konu baﬂl›klar›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz toplam
16,68 Saat/Adam e¤itim ile geçmiﬂ bulunmaktay›z.

Çelikhane
Mekanik Bakım
Kalite
Di¤er Bölümler

Haddehane
Elektrik Bakım
‹nsan Kaynakları

ÇOCUKLARI OLAN ÇALIﬁANLARIMIZ

Mekanik Bak›m – Onar›m
Personelinden
Rahim YILMAZ’›n
a¤abeyi,
Ahmet COﬁGUN’un
annesi
vefat etmiﬂlerdir.

‹nsan Kaynaklar› Personelinden,
Rahmi AKBULUT’un bir erkek,
Yalç›n ERDEM’in bir erkek,
‹brahim BAL’›n bir erkek,
Ersin F‹DAN’›n bir k›z,
Çelikhane Personelinden,
‹smail CAN’›n bir k›z,
Hamit GÜNEﬁ’in bir erkek,
Güven YILDIZHAN’›n bir k›z,
Haddehane Personelinden,
Adem CEYLAN’›n bir k›z,
Mehmet KILIÇ’›n bir erkek,
Mekanik Bak›m-Onar›m Personelinden,
Eyüp ÇELEB‹’nin bir k›z
çocuklar› dünyaya gelmiﬂtir.

Kendilerine Tanr›’ dan rahmet,
geride kalanlara baﬂsa¤l›¤›
diliyoruz.

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

VEFAT ve
BAﬁSA⁄LI⁄I
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SAYFA 3

B‹ZDEN HABERLER

DENGE ÇUBU⁄U HATTI
Uzel Otomotiv Sistemleri A.ﬁ.’den
alacak karﬂ›l›¤› sat›n al›nan, otomotiv
ana sanayine üretim yapan Denge
Çubu¤u Hatt› en son teknolojik
geliﬂmelere göre modernleﬂtirilerek
06 Ocak 2011 tarihinden itibaren
Organize Sanayi Bölgesinde kurulu
bulunan fabrikam›z bünyesinde özel
olarak haz›rlanan
150m. x 20m. çelik konstrüksiyon
kapal› holde deneme üretimine
baﬂlam›ﬂt›r.
Denge çubu¤u deneme üretimini
yönetim kurulumuz gezmiﬂ ve
yap›lan yat›r›mlar› yerinde izlemiﬂtir.

Denge çubuk hatt› genel görünüﬂ

Yönetim kurulumuz denge çubuk hatt›n› tetkik etti

Is›l iﬂlem f›r›n› ve presler

ﬁekil verme otomatik kal›p

Üretilmiﬂ çeﬂitli denge çubuklar›

Boya tesisi

Denge çubu¤u hatt›m›zda uç
operasyonlar› ve kol bükme
operasyonlar› için presler mevcut
olup, tüm preslerin bak›mlar›
yap›lm›ﬂt›r. ‹ki adet endüksiyon
›s›tma f›r›n› Teknoheat firmas›ndan
sat›n al›nm›ﬂt›r.
Is›l iﬂlem hatt› Sistem Teknik firmas›
taraf›ndan modernize edilmiﬂtir. Su
verme ve meneviﬂleme banyolar›n›n
bak›mlar› yapt›r›lm›ﬂt›r.
Kumlama makinas› komple
yenilenmiﬂ ve jet pulse tipi toz tutma
sistemiyle çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Boya tesisi Botersan firmas›
taraf›ndan tamamen yeni olarak
yap›lm›ﬂ, 7 üniteden oluﬂan yüzey
haz›rlama bölümü, ya¤ alma,
durulama, aktivasyon, çinkofosfat,
durulama, pasivasyon ve diyonize
durulama haznelerini içerir.
Boya operasyonu, robotlar ile
malzeme yüzeyi elektrostatik toz
boya ile kaplan›r. En son iﬂlem olarak
140 - 220°C’de piﬂirme iﬂlemi
yap›l›r.
Müﬂteri iste¤ine göre burç çakma
ve ambalajlama yap›lacakt›r.

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

Yay›n Kurulu:
Refik ÇANDARLI
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 71 90 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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