ÝKÝ AYDA BÝR YAYINLANIR

HEDEFÝMÝZ TOPLAM KALÝTE

BÜLTEN SAYISI: 134

MART - NÝSAN 2013

VÝZYONUMUZ: Otomotiv ve makine imalat sanayilerinde, yurt içi ve dýþýnda, tercih edilen firma olmak.
MÝSYONUMUZ: Piyasanýn vasýflý çelik ve bundan üretilen otomotiv parça ihtiyacýný karþýlamak.

BAÞYAZI
Deðerli Arkadaþlarým,
2013 yýlýnýn ilk 3 ayýný geride býraktýk.
Üretim ve satýþta geçen yýlýn son iki
çeyreðinden daha iyi olduðumuz
gözüküyor.
Otomotiv de bu yýlýn ilk çeyreðinde pek
de fena gözükmüyor hatta iç satýþlar
fevkalade iyi geçiyor.
Bu arada otomobil ithalatý da rekor kýrdý. Bu yýlýn ilk iki ayýnda
piyasada satýlan her 100 otomobilden 77 sini ithal markalar
oluþturdu. Geçen yýl 556 binlik binek satýþýndan yüzde 74 gibi çok
yüksek pazar payý alan ithal oto, 2013ün ilk iki ayýnda yeni bir
rekora imza attý. Ýki ayda otomobil satýþlarý 62.000 adet olurken
ithalatýn payý % 77ye ulaþtý.
Otomotiv Sanayi Derneði (OSD) verilerine göre, ilk iki ayda geçen
yýla göre toplam otomobil satýþlarý % 25, ithal otomobil satýþlarý ise
% 44 arttý. Türkiyede üretilen ve yerli otomobil olarak adlandýrýlan
modellerin satýþlarý ise % 13 azaldý.
ABdeki borç sorunu, ABDdeki mali uçurum, Çinde baþlayan
yavaþlama, küresel ekonomiyi tehdit etmektedir. En büyük pazarýmýz
olan AB pazarýndaki daralma kýsa sürede düzeleceðe benzemiyor.
2012 yýlý baþta Euro bölgesindeki krizden dolayý zorlu geçti. Bu
sorunlarýn tamamýyla geride kalmamýþ olmasýna karþýn Avrupa
dýþýnda hemen hemen her bölgede az da olsa görülen toparlanma
sinyalleri nedeniyle kötümser deðiliz.
Geliþmiþ ülkelerin sanayilerini güçlendirmek ve ihracatlarýný artýrmak
için paralarýnýn deðerlerini aþaðý çekerek yaptýklarý kur savaþlarý,
bizim gibi döviz girdisine gereksinim duyan geliþmekte olan ülkelerin
ihracatçýlarýný zorlamaktadýr.
Maalesef kur savaþlarýnýn kaybedeni biz oluyoruz. Ýhracatçýmýz
rekabet gücünü yitirmekte, çok kýrýlgan ve minimal karlarla çalýþmakta,
sürdürülebilir geliþimi için sermaye birikimi yapamamaktadýr.
Kur savaþlarýndan en fazla etkilenecek ülkelerden birisi de Türkiyedir.
Dünyada, belli baþlý yerel paralarýn deðersizleþtirilmesi konusunda
savaþlar yaþanýrken, TLnin aþýrý deðerli olduðu, Merkez Bankasýnca
da kabul edilmektedir.
Ekonomide geçen yýl uygulanan soðuma nedenleriyle büyüme 2012
yýlýnda % 2,2de kaldý. Buna raðmen Türkiye, 6 yýldýr küçülen
Avrupada Estonyanýn ardýndan en fazla büyüyen ekonomi oldu.
Euro Bölgesi ekonomisinin bu yýl % 0,6 küçülmesi bekleniyor.
Önümüzdeki günler, Avrupa Birliðinin üçüncü ülkelerle yapacaklarý
Serbest Ticaret Anlaþmalarýný daha çok konuþacaðýz.
Biz AB Gümrük Birliðindeyiz. Yarýn öbür gün AB-ABD Serbest
Ticaret Anlaþmasý yaptýðý zaman biz Amerikan mallarýna bütün
kapýlarýmýzý açacaðýz, hiçbir gümrük vergisi uygulayamayacaðýz.
Ama bizim Amerikaya olan ihracatýmýzda gümrük vergileri devam
edecek. Eðer biz de Amerika ile bir Serbest Ticaret Anlaþmasý
yapmazsak iþimiz zor.
Otomobil ve Tekstil Sektörlerinin kalbi konumundaki Bursa, 2012
yýlýnda otomotivde, 7 milyar 113 milyon dolarlýk ihracat ile lider,
11 milyar 916 milyon dolarlýk toplam ihracatýyla da Ýstanbul ve
Kocaelinin ardýndan Türkiye üçüncüsü oldu.
Hannover Sanayi Fuarý
08-12 Nisan 2013 tarihleri arasýnda Hannover Messenin çatýsý
altýnda Almanyanýn Hannover kentinde düzenlenen Hannover
Sanayi Fuarýnda ÇEMTAÞ olarak hem vasýflý çelik hem de denge
çubuðu ürünlerimizi sergiledik.
Her yýl düzenlenen ve Avrupanýn en önemli sanayi fuarý olan
Hannover Messe, ortalama 5 bine yakýn katýlýmcýya ev sahipliði
yapmaktadýr. Dünya sanayicilerinin buluþma noktasý kabul edilen
ve 150 bine yakýn profesyonel tarafýndan ziyaret edilen fuara
ÇEMTAÞ olarak katýlmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Bu yýl fuarda sergilenecek ürün gruplarý arasýnda; otomotiv yan
sanayi parçalarý, metal iþleme, baðlantý elemanlarý, dövme, döküm,
imalat, tel ve boru þekillendirme, kalýp imalatý, alüminyum profil,
metal parça, yüzey kaplama, haddeleme, talaþlý imalat, sac parçalarý,
plastik, kauçuk, kompozit malzeme iþleme ve elektrik-elektronik
ürünler yer almaktadýr.
ÇEMTAÞ olarak 24 m2lik standýmýz 6.hol E30 numaralý alanda yer
almýþtýr.
Saygýlarýmla,
Nuri ÖZDEMÝREL
Genel Müdür

ÇEMTAÞ'IN 2012 YILI OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HEM ELEKTRONÝK HEM DE FÝZÝKÝ ORTAMDA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ
Sn. Ergun KAÐITÇIBAÞI
Sn. M. Cüneyt PEKMAN
Sn. S. Feyha DURANER
Sn. M. Celal GÖKÇEN
Sn. Burhan EVCÝL
Sn. Erdem SAKER
Sn. Necati GELMEZ (Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi)
Sn. Mevci ERGÜN' ün (Baðýmsýz Yönetim Kurulu
Üyesi) seçilmelerine,
YASAL DÜZENLEME
Borsaya Kote Anonim Ortaklýklar Açýsýndan Elektronik
Genel Kurul Zorunluluðu 13.01.2011 tarih ve 6102
sayýlý Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527.
maddesinde; anonim þirket genel kurullarýna
elektronik ortamda katýlma, öneride bulunma, görüþ
açýklama ve oy vermenin, fiziki katýlým ve oy vermenin
bütün hukuki sonuçlarýný doðurduðu bununla birlikte
genel kurullara elektronik ortamda katýlma ve oy
kullanma sisteminin borsaya kote þirketler açýsýndan
zorunlu hale geldiði hükme baðlanmýþtýr.
TTK'nýn 1527. maddesinin uygulama esaslarýný
belirlemek amacýyla Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý
tarafýndan çýkarýlan "Anonim Þirketlerde Elektronik
Ortamda Yapýlacak Genel Kurullara Ýliþkin
Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliði) 28.08.2012 tarih
ve 28395 sayýlý Resmi Gazete'de; elektronik genel
kurul sisteminin kuruluþunu, iþleyiþini, teknik hususlar
ile güvenlik kriterlerine iliþkin usul ve esaslarýný
düzenleyen "Anonim Þirketlerin Genel Kurullarýnda
Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkýnda
Teblið" ise 29.08.2012 tarih ve 28396 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýmlanmýþ olup, söz konusu
düzenlemelerin yürürlük tarihi 01.10.2012 olarak
belirlenmiþtir.
Þirketimizin; yukarýda açýklanan yasal düzenlemeler
çerçevesinde 22 Mart 2013 tarihinde hem fiziki hem
de elektronik ortamda gerçekleþtirdiði 2012 yýlý
Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda;
Yönetim Kurulu üye sayýsýnýn Baðýmsýz Yönetim
Kurulu Üyeleri dahil 8 (sekiz) kiþiden oluþmasýna ve
bir yýllýðýna (2013 yýlýna ait Olaðan Genel Kurul
Toplantýsýna kadar görev yapmak üzere) Yönetim
Kurulu Üyeliklerine;

Genel Kurul sonrasýnda;
Yönetim Kurulumuzun yapmýþ olduðu 2013/15 no'lu
toplantýsýnda; Sn. Ergun KAÐITÇIBAÞI' nýn Yönetim
Kurulu Baþkanlýðý'na Sn. M. Cüneyt PEKMAN' ýn
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýlýðý ve Murahhas
Üyeliðe seçilmelerine karar verilmiþtir.
Yönetim Kurulumuzun 2013/18 no'lu toplantýsýnda;
Çemtaþ'ýn Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve
Çalýþma Esaslarýnýn revize edilerek kabul edilmesine
ve Riskin Erken Saptanmasý Komitesi Görev ve Çalýþma
Esaslarýnýn kabul edilmesine karar verilmiþtir.
Yönetim Kurulumuzun 2013/19 no'lu toplantýsýnda;
Sermaye Piyasasý Kurulu, Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasýna Ýliþkin Seri: IV,
No: 56, 57 ve 63 No'lu Tebliðleri uyarýnca;
Þirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi,
Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken
Saptanmasý Komitesinin oluþturulmasýna,
1) Kurumsal Yönetim Komitesi Baþkanlýðý'na Þirketimiz
Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Necati
GELMEZ'in, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliðine
Þirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Erdem
SAKER'in seçilmelerine, 2) Denetimden Sorumlu
Komite Baþkanlýðý'na Þirketimiz Baðýmsýz Yönetim
Kurulu Üyesi Sayýn Necati GELMEZ'in, Denetimden
Sorumlu Komite Üyeliði'ne Þirketimiz Baðýmsýz
Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Mevci ERGÜN'ün
seçilmelerine, 3)Riskin Erken Saptanmasý Komitesi
Baþkanlýðý'na Þirketimiz Baðýmsýz Yönetim Kurulu
Üyesi Sayýn Necati GELMEZ'in, Riskin Erken
Saptanmasý Komitesi Üyeliði'ne Þirketimiz Yönetim
Kurulu Üyesi Sayýn M.Celal GÖKÇEN'in seçilmelerine
karar verilmiþtir.

MERCEDES BENZ TÜRK ZÝYARETÝ
Mercedes Benz Türk ve Daimler yetkilileri tarafýndan
2 gün süren ziyarette hem vasýflý çelik tesisimiz hem
de denge çubuðu tesisimiz detaylý olarak incelendi.
Vasýflý çelik tesisimizde sýrasýyla çelikhane,
haddehane, tahribatsýz muayene ünitelerimiz ve
kabuk soyma ünitemiz gezildi. Üretim akýþýnýn
görülmesi sonrasýnda ise yeni ekipmanlar ile
kabiliyetlerini her geçen gün daha da arttýrdýðýmýz
test laboratuarýmýz gezildi. Avrupa'da birçok otomotiv
yan sanayi firmasýna ihraç edilen vasýflý çelik
ürünlerimizin nihai hallerine geldikten sonra Daimler
firmasýnýn Almanya'da bulunan ve 100.000 adet/yýl
kamyon üretim kapasitesine sahip fabrikasýnda da
kullanýldýðý ziyaretçilerimiz tarafýndan belirtildi.
2. gün programýnda ise denge çubuðu hattýmýzda
Mercedes Benz Türk firmasý ile seri üretime geçilen

denge çubuklarýnýn üretim aþamalarý incelendi.
Üretim aþamalarýnýn incelenmesi esnasýnda
ABAQUS programý ile gerçekleþtirdiðimiz analiz
çalýþmalarýmýzýn seri üretim aþamalarýnda bizlere
saðlamýþ olduðu faydalarý gerçekleþtirdiðimiz örnekler
üzerinden ziyaretçilerimize gösterme þansýmýz oldu.
Denge çubuðu üretim hattýmýzdaki manipülatör ve
fatigue test ünitemizdeki yeni silindirler ile yatýrýmlara
göstermiþ olduðumuz önemi vurguladýk.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýmýz Kutlu Olsun.
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HONDA TÜRKÝYE ZÝYARETÝ
Honda Türkiye ve Honda Europe yetkilileri tarafýndan gerçekleþtirilen ziyarete Çemtaþ'ýn
tanýtým sunumu ile baþlandý ve Çemtaþ denge çubuðu hattýnýn gezilmesi ile devam
edildi.
Gerçekleþtirdiðimiz manipülatör yatýrýmý ile yeni bir çehre kazanan denge çubuðu
üretim hattýmýzdaki üretim ve kontrol prosesleri hakkýnda detaylý bilgiler paylaþtýk.
Güçlü tasarým kabiliyetlerimiz hakkýnda da bilgi paylaþýmýnda bulunma þansýný
yakaladýðýmýz ziyaret esnasýnda, mevcut ve yeni projelerde Honda firmasýna tasarým
ve test desteði verebileceðimizi örnekler üzerinden anlatým yaparak belirttik.
Her iki firma açýsýndan da faydalý geçen ziyarette Çemtaþ'ýn Honda firmasý ile denge
çubuðu kapsamýnda hem mevcut projelerde hem de yeni projelerde çalýþmak istediðini
ifade ettik.

SAVUNMA VE HAVACILIKTA ENDÜSTRÝYEL
ÝÞBÝRLÝÐÝ GÜNLERÝ 2013

Savunma Sanayi Müsteþarlýðý ile TAI,
ASELSAN, MKEK, ROKETSAN, HAVELSAN
gibi firmalarýn sponsorluðunda 6-8 Mart
2013 tarihleri arasýnda düzenlenen
Savunma ve Havacýlýkta Endüstriyel Ýþbirliði
Günlerine çelik hammadde tedarikçisi
olarak katýldýk. Yerli ve yabancý firmalarla
yapýlan görüþmelerde savunma sanayiinde
kullanýlan çeliklerin pazarý araþtýrýldý.

YATIRIMLAR
SERVOTEST ÝLAVE SÝLÝNDÝRLERÝ
DEVREYE ALINDI

Yeni alýnan 2 adet 50kN'lik actuator'ýn
kurulumu yapýlmýþ olup 1 adet 300kN'lik
ve 2 adet 50kN'lik actuator'ýn ayný anda
farklý 3 adet denge çubuðunu yorulma
testine tabi tutacak þekilde çalýþmasý
saðlanmýþtýr. 2 adet 50kN'lik actuator
zýt fazlý/ayný fazlý olarak çalýþtýrýlmýþ ve
denge çubuðuna iki koldan yorulma
testi yapýlmýþtýr. Müþterilerin yorulma
testi beklentilerinin tam olarak
karþýlanmasý ve denge çubuðu
üretiminden alýnan numunelerin
yorulma testleri saðlanacaktýr.
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ÇEMTAÞ'ýn ve ürettiðimiz ürünlerin tanýtýmý
yapýldý. Savunma sanayi sektöründe çelik
tedarikçisi olma kapsamýnda iletiþime
geçtiðimiz firmalarla halen görüþmeler
devam etmektedir. Türkiye'nin gözdesi
konumunda olan ve son yýllarda çok hýzlý
bir þekilde büyüyen savunma sanayiinde
biz de ÇEMTAÞ olarak yerimizi almaktan
gurur duyuyoruz.
STRAIN GAGE ÖLÇÜM SÝSTEMÝ
Denge çubuðunun yorulma karakteristiði
uygulanan kuvvetin büyüklüðüne,
malzeme türüne, pürüzlülük deðerine,
kumlama etkinliðine v.b baðlý olarak
deðiþmektedir. Doðrulama faaliyetlerini
ölçüm sistemleri ile kontrol etmek için,
HBM firmasýndan Strain Gage ölçüm
Sistemi alýnmýþ ve aktif olarak denge
çubuklarýndan ölçümler yapýlmaya
baþlanmýþtýr.
SERVOTEST marka yorulma test
bankosunda testlerini gerçekleþtirmekte
olduðumuz denge çubuklarýna strain gage
uygulamasý ile çeþitli yükleme durumlarý
için gerçek zamanlý gerinim, gerilme v.b
sonuçlarý elde edilmekte ve bu sonuçlar
tasarýmda kullanmakta olduðumuz sonlu
elemanlar yazýlýmýndan elde edilen
gerilme deðerleri ile karþýlaþtýrýlarak ürün
döngüsünün en önemli ayaðý olan
yorulma eðrisini malzemeye baðlý olarak
incelenmesini saðlamaktadýr.
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MERCEDES BENZ TÜRK FÝRMASI KAMYON
DENGE ÇUBUÐU PROJESÝNDE ÝLK SERÝ
SEVKÝYATIMIZI GERÇEKLEÞTÝRDÝK
2012 yýlý baþýnda anlaþmaya
vardýðýmýz projenin seri olarak
hayata geçmesinin haklý
gururunu ve sevincini
yaþýyoruz. Ýlk seri sevkiyatýmýz
sayesinde Mercedes Benz Türk
firmasý ile uzun yýllar devam
etmesini istediðimiz iþbirliði için
çok önemli bir adým attýk.

HANNOVER MESSE FUARINA KATILDIK
27 salondan oluþan Dünyanýn en prestijli
fuarlarýndan biri olan Hannover Messe,
Dünyanýn dört bir yanýndan gelen
katýlýmcýlara ev sahipliði yaparak, 8-12
Nisan tarihleri arasýnda 61.kez
Almanyanýn Hannover kentinde
düzenlendi. Rusya ve Almanya
ortaklýðýnda düzenlenen fuara Türkiye
Catch the Future sloganýyla, Almaya ve
Rusya ise Together we are strong- Russia
market and partners sloganýyla katýldý.
24m2lik stand alanýmýz ile 6. salonda
yer aldýðýmýz fuarda ÇEMTAÞ olarak
sergilediðimiz vasýflý çelik ve denge çubuðu
ürünlerimiz ile yoðun ilgi gördük.
Fuar standýmýz Genel Müdürümüz Nuri
ÖZDEMÝREL ve Almanya temsilcimiz
Hans-Wilhelm SCHWABROW tarafýndan
da ziyaret edildi.
Ayrýca fuar esnasýnda Hannover
baþkonsolosu Sn. Mehmet GÜNAY ve
Ýstanbul Ticaret Odasý Baþkan yardýmcýlarý
Sn. Þekib AVDAGÝÇ ve Sn. Dursun
TOPÇU tarafýndan takdim edilen plaket,
Pazarlama Müdürümüz Süleyman
ERTEKÝN tarafýndan teslim alýndý.

Standýmýz Türkiyenin Almanya
büyükelçisi Sn. Hüseyin Avni
KARSLIOÐLU tarafýndan ziyaret edildi.
Ziyaret esnasýnda Sn.KARSLIOÐLUna
Çemtaþýn kendi ürettiði çelikten denge
çubuðu üretimi yaparak direk Mercedese
parça verdiði belirtildi. Ayrýca, Sn.
KARSLIOÐLU ürettiðimiz çeliðin ZF
firmasýna verilmesinden dolayý büyük
mutluluk duyduðunu belirtti.

DENGE ÇUBUÐU HATTI MANÝPÜLATÖRÜ DEVREYE ALINDI
da benzer yatýrýmlar yapýlýp daha verimli
Denge çubuðu üretim hattýmýzda; tav
ve ÝSG açýsýndan daha az riskli denge
fýrýný çýkýþý ile yað banyolarý arasýna,
çubuðu üretimi gerçekleþtirmek
tavlanmýþ malzemenin fýrýn çýkýþýndan
hedefimizdir.
alýnýp büküm kalýplarýna taþýnmasýnda
kullanýlacak Dalmec marka
manipülatörün montaj çalýþmalarý
tamamlanmýþ ve manipülatör devreye
alýnmýþtýr. Manipülatörün kapasitesi 60
kg olup, 70 mm çapa kadar olan
malzemeleri taþýyabilecek þekilde
tasarlanmýþtýr. Daha önce bu taþýma
iþlemi iki operatör tarafýndan
yapýlmaktaydý ve ÝSG açýsýndan riskler
taþýmaktaydý. Yapýlan bu yatýrýmla taþýma
iþlemi için gerekli operatör sayýsý bire
düþmüþ ve daha emniyetli, operatör
saðlýðý açýsýndan çok daha az riskli bir
taþýma saðlanmýþtýr. Bu yatýrým
tamamlandýktan sonra, denge çubuðu
üretim hattýmýzda manipülatör yatýrýmý
gerekli görülen diðer noktalar da
belirlenmiþ ve bu noktalar için de
firmalardan teklifler alýnmaya
baþlanmýþtýr. En kýsa sürede bu noktalara
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YILIN TEDARÝKÇÝSÝ SEÇÝLDÝ
Tedarikçilerimizin 2012 yýlý performans deðerlendirmesi yapýlmýþ ve Empet Metalurji San. ve Tic.
Ltd. Þti. yýlýn tedarikçisi olarak belirlenmiþtir.
Empet Metalurji'ye; etkin, düzenli, sürekli geliþen, uzun ömürlü, kazan-kazan prensibine dayalý
Çemtaþ-Tedarikçi iþ ortaklýðý hedeflerimize yapmýþ olduðu katkýlardan ötürü teþekkür ediyor,
baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz.
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PERSONEL HABERLERÝ
SERKAN YAY
1983 Kemalpaþa doðumluyum. Ali Osman
Sönmez End.Mes.Lisesi Tesviye bölümü
mezunuyum. 20 Mart 2013 tarihi itibari ile
kalýphane elemaný olarak iþe baþladým.ÇEMTAÞ
ailesine katýlmaktan dolayý mutluyum.

MASA TENÝSÝ TAKIMIMIZDAN HABERLER
Bursa Kuruluþlararasý Masa Tenisi
Þampiyonasý 2012 - 2013 1.Devre
Süper Lig Þampiyonu ÇEMTAÞ
olmuþtur.
Ayrýca Kuruluþlararasý Tekler ve
Çiftler Erkekler Þampiyonasý Bolu'
da yapýldý. Bu turnuvada çiftlerde
Aykut PINAR - Mithat KOÇANALÝ
çifti 3'üncü, tek erkeklerde Aykut
PINAR 6'ncý olarak Nisan ayýnda
Ýzmir' de yapýlacak olan
þampiyonaya gitme vizesini almýþtýr.

ÖZKAN ABAY
1986 Kemalpaþa doðumluyum. M.K.P. End.
Mes. Lisesi Tesviye bölümü mezunuyum. 13 Mart
2013 tarihi itibari ile kalýphane elemaný olarak
iþe baþladým. ÇEMTAÞ ailesine katýlmaktan dolayý
mutluyum.
OÐUZHAN CAMCI
1991 Ordu doðumluyum. Ali Osman Sönmez
End. Mes. Lisesi Makina/ Kalýp Bölümü
mezunuyum. 4 Nisan 2013 tarihinde denge
çubuðu elemaný olarak iþe baþladým. Çemtaþ
ailesine katýlmaktan mutluluk duyuyorum. Çalýþma
arkadaþlarýma saðlýk, huzur ve mutluluklar
diliyorum.

EÐÝTÝM

HAMDÝ ESEN
1988 Bursa doðumluyum. Mimar Sinan End. Mes.
Lisesi Metal Ýþleri Bölümü mezunuyum. Evliyim,
bir çocuk babasýyým. Çemtaþ'ta 4 Nisan 2013
tarihinde denge çubuðu bölümünde iþe baþladým.
Çalýþma arkadaþlarýma saðlýklý, huzurlu ve mutlu
bir yaþam diliyorum.

Sürekli geliþmeyi ve insan kalitesini arttýrmayý
amaçlayan ÇEMTAÞ Ýnsan Kaynaklarý Politikasý
doðrultusunda, 2013 yýlý eðitim planlarýmýz
hazýrlandý ve uygulanmaya baþlandý.
2013 yýlý için planlanan toplam 18,5 Saat/Adam

ÇOCUÐU OLAN ÇALIÞANLARIMIZ
Ýç Satýnalma Personelinden,
Ümit AKDOÐAN' ýn bir kýz,

olan eðitim hedefimizin Mart ayý sonu itibariyle
7,58 Saat/Adamlýk kýsmýný gerçekleþtirmiþ
bulunmaktayýz.

Kalite Personelinden,
Sebahattin BÝLGEN'in bir kýz,

Gerçekleþen eðitimlerin konularýna göre daðýlýmý
þu þekilde olmuþtur.

Gerçekleþen Eðitimler (31.03.2013)

Toplam Saat

Saat/Adam

Kalite ve Yönetim Sistemleri Eðitimleri

29,5

0,08

Ýnsan Kaynaklarý ve Beceri Geliþtirme Eðitimleri

1579

4,16

Üretim ve Verimlilik Arttýrma Eðitimleri

52

0,14

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitimleri

1221

3,21

TOPLAM

2881,5

7,58

Çelikhane Personelinden,
Nihat BATTAL'ýn bir kýz,

Hoþgeldin Bebek

Haddehane Personelinden,
Murat SERBEST'in bir kýz,
Denge Çubuðu Personelinden,
Mustafa AKBOLAT'ýn bir erkek
çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Bebeklerimize aileleri
ile beraber uzun ve saðlýklý bir yaþam diliyoruz.

VEFAT VE BAÞSAÐLIÐI
Üretim Planlama ve Kontrol Personelinden Tamer DEMÝR' in babasý,
Çelikhane Personelinden Rumi DEMÝREL' in babasý,
vefat etmiþlerdir. Kendilerine Tanrý' dan rahmet, geride kalanlara
baþsaðlýðý diliyoruz.
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Bizden Haberler
HEDEFÝMÝZ TOPLAM KALÝTE

BÜLTEN SAYISI: 134

ODTÜ TEKNÝK GEZÝSÝ

DÜNYA SAÐLIK GÜNÜ (7 NÝSAN)

5 Mart 2013 tarihinde Orta Doðu Teknik Üniversitesi
Metalurji Bölümü öðrencilerinden oluþan bir ekip,
sanayi bilgilerinin geliþtirilmesi amacýyla fabrikamýza
teknik gezi yaptýlar. Firmamýzýn tanýtým filmiyle
baþlayan program, bütün üretim aþamalarýmýzýn detaylý
bir þekilde teknik olarak anlatýlmasýyla devam etti.

Bilindiði gibi, her yýl Nisan'ýn 7' si, "Dünya Saðlýk Günü"
olarak kutlanmaktadýr. "Stres ve saðlýk" alanýnda yapýlan
araþtýrmalar, her geçen gün yeni bilgiler ortaya çýkardýkça,
"ruh saðlýðý"nýn genel saðlýðýmýz için ne kadar önemli
olduðu daha iyi anlaþýlmaktadýr. Bu nedenlerle, tüm
dünyada dikkatleri "ruh saðlýðý"nýn önemine çekmek ve
ruh saðlýðý ile ilgili konulara yönelik farkýndalýðý arttýrmak
amacýyla, önceki yýl için 7 Nisan günü, "Dünya Ruh
Saðlýðý Günü" olarak belirlenmiþtir.
Kiþinin beden saðlýðý ve ruh saðlýðý genel saðlýðýnýn
belirleyicisidir ve birinde ortaya çýkan herhangi bir
yöndeki deðiþme, öbürünü de ayný yönde etkiler. Bunun
doðruluðu bilinse de genelde bedensel saðlýða verilen
önem, ayný ölçüde ruh saðlýðýna verilmemektedir.
Dünyada hiçbir ülke ruh saðlýðý bozukluklarýna karþý
baðýþýklý deðildir ve þu anda 400 milyon civarýnda insan,
herhangi bir ruhsal ya da nörolojik bozukluk nedeniyle
ya da herhangi bir psikososyal problemden dolayý acý
çekmektedir. Saðlýk merkezlerine bedensel rahatsýzlýklarla
baþvuran her 4 kiþiden birinin asýl sorununun, ruh

Buse ARAZ

Duru TUNCAY

Zeynep Elif CANKART

Yiðit EKÝNCÝ

Sönmez Ýlköðretim
Okulu 1/H
(Babasý: C. Önder ARAZ
Haddehane Vinç
Operatörü)

MART - NÝSAN 2013

saðlýðýndaki bozulmalar olduðu bilinmektedir. Ruh saðlýðý
bozukluklarý, geliþmiþ veya geliþmekte olan tüm ülkelerin
sorunudur ve insanýn iþlevselliðini, yaratýcýlýðýný,
mutluluðunu ve yaþam doyumunu engelleyecek kadar
da önemlidir. Ýþ verimliliðinde düþmeler, iþ kazalarýnda
artýþlar, iþ makinalarýnýn özensiz kullanýmý ve gereksiz
yere yýpranmasý, iþe devamsýzlýklar, insan kaynaklarýnýn
verimli kullanýlamamasý gibi nedenlerle, ülke ekonomileri
de bu ruhsal sorunlardan önemli ölçülerde etkilenmekte,
kayýplara uðramaktadýr. Bu nedenlerle, bazen bilinmeyen,
bazen önemsenmeyen bazen de bilerek saklý tutulan
bu rahatsýzlýklar, teþhis edilmeli ve çok geç olmadan
tedavi edilmelidir.
7 Nisan Dünya Ruh Saðlýðý Günü vesilesiyle, tüm dünyada
olduðu gibi, ülkemizde de koruyucu ruh saðlýðý
çalýþmalarýnýn önemi bir kez daha vurgulanmalýdýr.
Unutulmamalýdýr ki ruh saðlýðý yerinde olmayan bir
toplum, geliþemez, ekonomik, bilimsel, sosyal vb.
alanlarda varmak istediði çaðdaþ hedeflere ulaþamaz.

Hatice Ýsmail Hakký
Kayan Ý.Ö.O. 1/G
(Babasý: Hüseyin TUNCAY
Teknik Büro Memuru)

Gazi Ý.Ö.O 1/E
(Babasý: Mehmet CANKART
Haddehane Tav Fýrýn Ýþçisi)

Balabanbey Dörtçelik
Ý.Ö.O 2/C
(Babasý: Ýlyas EKÝNCÝ
Çelikhane Vinç Oprt.)

YAYIN BÝLGÝLERÝ
Sahibi:
Çemtaþ A.Þ. adýna
Genel Müdür
Nuri ÖZDEMÝREL
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Yayýn Kurulu:
Þükrü ÜNAL / Baþkan
Harun YEÞÝLYURT
Esra ATLAS
Dilek SÖNMEZ YILDIZ
Gökhan ÇAKMAKTEPE
Zafer Anýl ÖZER
Ýsmail CAN

Yazýþma Adresi:
Organize Sanayi Bölgesi
A.O.S. Bulvarý No: 3 BURSA
Tel1 : 0.224 243 12 30
Tel2 : 0.224 243 34 03
Faks : 0.224 243 13 18

Fabrika Adresi:
ÇEMTAÞ
Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman
Sönmez Bulvarý No: 3 PK. 63 16159
BURSA/TÜRKÝYE
Tel : 0.224 243 12 30 (4 Hat)
Faks : 0.224 243 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-Baský:

www.erguvan.com.tr

Çaðrý:
Çemtaþ Haber Yayýn
Kurulu sizi her türlü
konuda yazmaya davet
ediyor.
Yazýlarýnýzý her ayýn 15ine
kadar Yayýn Kurulu
Üyelerine verebilirsiniz.

