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DENGE ÇUBU⁄UNDAK‹ POTA OCA⁄I KES‹N KABULÜ YAPILDI
GEL‹ﬁMELER
ANADOLU ISUZU firmas› ile
envanterimizde kal›plar› bulunan denge
çubuklar›n›n üretimi konusunda büyük
ölçüde ilerleme kaydedilmiﬂtir.
Firma yetkilileri A¤ustos ay› içerisinde
SQA denetimi yapmak üzere firmam›z›
ziyaret edeceklerdir. SQA denetimi için
haz›rl›klar›m›z tüm h›z›yla devam ediyor.
KARSAN firmas› ile BredaMenarinibus
9.4m otobüs modelinin arka denge
çubu¤unun üretimi konusunda görüﬂmeler
devam etmekte olup firma yetkilileri en
k›sa zamanda SQA denetimi için firmam›z›
ziyaret etmek istediklerini bildirmiﬂlerdir.
MERCEDES BENZ TÜRK firmas›n›n
elektronik sistemlerine giriﬂ iﬂlemlerimiz
tamamlanarak teknik ﬂartname, 3D resim
gibi veri al›ﬂveriﬂimiz baﬂlam›ﬂt›r.
21.06.2011 tarihinde firmaya yapt›¤›m›z
ziyaret ile hem kamyon modellerinde hem
de otobüs modellerinde kullan›lan denge
çubuklar›n›n üretimleri için her iki taraf
birlikte çal›ﬂmak için istekli olduklar›n›
teyit ettiler. Daha önce Denge Çubu¤u
Hatt›m›z› ziyaret eden firma yetkilileri
hammalzeme üreticisi olmam›z›n da
verece¤i avantajlar› da dikkate alarak
bizimle çal›ﬂmak istediklerini belirttiler.
TOFAﬁ firmas› yetkilileri ile yap›lan
görüﬂmeler neticesinde firmadan denge
çubu¤u ile ilgili ﬂartnameler al›nm›ﬂt›r.
Ayn› zamanda tasar›m yetene¤imizin
geliﬂmesi konusunda her türlü deste¤i
vereceklerini belirten firma ile karﬂ›l›kl›
görüﬂmelerimiz devam ediyor.

FORD-OTOSAN firmas› 22.07.2011
tarihinde ziyaret edilerek denge çubu¤u
tesisimiz hakk›nda detayl› bilgi verilmiﬂtir.
A¤ustos ay› içerisinde izinde olacak firma
yetkilileri Eylül ay›nda firmam›z› ziyarete
gelmek istediklerini belirttiler.
OYAK-RENAULT firmas›na
gerçekleﬂtirilen ziyaret ile firma yetkililerinin
yerlileﬂtirme projeleri kapsam›nda yer alan
denge çubu¤una ait örnek al›nm›ﬂt›r.
Denge çubu¤u örne¤i ve verilen teknik
resim üzerinde çal›ﬂmalar›m›z devam
etmektedir.
TEMSA –GLOBAL firmas›n›n devam
etmekte olan projelerinde kullan›lan denge
çubuklar› için fiyat teklifi verilmiﬂ olup
firma yetkilileri A¤ustos ay› içerisinde SQA
denetimine gelmek istediklerini
belirtmiﬂlerdir.
GÜLERYÜZ COBRA firmas› ile denge
çubu¤u üretimi konusunda anlaﬂmaya
var›lm›ﬂt›r. Böylece denge çubu¤u üretimi
konusunda ilk anlaﬂmam›z gerçekleﬂtirmiﬂ
olduk.
Üretim için gerekli kal›plar›n tamamlanmas›
ile birlikte ilk teslimat›n 37. hafta içerisinde
yap›lmas› planlan›lmaktad›r.
AFTER-MARKET‘te kullan›lmak üzere
denge çubu¤u temini konusunda
anlaﬂmalar yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
En k›sa sürede ÇEMTAﬁ’›n üretimini
gerçekleﬂtirdi¤i denge çubuklar› servis
raflar›nda yerlerini almaya baﬂlayacakt›r.

BMW-TOPÇESAN
Z‹YARET‹

CVS firmas›n›n imalat ve montaj›n› üstlendi¤i
ikinci pota oca¤›n›n performans testleri baﬂar›
ile tamamlanm›ﬂt›r. Tüm performans de¤erleri,
›s›tma h›z›, enerji sarfiyat› ve elektrot sarfiyat›
de¤erleri garanti edilen de¤erlerinde alt›nda
gerçekleﬂtirmiﬂtir. CVS firmas›ndan proje
sorumlusu Tufan SONGÜLER ve Genel Müdür
Yard›mc›m›z Refik ÇANDARLI kesin kabul
protokolünü imzalam›ﬂlard›r. Gerek montaj
ve gerek iﬂletmeye alma çal›ﬂmalar›nda büyük
bir özveri ile destek olan tüm CVS ekibine
ve tüm çelikhane personeline teﬂekkür ederiz.

MÜﬁTER‹LER‹M‹Z K‹EV GEZ‹S‹NDEN
MEMNUN DÖNDÜLER
ÇEMTAﬁ’›n dördüncüsünü gerçekleﬂtirdi¤i
yurtd›ﬂ› gezisi bu y›l UKRAYNA-KIEV’e
düzenlendi. Bursa-Çimento Grubunun
organize etti¤i geziye Çemtaﬂ’da 17 misafiri
ve 2 Çemtaﬂ çal›ﬂan› ile kat›ld›.
30 Haziran-03 Temmuz 2011’de
gerçekleﬂtirilen geziye her y›l oldu¤u gibi bir
grup misafirimiz ile Bursa’da toplan›larak
‹stanbul Atatürk Havaalan›na gidildi ve
‹stanbul’da havaalan›nda gruba kat›lan
misafirlerimiz ile birlikte 3 gece-4günlük
KIEV gezimize baﬂlad›k.
KIEV’e saat 11.00’de indik. K›sa bir ﬂehir
turundan sonra President Hotel’e vard›k ve
odalara yerleﬂtik. Bir grup arkadaﬂ›m›z
odalar›na otelden kaynaklanan nedenlerle
geç yerleﬂti, bu aksakl›k için misafirlerimizden
bir kere daha özür dileriz.
Bursa Çimento Grubunun (Çemtaﬂ dâhil) 105
kiﬂilik misafir grubu otele ve yak›n çevreye
hemen hissedilir bir hareketlilik getirdi. Çift
kiﬂilik odalarda tek kiﬂi olarak konaklamak
misafirlerimiz için ayr› bir memnuniyet
vesilesi oldu.

Ortak programlar ve yemekler hiç kimseyi
s›kmayacak süreler ile s›n›rland›r›ld›¤› için
misafirlerimiz kalan serbest zamanlar› kendi
istekleri do¤rultusunda doyas›ya
de¤erlendirdiler.
Ortak programlar;
- Birinci gün 2 saatlik ﬂehir turu ve Perval
Restaurant’ta yenen akﬂam yeme¤i,
- ‹kinci gün ö¤le yemekli Pecarska Loura
Manast›r› turu ve Tike Restaurant’ta yenen
akﬂam yeme¤i,

ODTÜ’DEN
Z‹YARET

13 Temmuz 2011 tarihinde TOPÇESAN firmas›n›n BMW için üretime baﬂlayaca¤› yeni
proje kapsam›nda TOPÇESAN firmas›ndan Mustafa EROL ve BMW firmas›ndan Stefan
ANGERMAIER ve Thomas HERMA firmam›z› ziyaret etmiﬂtir.

26 - 27 May›s 2011 tarihlerinde ODTÜ
Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i
ö¤rencilerinden oluﬂan bir ekip, Prof. Dr.
Naci SEV‹NÇ baﬂkanl›¤›nda firmam›z› ziyaret
etti. Firmam›z›n tan›t›m filmiyle baﬂlayan
program, bütün üretim aﬂamalar›m›z›n çok
detayl› bir ﬂekilde teknik olarak anlat›lmas›yla
2 gün sürdü.

Ziyarete ÇEMTAﬁ’›n tan›t›m videosu ile baﬂland›. Vas›fl› Çelik üretim tesisi, kabuk
soyma ünitesi ve denge çubu¤u üretim hatt› gezisi ile devam edildi. Üretim hatt› gezisi
esnas›nda firma yetkililerine kontrol noktalar› detayl› bir ﬂekilde anlat›ld›.
Firma gezisinden oldukça memnun ayr›lan BMW yetkilileri vas›fl› çelik ürünlerinin
yan› s›ra, kabuk soyulmuﬂ parlak çelik ürünlere ve denge çubu¤u ürünlerimize ilgi
gösterdiler.

YEN‹ TÜRK
T‹CARET
KANUNU
Türk Ticaret Kanunu 14 ﬁubat 2011 tarihinde
Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂ olup, 6102
say›l› Türk Ticaret Kanunu ve 6103 say›l›
Türk Ticaret Kanununun Yürürlü¤ü ve
Uygulama ﬁekli Hakk›nda Kanun’da belirtildi¤i
üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu, iki grup
hüküm müstesna, 01 Temmuz 2012 tarihinde

yürülü¤e girecektir.
Türkiye’nin önünü açacak bir uygulama olan
Yeni Türk Ticaret Kanunu beﬂ y›l› aﬂk›n uzun

- Üçüncü gün ö¤le yeme¤i, II. Dünya Savaﬂ›
Müzesi turu ve ﬁehrazad Restaurant’ta yenen
akﬂam yeme¤i ile tamamland›.
- Dördüncü gün dönüﬂ günüydü.
03 Temmuz 2011 Pazar günü saat 13.00’de
‹stanbul Atatürk Havaalan›na indi¤imizde
misafirlerimizin yüzlerindeki 3 gece-4 günlük
gezinin verdi¤i rahatlamay› ve memnuniyeti
görmek ve sözlü olarak ifade edilen s›cak
duygular› duymak bizleri fazlas›yla memnun
etti.

ve özenli bir çal›ﬂma sonucunda
haz›rlanm›ﬂt›r. Yasan›n haz›rl›k
aﬂamas›nda akademisyenlerin,
meslek örgütlerinin, sivil toplum
kuruluﬂlar›n›n da görüﬂleri
al›narak TBMM’ye sunulmadan
önce ticaret hayat›n›n öznesi
konumundaki tüm iﬂ çevrelerinin
görüﬂlerine de baﬂvurulmuﬂtur.
Yeni Türk Ticaret Kanunu
yasalaﬂma süresinde politik
yelpazenin her taraf›ndan, tüm
ticari örgütlenmelere; sivil toplum
kuruluﬂlar›ndan mesleki birliklere
kadar her kesimden sa¤lanan destek ile eﬂine
ender rastlan›r bir toplumsal ve politik uzlaﬂ›
ile kanunlaﬂm›ﬂt›r.

Küresel ekonomi, içinde bulundu¤u s›k›t›l›
dönemden yeni bir denge noktas›na do¤ru
uzan›rken uluslar›n ve ﬂirketlerin rekabet
gücünün artmas›nda iﬂ hayat›nda uygulanan
kurallar›n küresel standartlara uyumlu olmas›
her zamankinden çok daha büyük önem
kazanmaktad›r.
Küresel rekabetle de¤iﬂen iﬂ dünyas›n›n
gündeminde; ﬂirketlerin büyüme ve geliﬂme
potansiyellerinin de¤erlendirilmesi, kurumsal
yönetim, kamu güveni, kaliteli mali bilgi ve
ﬂeffafl›k kavramlar› çok daha öncelikli
konumlara gelmiﬂtir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ülkemizde ticari
yaﬂam›n kurallar›n›n yeniden ve ça¤daﬂ bir
yaklaﬂ›mla tan›mlamas› yap›larak Türkiye için

ﬂeffafl›k, denetlenebilirlik ve güvenilirlik
aç›s›ndan özlenen düzeyi yakalama f›rsat›
yarat›lm›ﬂt›r.
H›zl› bir dönüﬂüm sürecindeki Türk iﬂ
dünyas›n›n daha ﬂeffaf kurumsal yönetim
ilkeleriyle al›ﬂmas› Türk iﬂletmelerinin küresel
rekabet gücünü art›rmas›nda hayati öneme
sahip olacakt›r.
21 Haziran 2011 tarihinde Pricewaterhouse
Coopers Türkiye taraf›ndan Bursa Beton’da
düzenlenen Yeni Türk Ticaret Kanunu konulu
e¤itim Çemtaﬂ ve di¤er grup ﬂirketlerimizin
üst düzey yöneticileri ve çal›ﬂanlar›ndan
oluﬂan geniﬂ bir kat›l›mc› grubu ile
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

30 A⁄USTOS ZAFER BAYRAMI VE RAMAZAN BAYRAMI KUTLU OLSUN
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GELENEKSEL
A‹LE ﬁÖLEN‹M‹Z
Geleneksel Aile ﬁölenimizin 15.sini bu y›l yaklaﬂ›k 1750 kiﬂinin kat›l›m› ile Uluda¤’›n
Hüseyinalan piknik alan›nda gerçekleﬂtirdik. Uluda¤’›n serin havas›nda baﬂlayan ﬂölenimiz,
öneri ödül töreni, Çemtaﬂ Survivor yar›ﬂmas›, sanatç› Orhan Demira¤ konseri, Çemtaﬂ ç›lg›n
izdivaç etkinli¤i animasyonu ve çeﬂitli yar›ﬂmalarla gün boyu devam etti.
Çemtaﬂ ailesi olarak baﬂar›l› geçen bir y›l›n yorgunlu¤unu hep birlikte dostluk ve büyük bir
keyif içinde att›k. Gelecek y›l yap›lacak ﬂölenimizde ayn› coﬂku içinde hep birlikte buluﬂmak
üzere.

ÖNER‹LER

E⁄‹T‹MLER

Haziran ay› sonu itibariyle
çal›ﬂanlar›m›zdan gelen öneri say›s› 273’e
ulaﬂm›ﬂt›r. Böylece kiﬂi baﬂ›na düﬂen öneri
say›s› 0.96’ya ulaﬂm›ﬂt›r. Gelen 273
önerinin 186‘s› uygulanm›ﬂ, 42’si için
uygulanmal› karar› verilmiﬂ, 19 öneri içinse
uygulanamaz karar› verilmiﬂtir. 26 öneri
ise halen incelenmektedir.
Gelen 273 önerinin bölümlere göre
da¤›l›m› ise aﬂa¤›daki grafikte
gösterilmektedir.
2011 y›l› bölümlere göre öneriler

Kalite
6%

‹nsan Kaynaklar›
1%

Haddehane
17%

2011 y›l› için planlad›¤›m›z 16 Saat/Adaml›k
E¤itim hedefimizin 10,42 Saat/Adaml›k
bölümünü Haziran ay› sonu itibariyle
tamamlam›ﬂ bulunmaktay›z. ﬁuana kadar
gerçekleﬂtirdi¤imiz e¤itimlerin büyük bir
ço¤unlu¤unu ‹nsan Kaynaklar› ve Beceri
Geliﬂtirme e¤itimleri oluﬂturmaktad›r.
Gerçekleﬂtirdi¤imiz ve kat›ld›¤›m›z e¤itimlerin
baz›lar› aﬂa¤›dad›r.
• ‹ﬂ Makinas› Operatörlü¤ü E¤itimi
• Vinç Operatörlü¤ü E¤itimi

Elk. Bak. Onr.
48%

Mek. Bak. Onr.
28%

ÖNER‹ ÖDÜLLER‹

• 6111 Say›l› Kanun Uygulamalar›
• Torba Yasa Uygulamalar›
• SGK Reformu ve Sigorta Primlerinin
aff› uygulamalar›
• Hurda Mesleki Geliﬂim Kursu
• Mesleki Yeterlilik E¤itimi (Makina
Bak›mc›l›k)
• Mesleki Yeterlilik E¤itimi (Çelikhane
‹ﬂçili¤i)
• Enerji Yöneticisi E¤itimi
• ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
• ‹lkyard›m E¤itimi

PERSONEL HABERLER‹
ENG‹N ERYÜREK
21/12/1977 Bursa do¤umluyum. 06/01/2011 tarihinde
ÇEMTAﬁ ailesine kat›ld›m. ‹ﬂ Makineleri Operatörü
olarak çal›ﬂmaktay›m. ‹ﬂimdeki arkadaﬂl›k ortam›ndan
mutluyum. Kitap okumay› ve bilardo oynamay› severim.
Bursaspor taraftar›y›m. Çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma sayg›lar›m›
sunar›m.

2011 y›l› birinci alt› ayl›k dönemde öneri ödülü almaya hak kazanan çal›ﬂanlar›m›za Aile
ﬁölenimizin baﬂ›nda eﬂ ve çocuklar›n›n da bulundu¤u bu güzel ortamda ödülleri verildi.

ÜM‹T AYDIN
10/07/1984 Samsun do¤umluyum. Bart›n Lisesi
mezunuyum. 03/01/2011 tarihinde ‹ﬂ Makineleri
Operatörü olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›m. ÇEMTAﬁ
bünyesinde olmaktan son derece mutluyum. Çal›ﬂma
arkadaﬂlar›ma iyi çal›ﬂmalar ve baﬂar›lar dilerim.

EVLENEN ARKADAﬁLARIMIZ

MASA TEN‹S‹
ÖDÜL TÖREN‹
Bursa Kuruluﬂlararas› Süper Lig Masa
Tenisi ﬁampiyonu ve Türkiye
Kuruluﬂlararas› Masa Tenisi
ﬁampiyonas› 5.si tak›m›m›za ödülleri
Aile ﬁölenimizde verildi.

Bilgi – ‹ﬂlem Personelinden,
Görkem ÖNCÜ,
‹ç Sat›nalma Personelinden,
Aykut AYDO⁄DU,

Çelikhane Personeliden,
Yakup KAﬁIKÇI,
Tansu ÇAKIRCI,
Haddehane Personeliden,
Hakan BA⁄LI,
Kalite Personelinden,
Fuat KUTLU,
Abdullah YEﬁ‹LDA⁄
evlenmiﬂlerdir.
Kendilerine eﬂleri ile birlikte mutlu bir
yaﬂam diliyoruz.

ÇOCUKLARI OLAN ÇALIﬁANLARIMIZ
Mekanik Bak›m – Onar›m Personelinden,
Murat YILMAZ’›n bir k›z,
çocu¤u dünyaya gelmiﬂtir.
Bebe¤imize ailesi ile beraber uzun ve sa¤l›kl›
bir yaﬂam diliyoruz.

VEFAT ve BAﬁSA⁄LI⁄I
Haddehane Personelinden ﬁerif RODOPLU’nun babas› vefat etmiﬂtir.
Kendisine Tanr›’ dan rahmet, geride kalanlara baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
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A‹LE ﬁÖLEN‹ ETK‹NL‹KLER‹M‹Z

ÇOCUKLARIMIZ ‹Ç‹N
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ÇEMTAﬁ ﬁÖLEN SURVIVOR ETK‹NL‹⁄‹M‹Z

ÇEMTAﬁ ÇILGIN ‹ZD‹VAÇ ETK‹NL‹⁄‹M‹Z

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 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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