
Kurban Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun !

BÜLTEN SAYISI: 143 eylül - ekim 2014

      BAŞYAZI

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

	 	 				Her	geçen	gün	ürünlerimizdeki
	 	 				katma	değeri	yükseltme	gayreti	
	 	 				içinde	olurken,	en	önemli
	 	 				sorunlarımızdan	biri	nitelikli	eleman
	 	 				ihtiyacımızı	karşılayamıyor	olmamızdır.
Bugünler	de	işletmeler,	nitelikli	eleman	arıyor	fakat	bulamıyor,	
aynı	zamanda	iş	arayanlar	çok	ama	onlar	da	iş	beğenmiyorlar	ve	iş	
bulamıyorlar.	Bu	sorun,	önümüzdeki	günlerde	daha	da	büyüyecek	
görünümde	kendisini	gösterecek	gibi.
Bugünkü	duruma	gelmemizde	en	önemli	neden,	eğitim	sistemi-
mizde	mesleki	eğitime	gereken	önemi	hala	veremiyor	olmamızdır.
Türkiye’mizin	ilk	ağır	sanayi	firması	Karabük	Demir	Çelik,	İngilizler	
tarafından	kurulduğunda	bölge	halkının	tamamı	ve	hatta
Türkiye’	nin	çoğunluğu	çiftçi	olduğu	için	işe	ilk	olarak	teknik	
eğitim	veren	o	günlerin	ismiyle	“Çıraklık	Okulu”	ile	başlanılmış,	
buradan	mezun	olanlar	“Formen”	seviyelerinde	çalışarak	
bugünkü	Kardemir’	in	“Fabrika	Kuran	Fabrika”	ünvanı	almasını	
sağlamışlardır.
Bugünler,	artık	herkesin	hiç	tereddüt	etmeksizin	ülkemizin	
kalkınması	için	sanayileşmeye	daha	çok	önem	vermeliyiz	dediği	
günlerdir.
Sanayi	üretimlerinde	gelişmenin	en	önemli	ölçüsü	toplam	
üretimde	teknoloji	ürünlerinin	payıdır.	Yüksek	teknolojiye	dayalı	
ihracatın	toplam	ihracata	oranı,	ülkelerin	teknolojide	ne	çizgide	
olduklarını	işaret	ediyor.
Gelişmekte	olan	ülkelerden	Meksika’	nın	toplam	ihracatında	
teknoloji	ürünlerinin	payı	yüzde	16.3	oranında.	Brezilya’	nın	
ihracatının	yüzde	10.5’	i,	Arjantin’	in	yüzde	7.7’	si,	Endenozya’	nın	
yüzde	7.3’	ü	teknoloji	ürünü.
Türkiye	ihracatında	imalat	sanayi	ürünleri	toplam	ihracatın	

yüzde	93’	ünü	oluşturuyor.	Ne	var	ki	ihraç	edilen	imalat	sanayi	
ürünlerinin	sadece	yüzde	3.3’	ü	yüksek	teknolojiye	dayalı	ürünler.	
Halbuki,	ithalatta	ithal	edilen	imalat	sanayi	ürünlerinde	yüksek	
teknolojiye	dayalı	ürünlerin	payı	yüzde	14	oranında.
Denge	çubuğu	ihracat	hamlemiz	devam	ediyor.	Önce	İspanya	
sonra	da	Almaya’	ya	denge	çubuğu	dış	satışımız	gelişerek	devam	
ediyor	ve	üretimde	iki	vardiyaya	geçtik.
25	-	28	Ağustos	2014	tarihleri	arasında	Moskova’	da	Auto-
mechanika	Otomotiv	Yan	Sanayi	Fuarına	katıldık.	Türkiye	standında	
bizimle	birlikte	56	yan	sanayi	firması	yer	aldı.
Rusya	Federasyonu’	nda	geçen	yıl	190	bini	hafif	ve	ağır	ticari	
olmak	üzere	2	milyon	190	bin	araç	üretildi.	
2020	yılında	üretimin	3.6	milyon	adede	yükselmesi	hedefleniyor.	
İç	pazarda	ise	geçen	yıl	2	milyon	910	bin	adet	araç	satışı	
gerçekleştirildi.
Türkiye	ise	Rusya	Federasyonu’	na	geçen	yıl	1	milyar	160	
milyon	dolarlık	otomotiv	ihracatı	yaptı.	Otomotiv	ihracatında	en	
büyük	5’	inci	pazar	Rusya	Federasyonu’	ndaki	40	milyon	aracın	
yaklaşık	yarısının	10	yaş	ve	üzeri	olması	ile	karayollarının	AB	
standartlarının	gerisinde	kalması,	bu	ülkede	çok	canlı	satış	
sonrası	hizmetler	ve	yedek	parça	pazarı	ihtiyacı	da	doğuruyor.
Rusya	Federasyonu’	nun	son	dönemlerdeki	Ukrayna	ile	siyasi	
gelişmelerden	dolayı	AB	ülkeleri	ve	ABD	ile	ticari	ilişkilerin	
gerilmesinin	Türk	otomotiv	endüstrisine	avantaj	sağlayabileceği	
belirtiliyor.
Rusya’	nın	en	büyük	ağır	vasıta	üreticisi	KAMAZ	firması	denge	
çubuğu	temini	konusunda	09	-	10	Ekim	2014	tarihlerinde	
Çemtaş’	ımızı	ziyaret	etmiş,	kendileriyle	teknik	ve	ticari	konularda	
görüşmeler	yapılmıştır.	Rusya’	da	13	Türk	otomotiv	firmasının	
yatırım	yaptığını,	5	yılda	bu	sayının	30’	a	ulaşacağı	tahmin	
ediliyor.
Bu	arada	yine,	25	Eylül	-	02	Ekim	2014	tarihleri	arası	IAA	Ticari	
Araçlar	ve	Yan	Sanayi	Fuarı	Hannover		-	Almanya’	ya	da	denge	
çubuğu	ve	vasıflı	çelik	tanıtımı	için	katılım	sağlandı.

Son	günlerde,	internet	aracılığı	ile	her	bilgiye	ulaşımın	
kolaylaşmasından	olacak	ki	fuarlarda	ziyaretçi	sayısı	her	geçen	
gün	azalım	eğiliminde	olsa	da	karşılıklı	oturarak	görüşmenin	
yerini	hiçbir	şey	tutmuyor.
Çemtaş’	ımızda	büyümeden	ziyade	operasyonel	verimlilik	ve	
karlılık	üzerindeki	yatırımlarımız	devam	etmektedir.
Çelikhanemizde	planladığımız	sürekli	döküm	makinası	yatırımı	
hedeflenen	zamanda	tamamlanmış,	beklenilen	kalite	artışı	ve	
yüksek	verimlilik	yakalanmıştır.
Haddehane	modernizasyon	yatırımımız	ise	tüm	hızıyla	devam	
etmektedir.	Teslimatı	yaklaşık	3	-	4	ay	sürecek	olan	yerli	imal	
makinaların	siparişlerinin	tamamı	yerli	imalatçı	firmalara	
verilmiştir.	
Aralık	-	Ocak	aylarında	teslimatları	yapılacaktır.	
Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı,	İş	Teftiş	Kurulu	İzmir	Grup	
Başkanlığından	iki	müfettiş	19,	22	-	23	Eylül	2014	tarihlerinde	
iş	yerimizi	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	yönünden	programlı	teftiş	
etmişlerdir.
İş	Sağlığı	ve	Güvenliği’	ne	ilişkin	tehlike	sınıfları	tebliğine	göre	
“Çok	Tehlikeli”	sınıfta	yer	almakta	olan	iş	yerimizdeki	teftişte	
tespit	edilmiş	olan	iyileştirmeler	en	geç	1	(bir)	ay	içinde	
tamamlanacaktır.	
Tespit	edilen	hususlar	büyüklüğümüze	göre	çok	az	olup	çoğunluğu	
ilk	günlerde	tamamlanmıştır.
Hepinizin	mübarek	Kurban	Bayramını	ve	29	Ekim	Cumhuriyet	
Bayramını	en	içten	duygularla	kutlar,	sağlıklı	ve	başarılı	günler	
dilerim.

Saygılarımla,
Nuri ÖZDEMİREL
Genel	Müdür

25 - 28 Ağustos tarihlerinde Moskova’da gerçekleştirilen 
18. MIMS Automechanika Moscow fuarına katıldık.
Moskova’da yer alan Kızıl Meydan’ın 2 katı 
büyüklüğündeki bir alanda gerçekleşen fuarda, 
Dünya’nın önde gelen yan sanayi firmaları tarafından 
otomotiv parçaları, bileşenleri ve otomotiv yedek parça 
sektörü ile ilgili ürünler sergilendi.
ÇEMTAŞ Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 
vasıflı çelik ürünlerimiz ve viraj denge çubuğu ürünümüz 
ile yer aldığımız fuarda yoğun ilgi gördük. Standımızı 
ziyaret eden herkese teşekkür ederiz.

18. MIMS AUTOMECHANIKA
MOSCOW FUARINA KATILDIK

İlk olarak 1897 yılında Berlin’ de gerçekleştirilen 
Avrupa’nın en büyük ticari araç ve yan sanayi fuarlarından 
biri olan IAA Hannover fuarı 25 Eylül - 02 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleşti. 65. IAA Hannover fuarında 45 farklı 
ülkeden 2.000’in üzerinde firma katılımcı olarak boy 
gösterdi. 8 gün süren fuarın 200.000’in üzerinde kişi 
tarafından ziyaret edildiği belirtilmektedir. 
Fuara katılan firmaların %45’ini Alman firmalar, %55’lik 
bölümünü ise Almanya dışından katılan firmalar 
oluşturdu. Almanya dışından en yüksek oranda katılım 
sağlayan ülkeler ise sırasıyla Çin, Türkiye ve İtalya oldu.
Dünyanın önde gelen araç üreticilerinin yanı sıra birçok 
otomotiv yan sanayi firması da fuarda yer aldı. 

Ticari araç sektöründe yer alan ana sanayi ve yan sanayi 
firmalarının en önemli buluşmalarından biri olan IAA 
Hannover Fuarı’nda, vasıflı çelik ve denge çubuğu
ürünlerimizi 23. Hol, C20 numaralı stantda sergiledik.
DAIMLER, ISUZU, FORD, MAN, SCANIA, VOLVO, IVECO 
gibi önemli ana sanayi firmaları yetkilileri standımızı 
ziyaret etti.
Çelik üreticisi olarak standımız mevcut müşterilerimizin 
yanı sıra birçok uluslararası dövme ve makas imalatçısı 
firmaların yetkilileri tarafından ziyaret edildi.
Fuar süresince otomotiv ana sanayi ve yan sanayi 
firmaları yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunduk. 
ÇEMTAŞ’ımızı dünyanın dört bir yanında müşterilerimizle 
buluşturmak ve böylesine büyük platformlarda büyük 
ilgiyle karşılaşmaktan gurur duyuyoruz.
Standımızı ziyaret eden herkese teşekkür ederiz.

65. IAA HANNOVER FUARINDA DA 
YERİMİZİ ALDIK



BÖLÜMLERİYLE ÇEMTAŞ – ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL ŞEFLİĞİ

Üretim Planlama ve Kontrol Şefliği, 1 şef ve 1 memur 
kadrosundan oluşmaktadır. 

Üretim Planlama ve Kontrol Şefliğinin görevi, Çemtaş 
firmasına gelen siparişlerin IFS ve ORACLE bilgisayar 
programları yardımı ile üretim bölümlerine uygunluğunun 
ön kontrolünü yapmak, üretim bölümlerinin
koordinasyonunu sağlamak, izlemek ve bunlarla ilgili 
üretim raporlarını günlük olarak yayınlamaktır.
Üretim Planlama ve Kontrol Şefliği, Çemtaş üretim 
kampanyalarına iç ve dış piyasalardan gelen siparişlerin 
çelikhane, haddehane, tamamlama hatları, kabuk soyma 
ve denge çubuğu üretim buyruklarını oluşturmak ve 
müşteri memnuniyeti çerçevesinde bu üretimlerin 
koordinasyonlarını yapıp, raporlarını hazırlamak,

kontrol etmek ve yapılan raporlar doğrultusunda üretim 
bölümlerinin kendi ihtiyaçlarını planlamalarına hazırlık 
oluşturmalarını sağlamaktır. Ayrıca yapılan bu programlar 
doğrultusunda, planlanandan farklı oluşabilecek 
duruşların önceden öngörülerek üretim bölümleri ile 
yardımcı birimler olan mekanik bakım onarım ve elektrik 
bakım onarım  bölümlerinin bu duruşlarda neler yapması 
gerektiğiyle ilgili önceden plan yapmalarını sağlamaktır.
Üretim Planlama ve Kontrol Şefliği ayrıca Çemtaş hedef-
ler çizelgesindeki hedeflerin hazırlanması, izlenmesi, 
kontrol ve yayınlaması görevini de sürdürmektedir.

Uludag
Gezilecek Yerler - Tarihi Mekanlar

Türkiye’nin en organize ve düzenli kayak merkezi Uludağ’ın kayak 
turizmi dışında ilgi gören bir özelliği daha var. 
Uludağ, karda yürüyüş ve kamp yapmak isteyenlerin de yoğun 
olarak ziyaret ettiği bir yer. Kalın kar örtüsü Uludağ’ı yürüyüşçüler 
için de ilgi çekici kılıyor. Uludağ oteller bölgesinden volfram 
madenine giden yol karla kaplanıyor ve buradan belinize kadar 
karlar içinde yürümek biraz yorucu. Bu sebeple tecrübeli ekipler 
için bu yürüyüşler daha uygun.
Otellerde kalıyorsanız, sabah erken saatlerde yola çıkarak 
birkaç saatlik bir kar yürüyüşü yapabilirsiniz. Kışın dağı daha 
yüksekten görmek istiyorsanız, telesiyejle 2 bin 232 metre rakımlı 
Kuşakkaya’ya kadar giderek burada biraz zaman geçirebilirsiniz.
Uludağ’da yapmak istediğiniz her aktivite için yetkililere haber 
vermeyi unutmayın. Çünkü sis aniden çökebiliyor. Hava şartları 
çok kısa süreler içinde değişebiliyor. Bu nedenle dağa hazırlıklı 
gelmenizde fayda var.

Milli Parkı
Özellikle kış turizminde 
önemli bir yeri vardır 
Uludağ’ın. Kış aylarında 
yerli ve yabancı turistler 
tarafından sürekli ziyaret 
edilir. Bursa’nın doğal 
güzellikleri arasındaki 
Uludağ tatilinizde, sizleri 

Uludağ Milli Parkı’na davet ediyoruz. Gördüğünüz an etkisi altında 
kalacağınız Uludağ Milli Parkı’ndan biraz bahsedelim. 
1961 yılından bu yana koruma altına alınıp Milli Park ilan edilen 
bölge, 12,762 hektarlık bir alanı kapsar. Uludağ Milli Parkı’na 
ulaşım oldukça kolay ve eğlencelidir. Dilerseniz karayoluyla 
ulaşın, dilerseniz teleferik ve telesiyejle… Uludağ Milli Parkı’nda 
bulunan oteller bölgesinde konaklayabileceğiniz gibi, kamp 
alanlarında dostlarınızla birlikte kamp yapabilirsiniz. 
Bölgede, birçok endemik bitki bulunmaktadır. Ormanlık alanda 
hem bol oksijen alabilir hem de tüm karmaşadan uzakta huzurlu 
zamanlar geçirebilirsiniz. Özellikle kış aylarında giderseniz, 
Uludağ Kayak Merkezi’nde de dilediğiniz kadar kayak yapmanın 
tadına varabilirsiniz.

Kayak Merkezi
Kış tatillerinin vazgeçilmez 
tatil bölgelerinden biridir 
Bursa-Uludağ.
Özellikle karlar üzerinde 
kayak yapmak tatillerin en 
keyifli anlarını oluşturur. 
Erciyes’te, Palandöken’de, 
Kartepe’de, Kartalkaya’da 

ve kısacası Türkiye’nin birçok yerinde kış sporları yapabileceğiniz 
kayak merkezleri bulunuyor. Tabii kayak deyince akla ilk gelen 
nokta ise Uludağ Kayak Merkezi. 
Bursa’nın güneybatısında bulunan Uludağ Kayak Merkezi, 
11.338 hektarlık bir alanı kapsamakta. Kış aylarında en çok tercih 
edilen tatil bölgelerinden biri olduğu için kayak merkezine yakın 
oteller de bulunmakta. Uludağ Kayak Merkezi’ne birkaç günlük 
tatile gelenler kadar, günübirlik gelenlerin de sayısı fazladır. 
Günübirlik gelmiş olsanız da kayak merkezinde kayak malzemeleri 
kiralayabileceğiniz yerler bulunuyor. 
Kış turizmi açısından gelişmesine katkı sağlayan Uludağ Kayak 
Merkezi’ne yerli turistler kadar yabancı turistler de yoğun ilgi
gösteriyor. Kış tatilinizi ülkemizdeki diğer kayak merkezleri 
arasında olan Erciyes Kayak Merkezi’nde, Palandöken Kayak 
Merkezi’nde, Kartepe Kayak Merkezi’nde veya Kartalkaya Kayak 
Merkezi’nde geçirebilirsiniz.

Pazar günleri oldukça kalabalıktır. Rahat ve sakin bir kamp için 
hafta içi günler düşünülmelidir.

Buzlu göl; Kilimli gölün 
doğusunda küçük bir 
tepenin ardında bulunan bu 
göl yıl içinde Ağustos ayı 
başlarına kadar buz kütleleri 
ile doludur. 2390 metre 
yükseklikteki Buzlu göl sıcak 
yaz aylarında serinletici bir 

görünüm verirken hemen üzerinde Kara taş tepeleri yükselir.

Kara göl; Hakkında 
çeşitli rivayetler 
anlatılan, dipsiz göl 
adıyla da bilinen bu 
göle Kilimli göl’den 
Alaçam istikametine 
giden patika ile 10 
dakikada ulaşılır. 
Zirve tepenin altında kalan 2270 metre yükseklikteki Kara göl 
adına yakışır bir şekilde ürpertici görünüm vermektedir. Fazla 
güneş görmemesi ve içme suyu bulunmaması nedeniyle kamp 
için tercih edilmez.

Aynalı göl; 2310 metre 
yüksekliktedir ve diğer 
göllere oranla daha fazla 
güneş gördüğü ve güneş 
ışınlarının su üzerinde 
yansıması nedeniyle bu 
ismi almıştır. Hemen 

üzerinde yükselen 2510 metrelik zirvesiyle dört tepeler etkileyici 
bir görünüm vermektedir. İçme suyu kaynağının da bulunduğu 
Aynalı göl yerli dağcılardan ziyade yabancı dağcılarca bilinmekte, 
sakinliği ve doğal güzelliği nedeniyle tercih edilmektedir.

Heybeli göl; Kilimli gölün kuzeyinde 2410 metre yüksekliktedir. 
Yaz aylarının gelmesi ile erken kurur ve bu nedenle gölden ziyade 
bir plato görünümü verir.

Goller Bolgesi
Uludağ’ı sadece bir kayak merkezi olarak bilmek doğru olmaz. 
Uludağ’ın irili ufaklı gölleri de büyüleyici...

Kilimli göl; Dibi 
yeşil renkte çok sık bir 
bitki örtüsü ile kaplıdır 
ve derinliği 4.5 metre 
civarındadır. Dağcıların 
kamp, çevreden gelen
köylülerin de piknik 
yaptıkları, içme suyunun 
bulunduğu 2330 metre yükseklikteki Kilimli göl Cumartesi ve

Bakacak mevkiinden aşağılara inildikçe kendini göstermeye 
başlıyor. Aşağı indikçe sizi, şaşırtacak göletler karşılıyor olacak. 
Tam bir doğa harikası olan Softaboğan Şelalesi aynı zamanda 
bulunduğu bölgede trekking yapma imkanını da sunuyor. Tabiatın 
tüm renklerinin arasında şelalenin bulunduğu noktada sadece 
doğanın sesini dinleyebileceğiniz bir yer Softaboğan Şelalesi. 
Siz sadece kulaklarınızı açarsınız, şelale size bildiği en güzel şiiri 
söylemeye başlar ilk adımınızda.

Tıpkı Saitabat Şelalesi gibi 
Uludağ’ın oluşturduğu 
Softaboğan Şelalesi, 
Bursa’nın doğal zenginliği 
içerisinde yer almaktadır. 
Bursa Ovası’nın tümünü 
gözler önüne seren

Softabogan Selalesi



Personel Haberleri

bebekleri dünyaya gelmiştir. Bebeklerimize aileleri
ile beraber uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

Çelikhane Personelinden,
Şaban YILMAZ’ın bir erkek,
Ahmet BATTAL’ın bir kız,
Duran YENİLMEZ’in bir erkek,

Kalite Personelinden,
Şevket GÜLENÇ’in bir erkek,
Engin SAĞ’ın bir kız,

Kalıphane Personelinden,
İlkay GÖRE’nin bir erkek,

Yeni Bir Nefes “Dogum”

Haddehane Personelinden Aykut PINAR’ın

babası vefat etmiştir.

Kendilerine Tanrı’dan rahmet, geride kalanlara

başsağlığı diliyoruz.

Vefat ve Bassaglıgı

evlenmişlerdir. Arkadaşlarımıza 
eşleri ile birlikte mutlu bir yaşam 
diliyoruz.

Denge Çubuğu Personelinden,
M. Gökhan KELEBEK,
Haddehane Personelinden, 
Mustafa ÖZTÜRK,
Elektrik - Bakım Onarım Personelinden 
Onur AYDOĞAN,
Mekanik - Bakım Onarım Personelinden 
Atakan DURMUŞ,

Mutlu Bir Baslangıç “Evlilik”

6331 Sayılı 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Kanunu gereği, 
işletmelerde 
görev yapan tüm 
çalışanlarımıza  
23 - 24 Eylül 
günleri fabrikamız 
içinde Verem 
Savaş Derneği 
ekiplerince  
Solunum
Fonksiyonu Testi 
(SFT) yapılmıştır.

SOLUNUM FONKSİYONU TESTİ

2014-2015 DÖNEMİ MESLEK LİSESİ STAJYERLERİ
Meslek lisesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri programlarla ilgili iş alanlarını tanımalarına, iş hayatındaki 
uygulamaları öğrenmelerine ve okulda edindikleri bilgilerini uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlayacak staj 
uygulaması için 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işyerimizde staj yapacak öğrenciler 
stajına başladılar.
Stajyer arkadaşlarımıza Çemtaş ailesine hoş geldiniz diyor ve stajlarının faydalı olmasını diliyoruz.

           NAZİF AKIN                
            30.10.1992 Bursa doğumluyum. Sakarya 
            Üniversitesi Metalurji ve Malzeme 
            Mühendisliği mezunuyum. 18.08.2014 
            tarihinde Çelikhane İşletme Mühendisi 
            olarak göreve başladım. Çemtaş ailesine
            katıldığım için çok mutluyum. Tüm 
çalışma arkadaşlarıma mutlu ve başarılı günler dilerim. 

           GÜRCAN KIRNAK
            11.01.1989 Mustafakemalpaşa 
            doğumluyum. Yıldız Teknik Üniversitesi
            Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
            mezunuyum. 25.08.2014 tarihinde 
            Çelikhane İşletme Mühendisi olarak 
            göreve başladım. Yıllardır çalışmak 
istediğim Çemtaş ailesinin bir ferdi olmaktan çok mutluyum. 
Tüm arkadaşlara öncelikle kazasız, sağlıklı ve başarılı bir 
çalışma hayatı dilerim.

           AYHAN ÖZKAN
             14.02.1988 doğumluyum. Mimar Sinan 
            Endüstri Meslek Lisesi Metal Teknolojisi 
            Bölümü mezunuyum. 24.02.2014
            tarihinde Çemtaş Çelikhane Sürekli
            Döküm Makinesi Operatörü olarak göreve
            başladım. Çemtaş ailesine katıldığımdan 
dolayı mutluyum. Çalışma arkadaşlarıma başarılar dilerim.

           MEHMET SALDIZ
             13.08.1992 Bursa Orhaneli doğumluyum. 
            Kocaeli-İzmit Kartepe Endüstri Meslek 
            Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi
            mezunuyum. 01.07.2014 tarihinde Denge 
            Çubuğu bölümünde işe başladım.
            Çalışma arkadaşlarıma sağlıklı ve başarılı 
bir hayat dilerim.

           YASİN AVCI
             02.08.1992 Bursa doğumluyum. BTSO 
            Hayri Terzioğlu Endüstri Meslek Lisesi 
            Makine Kalıp bölümü mezunuyum. 
            Eğitimime Anadolu Üniversitesi Porsuk 
            MYO Kalıp Bölümünde devam ediyorum. 
            22.09.2014 tarihinde Kalite Proses 
Gözlemcisi olarak işe başladım. Çemtaş ailesinde olmaktan 
çok mutluyum. Tüm çalışma arkadaşlarıma sağlık, mutluluk 
ve başarılı çalışma hayatı diliyorum.

           HÜSEYİN KARATAŞ
             03.03.1987 Bursa doğumluyum. Mimar 
            Sinan Anadolu Teknik Lisesi mezunuyum. 
            23.07.2014 tarihinde Kalıphane’de Talaşlı
            İmalat ve Kalıp İşçisi olarak işe başladım. 
            Çemtaş ailesinin bir ferdi olmaktan gurur 
            duyuyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma 
başarılar dilerim.
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Çocuklarımız Geleceğimizdir...

BİLMEDİKLERİMİZİ ÖĞRENELİM!!

Cumhuriyet Dönemi İlk Nüfus Sayımı Yapıldı 
(28 Ekim 1927)

28 Ekim 1927 
tarihinde Türkiye
Cumhuriyeti
döneminin ilk nüfus 
sayımı yapıldı. Bu 
sayıma göre ülke
nüfusu 13 milyon
648 bin iki yüz 
yetmiş olarak 
belirlenmişti. 
Tarihimizin ilk nüfus 
sayımı ise II. Mahmut 

tarafından 1831 tarihinde yapılmıştı. Bu ilk nüfus sayımında 
sadece Müslüman erkekler sayılmıştı. Amaç asker ve vergi 
verebileceklerin tespit edilmesiydi. 1935’ten itibaren her 
5 yılda bir düzenli olarak nüfus sayımları 1990 yılına kadar 
yapılmıştır.

Safevi Ordusu Yenildi (28 Ekim 1585)
Aynı yıl içerisinde Tebriz yakınlarında Osmanlı ordusu ile 
Safevi ordusu arasında yapılan beşinci savaş olan Şenbi 
Gazan savaşını 28 Ekim 1585‘te Osmanlılar kazandı. Savaşın 
sonunu Osmanlı Sipahilerinin şiddetli taarruzu belirlemişti.

Sipahiler Sultan İbrahim’in İntikamını
Almak İstediler (28 Ekim 1648)
Sultan İbrahim’in feci bir şekilde katledilmesi ve arkasından 
yeniçerilerin hakimiyeti ellerine geçirmeleri rahatsızlığı 
artırdı ve sonunda sipahiler ayaklandılar. Bu ayaklanma 
sırasında 28 Ekim 1648’de sipahileri de ezen yeniçeriler 
padişahın çocuk olmasını da avantaj olarak kullanıp
tamamen kontrolü ele aldılar.

Fransa’nın Hediyesi Özgürlük Heykeli Açıldı 
(28 Ekim 1886)
ABD’nin simgesi sayılan “özgürlük heykeli” 28 Ekim 
1886’da büyük bir törenle açıldı. ABD’nin New York 
şehrindeki Özgürlük adası üzerinde bulunan heykel ABD’ye 

100. kuruluş yıldönümü nedeniyle Fransa tarafından hediye 
edilmişti.

Osmanlı Donanması Rus Limanlarını 
Bombaladı (28 Ekim 1914)
Amiral Souchon komutasındaki Osmanlı donanması içeri-
sinde Almanlardan satın alındığı açıklanan Yavuz ve Midilli 
gemileri de olduğu halde Karadeniz’e açıldı ve 28 - 29 Ekim 
gecesi Rusya’nın Odesa ve Sivastopol limanlarını topa tuttu. 
Bu olay ile artık Osmanlı Devleti fiilen I. Dünya savaşına 
girmiş oldu.

Mustafa Kemal “Yarın Cumhuriyet’i ilân 
edeceğiz!” Dedi (28 Ekim 1923)
Mustafa Kemal Paşa, 28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde 
verdiği akşam yemeğinde, hazır bulunanlara “Yarın 
Cumhuriyet’i ilân edeceğiz!” açıklamasında bulundu. 
Gece İsmet Paşa ile Anayasa’nın bazı maddeleri hakkında 
değişiklik teklifi içeren kanun teklifini hazırladılar.

28 Ekim

Eren SEVİNÇ
Özel Çocukça 
Anaokulu
Babası:
İsmail SEVİNÇ
(Haddehane
Haddeler Kumanda 
Operatörü)

Fatmanur AKMAN
Şehit Piyade Onbaşı 
Orhan Tezcan 
İlköğretim Okulu
4/A  824
Babası:
İrfan AKMAN
(Ambar İşçisi)

Ümit SERBEST
Sönmez İlköğretim 
Okulu
5/B  123
Babası:
Murat SERBEST
(Haddehane Tav Fırın 
İşçisi)

Mahmut BALKAN
Emek Ortaokulu
6/B  104
Babası:
Sadettin BALKAN
(Elektrik Bakım - 
Onarım İşçisi)


