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Türk Metal Sendikası ile yürüttüğümüz Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmeleri 17.12.2014 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış 
ve imzalanmıştır. Sözleşme 01.09.2014 - 31.08.2017 tarih-
leri arasında 3 yıl geçerli olacaktır.
Sözlemede özetle;
- Birinci altı aylık dönem için ortalama %9,87 oranında ücret 
zammı uygulaması,
- İkini, üçüncü, dördüncü ve altıncı altı aylık dönem için 
kendinden önceki altı aylık dönemin TÜİK Tüketici Fi-
yat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı 
uygulanması,
- Beşinci altı aylık dönem için kendinden önceki altı aylık 
dönemin TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış 
oranına 3,5 puan eklenerek elde edilecek oranda ücret 
zammı uygulanması, 
- Bayram Harçlığı, Yıllık Ücretli İzin Yardımı ve Yakacak 
Yardımından oluşan üçlü pakette sözleşmenin birinci yılında 
ortalama %15 oranında zam uygulanması.
Sözleşmenin çalışanlarımıza ve şirketimize hayırlı olmasını 
diliyoruz.

TOPLU - İŞ SÖZLEŞMESİ 
GÖRÜŞMELERİNDE MUTLU SON

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

       Dünya’da demir çelik üretimi 2013 yılına 
                                                göre %1.1 oranında artarak 1.640 milyar ton 
                                                olmuştur. Türkiye’ de toplam çelik üretimi,
                                                2013 yılına göre, %1.8 düşüşle 30.040.000
                                                tona gerilemiştir. Demir cevheri
                                                fiyatlarındaki kesin düşüşler karşısında 
hurda fiyatlarının aynı oranlarda gerilememesi nedeniyle, 2014 yılında 
hurdadan çelik üretimi gerçekleştirilen elektrik ark ocaklı tesislerin 
rekabet gücü zayıfladı. Bu sebeple, rekabet etmekte zorlanan elektrik ark 
ocaklı tesislerin üretimleri zayıflama eğilimi gösterirken, demir cevheri 
bazı üretim yapan entegre tesislerin üretimlerinde yaşanan artışlar dikkat 
çekti.
2014 yılında sektörümüzün toplam ham çelik üretiminin %70’i temel 
olarak hurda tüketen elektrik ark ocaklı tesislerde %30’u ise ağırlıklı bir 
şekilde demir cevheri tüketen entegre tesislerde gerçekleştirilmiştir. 
Geçtiğimiz yıl Türkiye’de demir cevheri bazlı üretim yapan entegre
tesislerin ham çelik üretimleri, önceki yıla kıyasla %3.5 artışla 10.28
milyon tona ulaşırken, elektrik ark ocaklı tesislerin üretimleri %3.9 
düşüşle 23.75 milyon ton seviyesinde kaldı. 2014 yılında, Dünya 
çelik üretiminin %1.1 artış gösterdiği bir ortamda, Türkiye’nin üretimi 
gerilemiştir.
Üretimdeki gerilemeye rağmen, Türkiye, Dünya’nın en büyük çelik 
üreticileri listesinde 8. sıradaki yerini koruyor. Üretimin çoğunu, iç ve dış 
otomotiv sektörü yan sanayine dönük olarak yapan şirketimiz, Türkiye ve 
Dünya otomotiv sektörü üretim değişimlerinden etkilenmektedir. 2014 
yılında otomotiv sanayi Türkiye’de %4 üretim artışı yakalamıştır. 2014’de 
iç pazarda %10 gibi satış gerilemesi yaşanmış olup bu daralma ihracatla 
aşılabilmiştir.
2014 yılında çelik üretimimiz %14.5 ve hadde mamulü üretimimiz ise 
%3.6 oranında artış göstermiştir. Çemtaş’ımızın geleceği hurdaya dayalı 
elektrik ark ocaklı bir tesis olarak çelik sektöründen çok otomotiv sanayi 
ile daha yakından ilişkili olmaktadır. Toplam hadde mamülü şatışlarımız 
ise, 2013 yılına göre, %3.3 seviyesinde artmış ve toplam satışlarımızda 
iç piyasa satışlarımızın payı %47 dış piyasa satışlarımızın payı %53 
olmuştur. 2014 yılında direkt olarak otomotiv ana sanayine hitabettiğimiz  
denge çubuğu satış miktarımız 33.300 adet ile %81.6 artış göstermiştir. 
Vasıflı çelikte Çin’den çok daha vasıflı yapılarak ve de uzaklıktan 
dolayı kısa sürede teslim avantajımızı da kullanarak üstün olma gayreti 
içinde olmamızın bilincinde olarak başta yatırımlarımız olmak üzere en 
kalitelisini  verimli bir şekilde üreterek üstünlük sağlama bilinciyle tüm 
çalışmalarımız hep bu yönde olmaktadır. Uzay, Havacılık, Savunma ve 
Demiryolu Sektörleri önümüzdeki günler çok hızlı gelişecek sektörler 
içinde gösterilmektedir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız bu konulara 
çok önem vermektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer 
Santrallerde Yerli Yapım çalışmaları için firmamızı da ziyaret etmiştir. Tüm 
gayretlerimizle savunma sanayinde yer almak Çemtaş’ımıza yeni ufuklar 
açacaktır inancıyla hızlı bir çalışma içinde bulunmaktayız. Uzay, Havacılık 
ve Savunma Konseyi 1. çalıştayında, Bursa ilinin fırsat ve sorunlarının 
analizi yapılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
Çelik üreticisi olarak ham malzememizden nihai ürün yapmak nitelikli ürün 
adına önemli bir özelliktir. Dayanıklı özellikli kaliteli malzeme (kalite çelik) 
üretiyor olmak havacılık ve savunma sanayi adına büyük bir avantajdır.
Bilindiği gibi demir  çelik yatırımlarına uzun zamandan beri teşvik
verilmemektedir.
Bugünler, Ekonomi Bakanlığımızca;
- Ar-Ge ve çevreye yönelik yatırımlara,
- Sektörde, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik projelere ve 
çalışmalara,
- Katma değeri yüksek çelik ürünleri ile ileri teknoloji getiren ürünlerin 
üretilmesine yönelik yatırımlara destek verilmesi üzerinde çalışmalar 
devam etmektedir.
Türkiye’de üretimi bulunmayan ve tamamıyla veya büyük ölçüde ithalat 
yolu ile karşılanan paslanmaz, çoğu vasıflı çelik ürünleri üretimleri teşvik 
edilebilecek görünüm arzetmektedir.
Mevcut Elektrik Ark Ocağımızın hacminin büyütülmesi yatırımı için Ocak 
ayı son günlerinde yaklaşık 4 haftalık üretime ara verilmiştir.

Bu arada haddehanemizde de yeni blok haddesi montaj ve soğuk testleri 
yapılmış olacaktır.
Haddehane modernizasyonu yatırımına fiili olarak sahada 2015 yılı 
ilk aylarında başlanılmış olup, iki önemli safhada yapılıp, blok hadde 
kısmı ve 6 ayaklı orta kontini hadde grupları, Mayıs 2015 sonlarında 
tam kapasite çalışır hale gelecektir. Montaj ve devreye almanın uzun 
sürmesinin başlıca nedeni, tüm hadde modernizasyonunun en fazla 3 
haftalık bir duruşla, çok hassas iç ve dış müşteri portföyümüzün talepleri 
doğrultusuyla, üretime fazla ara vermeden yapılması zorunluluğundan 
kaynaklanmaktadır. Yenilenen sürekli döküm makinası sayesinde döküm 
işlemi mekanik, elektrik, elektronik ve metalurjik açıdan daha ileri 
teknolojiye taşınmış ve vasıflı çelik iç kalitesi arttırılmıştır.
Daha büyük ezme oranlarında üretim yapılabileceğinden ezme oranı şartı 
olan müşterilerin daha kalın malzeme talepleri karşılanabilir olacaktır. 
Örneğin yuvarlak kesitli malzemelerde 8:1 ezme oranı talep eden bir 
müşterinin bu ezme oranı isteği 160 mm kare kütükten yapılan üretimde 
en büyük çaplı olarak 64 mm’de sağlanabilirken, 200 mm kare kütük 
üretimi sonrasında 80 mm çaplı malzemede de bu oran sağlanabilecektir.
Böylece, daha geniş müşteri kitlesine hitap edilmiş olacaktır.
Her geçen gün müşterilerimizin taleplerinin artması ve de zamanla 
değişiklik göstermesi  vasıflı çelik üreten işletmelerimizde daima 
araştırma ve geliştirme içinde olmamızı gerektirmektedir.
İşletmelerimizde mevcut Ar-Ge bölümümüzde çeşitli araştırma - 
geliştirmeleri yaparken bu kez Ar-Ge Merkezi kurarak tüm araştırma ve 
geliştirmeleri bu merkezde yapmayı planlamaktayız. 
12 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5746 Sayılı “Araştırma 
ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 01 
Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş, Kanunun Uygulama ve Denetim 
Yönetmeliği ise 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Daha önce Ar-Ge Merkezi Belgesi almak için en az 50 Ar-Ge personeli 
çalıştırma zorunluluğu, 21.05.2014 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu 
Kararıyla 30’a düşürülmüştür. Artık kendi firmasında Ar-Ge merkezi kurup 
en az 30 Ar-Ge personeli çalıştıran firmaların da T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi verilerek 5746 sayılı 
kanunun sağladığı bütün destek ve vergisel muafiyetlerden yararlanma 
imkanı sağlanmıştır.
Ar-Ge Merkezi kurduğumuzda Ar-Ge indirimi, Gelir Vergisi Stopaj Teşviki, 
Sigorta Prim Desteği ve Damga Vergisi istisnasından faydalanıyor 
olacağız.
Üniversite - Sanayi işbirliğine çok önem veren şirketimiz yeni kurulan 
Bursa Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 
ile Makina Mühendisliği Bölümünü ziyaret etmiş ve öğretim üyeleri ile 
tanışarak ileride beraberce yapacağımız işbirliğinin temelleri atılmıştır.
Aynı şekilde Uludağ Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden 
öğretim üyeleri Çemtaş’ımızı ziyaret ederek Ar-Ge Merkezi kurulması 
ve bazı Ar-Ge projelerinde beraberce çalışabileceğimiz ve yardımcı 
olabileceklerini gönüllülükle ifade etmişlerdir.
Daha önceleri bazı büyük müşterilerimizi kapsayan barkodlu 
sevkiyatlarımız, Şubat ayı başından itibaren tüm müşteri sevkiyatlarında 
kullanılmaya başlanmıştır. 
1986 yılından beri Yönetim Kurulu Üyemiz olan Sayın Burhan EVCİL, 01 
Ocak 2015 tarihinden itibaren kendi isteği ile şirketimizin Yönetim Kurulu 
Üyeliğinden ayrılmıştır.
Çemtaş’a yapmış olduğu hizmetler için çok teşekkür ediyor ve yaşamında 
sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. 
Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğimize 14 Ocak 2015’te yapılan Yönetim 
Kurulu toplantımızda, Sayın Nalan TÜZEL atanmıştır. Hukukçu olan ve 
şirketlerimize de avukatlık yapan yeni üyemiz Rekabet Hukuku konusunda 
doktora seviyesinde çalışmalar yapmaktadır. 
Sayın Avukat Nalan TÜZEL’e hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar 
diliyoruz.
2014 yılı boyunca ÇEMTAŞ hisse senetlerimiz açık ara ayrışarak çok güzel 
değer kazanmıştır. 02 Ocak 2014’te 1.10 TL olan hisse senedimiz 31 
Aralık 2014’te, yıllık 81.82 artarak, yılı 2.00 TL ile kapatmıştır. Bu arada 
BIST artışı ise %27.70 de kalmıştır. 2015 yılının şirketimize bol kazançlar 
getirmesini, sizlere de şans, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum.

Saygılarımla,
Nuri ÖZDEMİREL
Genel Müdür

SAYIN HİDAYET NALAN TÜZEL
ÇEMTAŞ AİLESİNDE

Sn. Hidayet Nalan TÜZEL, 14 Ocak 
2015 tarihi itibariyle Yönetim 
Kurulu üyemiz olarak ÇEMTAŞ 
ailemize katılmıştır.
Bursa doğumlu Hidayet Nalan 
TÜZEL, Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden 2000 yılında 
mezun olmuş; Kocaeli Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Yüksek Lisansını 
tamamlamıştır. Halen aynı üniversitede Doktora programına 
devam etmektedir. 2001 yılından bu yana Bursa Barosuna 
kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Halen Bursa 
Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ile Bursa Çimento Fabrikası 
A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Roda Liman Depolama ve 
Lojistik İşletmeleri A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Ares Çimento 
A.Ş., Tunçkül A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam 
etmektedir.
Çemtaş ailesi olarak, Sn. Hidayet Nalan TÜZEL’e yeni 
görevinde başarılar dileriz.



Çelikhane Müdürlüğü personeli, 12 beyaz yakalı (1 
idari ve 11 teknik personel) ve 60 mavi yakalı per-
sonel olmak üzere toplam 72 kişiden oluşmaktadır. 
Çelikhane ünitesinin üretim süreci, hurdanın Elek-
trik Ark Ocağında eritilip sıvı hale getirilmesi,  
sıvı hale gelen metalin Pota Ocağı ve Vakumda 
Gaz Alma istasyonlarında alaşımlandırılıp rafine 
edilmesi ve en sonunda Sürekli Döküm Makinası 
vasıtasıyla katılaştırılıp çelik kütük haline getiril-
mesi işlemlerinden oluşur. Tüm bu süreç, yüksek 
kaliteli ürün elde edilmesi amacıyla, en son teknolo-
jiye sahip bilgisayar kontrollü makine ve ekipmanlar 
kullanılarak gerçekleştirilir. Yıllık kütük üretim ka-
pasitesi 160.000 ton olan Çelikhanemiz, kullandığı 
ileri teknoloji teçhizat ve yüksek kaliteli hammadde 
ile konusunda yetişmiş, deneyimli personeli saye-
sinde otomotiv ve makine sanayinin ihtiyaç duyduğu 
yüksek vasıfta çelik üretimini gerçekleştirmektedir.

Üretim sürecinde, 30 ton kapasiteli bir Elektrik Ark 
Ocağı, 30’ar ton kapasiteli iki Pota Ocağı, 30 ton 
kapasiteli Vakumda Gaz Alma sistemi, iki adet Tel 
Enjeksiyon ünitesi ve bir adet 2 yollu Sürekli Döküm 
Makinası kullanılmaktadır. Bu sistemler kullanılarak 
müşteri istekleri ve uluslararası standartlar çer-
çevesinde çok çeşitli çelik türleri üretilebilmekte 
olup bunlar arasında karbon çelikleri, yay çelikleri, 
ıslah çelikleri, sementasyon çelikleri, otomat çe-
likleri, mikroalaşımlı çelikler, borlu çelikler, rulman 
çelikleri yer almaktadır. Gerçekleştirilen son Sürekli 
Döküm Makinası yatırımı sayesinde artık, 140 kare 
ve 160 kare kütük kesitlerinin yanı sıra 200 kare 
kesiti de başarı ile üretilebilecektir.   
Son dönemde, üretim kapasitesini ve ürün kalitesini 
geliştirmek amacı ile Elektrik Ark Ocağı ve Sürekli 
Döküm Makinasında modernizasyon yatırımları 
yapılmış ve başarı ile devreye alınmıştır.

BÖLÜMLERİYLE ÇEMTAŞ – ÇELİKHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Toyota firmasının tarihi, Sakichi TOYODA’nın, 19. yüzyıl sonlarında Japonya tekstil endüstrisi 
için bir devrim niteliği taşıyan, Japonya’nın ilk otomatik dokuma tezgâhını icat etmesiyle 
başlar. Sakichi TOYODA, 1918 Ocak ayında Toyoda Spinning & Weaving Company’yi (Toyoda 
İplik ve Dokuma Şirketi) kurmasının ardından, büyük rüyası olan otomatik dokuma tezgâhını 
oğlu Kiichironun da yardımı ile 1924 yılında tamamladı. İki yıl sonra da, Toyoda otomatik 
dokuma tezgâhları fabrikası kuruldu. Babası gibi bir mucit olan Kiichiro, 1920’lerde yapmış 
olduğu Amerika ve Avrupa gezilerinde gözlemlediği, yeni gelişen otomotiv endüstrisinden 
derinden etkilendi. Kiichiro, babasının otomatik dokuma tezgâhının patentinin satışından elde 

ettiği 100.000 Sterlini en iyi şekilde değerlendirerek, 1937 yılında kurulan Toyota Motor 
Corporation’ın (TMC) temellerini attı. O günlerden bu yana, dokuma tezgâhlarından otomo-
billere uzanan Toyota deneyimi üretimde öncülüklerle dolu bir başarı hikâyesine dönüştü. 
Şirket adı özellikle kurucu ailenin adı farklılaştırılarak, kurucunun aile hayatı ve iş hayatının 
ayrılığının vurgulanmasının yanı sıra telaffuzu kolaylaştırmak ve şirkete mutlu bir başlangıç 
verilmek istenmesi ile “Toyota” olmuştur. Japon kültüründe sekiz sayısı şanslı rakam olduğu 
için “Toyota”, Toyoda’dan daha şanslı kabul edilmektedir. Çünkü Katakana’da (Japon hece 
dizisi) “Toyota” yazmak için 8 darbe gerekmektedir.
(TMC veya Toyota), minivanlardan büyük kamyonlara kadar değişen alanlarda üretim yapan 
ve büyük bir model yelpazesine sahip olan, Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri-
sidir. Japonya’da 12 fabrikası, 11 bağlı kuruluşu ve 26 ülkede 46 üretim tesisi 316.000’nin 
üzerinde çalışanı ile Lexus ve Toyota marka araçlar üreten şirketin ürünleri, 140’tan fazla 
ülkede müşterilere ulaştırılmaktadır. Şirket 2013 yılı itibari ile Dünya genelinde en çok araç 
üreten firma konumundadır. Sakarya ilimizde fabrikası bulunan firma 2014 yılı süresince        
ülkemizde 131.504 adet otomobil üretmiştir.
Toyota firması tarafından onaylı olan Çemtaş’ımıza hem Toyota Japonya hem de Toyota 
İngiltere fabrikaları yetkililerinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ziyarette 
hem vasıflı çelik hem de denge çubuğu tesisimiz denetlendi. Detaylı incelenen kalite sis-
temimiz de denetimden başarıyla geçti. Firma yetkilileri Toyota’nın üretimini yaptığı araçlarda 
firmamız ürünlerinin otomotiv yan sanayi firmaları tarafından tercih edilmesi gerektiğini bir 
kez daha yineledi.

TOYOTA’dan ÇEMTAŞ ZİYARETİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’ne ZİYARET
Çemtaş’ı temsilen Genel Müdürümüz Nuri ÖZDEMİREL, Kalite Müdürü İsmail İrfan 
AYHAN ve Ar-ge Şefi Caner GÜNEY, Bursa Teknik Üniversitesi adına Metalurji Malzeme 
Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümünün değerli akademisyenleri ile beraber 
UÜ-TTO yöneticisi Fatih YALINBAŞ ve Üniversite - Sanayi işbirliği modülünden Ömer 
ŞENDOĞAN’ın katıldığı ziyaret ve toplantı gerçekleştirildi. Bursa Teknik Üniversitesi’nde 
yapılan toplantıda akademisyenler kendi çalışmalarını ve bölümlerin altyapı yeteneklerini, 
Çemtaş’ta üretim ve teknolojisini  tanıttı. Karşılıklı işbirliği anlamında neler yapılabileceği 
değerlendirilen bu toplantıda ilişkilerin artırılması konusunda görüş birliğine varıldı.
Toplantı sonrasında, Bursa Teknik Üniversitesi Laboratuvarları gezilerek kullanılan cihazların 
tanıtımı yapıldı. İhtiyaç duyulan her alanda cihazların Sanayicilerimizin hizmetinde olduğu 
tekrar ifade edildi.



          SELİM DÖVER           
           10.08.1982 Bursa doğumluyum. Anadolu
           Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. 
           13.10.2014 tarihinde ÇEMTAŞ A.Ş.’de
           İç Satınalma Memuru olarak göreve
           başladım. Bu büyük ve onurlu ailenin
bir ferdi olmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm çalışma 
arkadaşlarıma mutlu ve başarılı çalışmalar diliyorum.

          RAMAZAN KOÇAK
           05.04.1990 Bursa Orhaneli doğumluyum.
           Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı
           MEM mezunuyum. 15.01.2015 tarihinde
           Çemtaş ailesinde Çelikhane Mekanik
           Bakım - Onarım İşçisi olarak çalışmaya 
başladım. İş arkadaşlarıma kazasız, sağlıklı ve huzurlu 
çalışmalar dilerim. Saygılarımla.

          ERCAN TETİK
           05.02.1990 Bursa doğumluyum. Uludağ 
           Üniversitesi TBMYO End. Elektrik Bölümü 
           mezunuyum. 06.08.2014 tarihinde 
           Çemtaş Denge Çubuğu hattında çalışmaya 
           başladım. Çalışma arkadaşlarıma başarılar 
           dilerim.

           SEDAT DEMİR
           24.07.1992 Erzurum-Oltu doğumluyum. 
           AEML Makine Teknolojisi Bölümü
           mezunuyum. 13.11.2014 Haddehane
           Mekanik Bakım - Onarım işçisi olarak işe 
           başladım. Tüm çalışma arkadaşlarıma
           başarılar dilerim.

           SELAMİ AKKUŞ
           28.08.1983 Erzurum - Oltu doğumluyum. 
           Mimar Sinan EML Elektrik Bölümü 
           mezunuyum. Evliyim, 5 yaşında bir kızım 
           var. Tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar
           dilerim.

           ÜZEYİR ÖZBEK
           1992 Samsun / Çarşamba doğumluyum.
           Samsun’da büyüdüm. Çarşamba Endüstri
           Meslek Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü
           mezunuyum. Denge Çubuğu hattında
           çalışmaktayım. Tüm çalışma 
           arkadaşlarıma başarılar dilerim.

Personel Haberleri

Mali İşler Personelinden 

Derya AĞÇAL’ın annesi vefat etmiştir.

Kendisine Tanrı’dan rahmet, geride kalanlara

başsağlığı diliyoruz.

Vefat ve Bassaglıgı

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

evlenmişlerdir. Arkadaşlarımıza 
eşleri ile birlikte mutlu bir yaşam 
diliyoruz.

Çelikhane Personelinden,
Nail ÇELİK’in bir kız,
Oğuz TAŞDEMİR’in bir erkek,

Elektrik Bakım -
Onarım Personelinden,
Efrahim AVCU’nun bir erkek,

Haddehane Personelinden,
İsmail IRMAK,
Sinan TOPÇU,

Yeni Bir Nefes “Dogum”Mutlu Bir Baslangıç “Evlilik”

BURSA KIZILAY İLE KAN BAĞIŞI KAMPANYAMIZ

MEKATRONİK SİSTEM TEKNİĞİ EĞİTİMİ
Festo ve TEGEV tarafından 2011 yılından beri 
uygulanan Mekatronik Sistem Tekniği programına 
katılan 2 çalışanımız “Makine Teknolojileri” ve 
“Elektrik / Elektronik Teknolojileri” alanından 
oluşan denklik modülünü, bir mekatronik sistemin 
sökülmesini takılmasını, yazılımın geliştirilip 
yüklenmesini ve devreye alınmasını, olası arızaların 
en kısa zamanda tespit edilip giderilmesini 
yaparak ve yaşayarak öğrenilen ana modülü ve 
katılımcıların ekipler halinde mekatronik bir proje 
yaptıkları proje modülünü başarıyla tamamlayarak 
MST Sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır. 
Arkadaşlarımızı başarılarından dolayı kutluyoruz.

Bursa Kızılay 
tarafından firmamız 
çalışanlarına yönelik 
gerçekleştirdiğimiz kan 
bağışı kampanyamız 
24 Aralık 2014 günü 
yapıldı. Toplamda 20 
ünite kan bağışının 
gerçekleştiği 
kampanyada emeği 
geçen herkese 
teşekkürlerimizi 
sunarız.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ
19.12.2014 tarihinde firmamızın çalışanların yöneti-
mi konusundaki uygulamalarının değerlendirilmesi, 

sorunların ve zayıf alanların tespit edilerek iyileştirme 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 317 
çalışanımızın katılımıyla yaptığımız Çemtaş A.Ş. 
Çalışanların Memnuniyeti Anketi sonuç raporu 
hazırlanıp dağıtımı yapılmıştır.
Yapılan anket uygulamasıyla toplam 28 soru ile 
Çemtaş çalışanlarının motivasyon ve tatmine ilişkin 
memnuniyet oranları ölçülmüş ve ortalama %60,48 
memnuniyet oranı tespit edilmiştir. 
2014 Çalışan Memnuniyeti Anketi sonuçlarına göre 
iyileştirme gerektiren alanlarımız tespit edilmiş 
ve iyileştirme için gerekli çalışmalar yapılmaya 
başlanmıştır.



Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı No:18 Özay Apt. 
Kat:1 Daire:4
Nilüfer / BURSA

0224 233 62 00
0224 233 14 10

nar@narmedya.net

Çocuklarımız Geleceğimizdir...

Gülse KURTBAŞ
Özel Renkli
Baloncuklar
Anaokulu
Babası:
Selçuk KURTBAŞ
(Haddehane
Fırın İşçisi)

Sueda SÜRER
Nosab İlkokulu
3/K  1123
Dayısı:
Beytullah İZGİ
(Haddehane
Haddeler Kumanda 
Operatörü)

Elif BAYTEMUR
Gülbahar Hatun
Anaokulu
Pembeler Sınıfı
Babası:
Cemil BAYTEMUR
(Malzeme Ambar İşçisi)

Oğuzhan GÜLCÜ
Sadi Etkeser İlkokulu 
2. Sınıf
Babası:
Yavuz GÜLCÜ
(Kalite TM. Yardımcı 
İşçisi)

Engelliler yararına organize edilen geleneksel Kurum ve Kuruluşlararası Açık Masa 
Tenisi Takım Turnuvasının 5.si bu yıl Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Merkezi’nde 
eğitim gören eğitilebilir zihinsel engelli çocuklar yararına yapıldı. 
29 Kasım 2014 Cumartesi günü Mercedes Benz Türk şirketinin Bahçeşehir 
Hoşderede bulunan tesislerinin kapalı spor salonunda yapılan turnuvaya 
İstanbul’dan 27, Bursa’dan 4, Kocaeli’den 1, Kırklareli’den 1 takım olmak üzere 27 
Erkek, 6 Bayan takım katıldı. 
Süper lig oyuncularının da destek vererek yer aldığı turnuvada oyun kalitesi       
yüksek maçlar yapıldı. Erkeklerde ÇEMTAŞ (BURSA), Bayanlarda BRİGHTSTAR 
(İSTANBUL) Şampiyon oldu. 
Toplu sonuçlar; 
Erkekler,     Bayanlar, 
1. ÇEMTAŞ (BURSA)   1. BRİGHTSTAR (İSTANBUL) 
2. GARANTİ KOZA (İSTANBUL)  2. İKİZLER AJANS (İSTANBUL)
3. İSTANBUL PATENT (İSTANBUL)  3. ONAT OTOMOTİV (İSTANBUL) 
4. THY (İSTANBUL)   4. İKMTSD (İSTANBUL)
Mercedes Benz Türk şirketinin ana sponsorluğu ve İstanbul Kuruluşlararası Masa 
Tenisi Spor Derneğinin organizatörlüğünde yapılan turnuvanın elde edilen tüm     
geliri Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’ne bırakıldı.

MASA TENİSİ TAKIMIMIZDAN HABERLER


