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EVOBUS FİRMASININ YENİ 
NESİL ARAÇLARINDA
ÇEMTAŞ DENGE ÇUBUKLARI
KULLANILIYOR 
Otomotiv sanayinin devi Daimler grubu bünyesinde 

yer alan, Evobus firmasının yeni nesil Euro 6 seyahat 

otobüslerinde kullanılan denge çubuklarında anlaşmaya 

vardık.

Evobus firması 1995 yılında Mercedes-Benz ve 

Setra firmalarının birleşmesi ile kurulmuştur. Dünya 

genelinde 17.495 çalışanı ile birlikte 14 farklı

lokasyonda, başta yolcu otobüsü olmak üzere, şehir içi 

ve şehirlerarası otobüs ile şasi üretimleri yapmaktadır. 

Anlaşmaya vardığımız denge çubuklarının Ağustos 

ayı itibariyle seri üretimine geçilmiş olup, bu proje 

ile Çemtaş’ta üretilen denge çubukları ihraç edilmeye 

başlanmıştır.

Daimler grubunda öncelikle Mercedes-Benz Türk 

firması ile başlayan işbirliğimiz Evobus firması ile 

güçlenmeye devam ediyor.

KARSAN FİRMASI İLE 
DENGE ÇUBUĞU ANLAŞMASI 
İMZALANDI
          Karsan firmasının 2014

          yılı ilk çeyreğinde üretimine

          geçmeyi hedeflediği ve 10 

yıl devam etmesi planlanan yeni nesil araçlarında 

kullanılacak ön ve arka denge çubuklarında anlaşmaya 

vardık. İlk prototiplerde de Çemtaş denge çubukları 

kullanılan araçlarda, numune denge çubuklarının 

fatigue testleri Çemtaş Servotest marka yorulma 

tezgâhında yapılacaktır.

RENAULT DENETİMİ
2009 yılında Renault tarafından firmamıza bir denetim 

gerçekleştirilmiş ve bazı malzemeler için bir onay 

çalışması yürütülmüştür. 2 yıl önce Renault ve Nissan 

grubu tarafından yeni bir “Teknik Kotasyon Prosedürü”  

yaratılmış olup bu prosedüre uygun olarak çelik

üreticilerinde teknik değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Bu değerlendirmelerin sonucunda, uygun görülen çelik 

üreticileri Renault’nun “Tanınan Malzemeler Paneli”ne 

dahil edilmektedir ve Renault ve Nissan grubunun çelik 

malzeme ihtiyaçları bu panelde yer alan üreticilerden 

sağlanmaktadır. 

Bu prosedür kapsamında, 3 Temmuz 2013 tarihinde 

firmamıza, Renault tarafından “Teknik Değerlendirme 

Ziyareti” gerçekleştirilmiştir. Bu ziyarete, Fransa 

Renault’dan Sn. Willy BEURRIER, Sn. Patrick

SORANZO, Sn. Patrick BOUDOUX, Oyak-Renault’dan 

Sn. Muazzez AKAR BEYOĞLU, Sn. Volkan ÇABUK, 

Sn. Muharrem YETİŞ ve Sn. Gürkan TURGAY 

katılmışlardır. Firmamızın, Renault’nun “Tanınan 

Malzemeler Paneli”ne dahil edilmesinin yeterliliğinin 

değerlendirildiği denetime firma tanıtımı ile 

başlanmıştır. Daha önceden belirlenen gündeme göre 

ilerleyen denetime çelikhane, haddehane, tahribatsız 

muayene, kabuk soyma ve denge çubuğu hat turu ile

devam edilmiştir. Ayrıca laboratuvar imkanları detaylı 

olarak incelenmiştir. Başarıyla neticelenen denetim,  

değerlendirme toplantısıyla son bulmuştur ve ÇEMTAŞ, 

Renault-Nissan grubunun yeni prosedürüne göre, 

“Tanınan Malzemeler Paneli”nde yer alacaktır.

ANLIK BOYUT ÖLÇÜM
Teknolojik yeniliklerimiz kapsamında, haddeleme 
sırasında anlık olarak mamul ebat ölçümlerinin 
yapıldığı, mevcut optik ölçüm sistemimiz,
ZUMBACH firmasından aldığımız laser ölçüm sistemi 
ile yenileniyor. Yeni ölçüm sistemimiz ile, yuvarlak
kesitlerin yanında, lama, kare, altı köşe gibi tüm 
kesitlerin ölçümleri  +/- 0,05 mm hassasiyetle 
yapılabilecektir. 

ROBOT OTOMASYONU
Otomasyon yatırımlarımız kapsamında, denge
çubuğu üretim hattımızda kullanılmak üzere, iki adet 
KUKA marka robot alımı yapıldı. Uygulanacak robot
otomasyonu ile, operasyon zamanlama hassasiyeti, 
iş gücü kullanımı ile işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konularında büyük fayda sağlanacağı
düşünülmektedir.

BÜLTEN SAYISI: 136 Temmuz - agustos 2013

MERCEDES-BENZ TÜRK
OTOBÜS PROSES DENETİMLERİ
Mercedes-Benz Türk otobüs firmasında anlaşmaya 

vardığımız denge çubuklarının numune ve ön seri 

siparişlerinin tarafımıza ulaşması ile birlikte denge 

çubuğu hattımızda Sn. Seçil YÜKSEL ve Sn. Mustafa 

İNANIR tarafından proses denetimi gerçekleştirildi. 

Denge çubuğu hattımızda seri üretim şartlarında 

yapılan üretimin baştan sona bütün aşamaları detaylı 

olarak incelendi. Denetim sırasındaki olumlu tavırları 

ve değerli yorumları için Sn. Seçil YÜKSEL ve

Sn. Mustafa İNANIR’a teşekkür ederiz.

Ramazan Bayramı ve 30 Agustos Zafer Bayramı kutlu olsun !

TSE TETKİKİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI
Firmamız, 1-2 Temmuz 2013 tarihlerinde TSE tarafından denetlenmiştir. TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim

Sistemimize yeniden belgelendirme tetkiki, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi ve TS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetimi Sistemlerimize ise gözetim tetkiki yapılmıştır. Tetkikleri Sn. A. Kerem KÜLERİ, Sn. İlknur 
ÖZTÜRK, Sn. Hasan H. YAŞAR, Sn Erçin ÖZÇELİK, Sn Mithat DOĞUELLİ gerçekleştirmişlerdir. Başarılı geçen 
denetimlerden dolayı tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. 



TEKRAR KULLANIM
Toplama ve temizleme dışında başka hiçbir işleme tabii 
tutulmadan, ömrü dolana kadar defalarca kullanılan 
atıklar bu grupta yer alır.

GERİ DÖNÜŞÜM
Geri dönüşüme giren atıklar, fiziksel ve kimyasal 
işlemden geçirildikten sonra ikincil hammadde olarak 
tekrar üretilir.

GERİ KAZANIM
Geri dönüşüm ve tekrar kullanımı kapsayan üst 
kavramdır. Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın
ötesinde, atıkların özelliklerinden yararlanarak içindeki 
bileşenlerin fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal
yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir.

Kullanılamaz hâle gelmiş ve çevre sağlığına zarar 
vermeden ortadan kaldırılması gereken atıkların hepsine 
çöp diyebiliriz. Bir şartla: Çöpe attığımız şey, işlevini 
tamamen yitirmiş olacak, başka bir işe yaramayacak.
Eğer çöpe attığınız şey, bir yönüyle tekrar 
kullanılabiliyorsa, geri dönüştürülebiliyorsa ya da
geri kazanılabiliyorsa çöp değildir.

Geri dönüşüm ve geri kazanımın önemini
anlatan bazı faydalı bilgiler;
• Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılması,
çevre kirliliğinin engellenmesi için önemlidir. Bir cam 
şişe doğada 4000 yıl,
plastik 800-1000 yıl,
sakız 5 yıl, alüminyum
kutu 10-100 yıl, sigara
filtresi 2 yıl süre ile 
yok olmaz.

•  1 ton kağıt ve karton
atığın geri dönüşümü ile
17 ağacın kesilmesi önleniyor. 

• Geri dönüştürülen 1 ton cam atık ile 100 litre petrol 
tasarrufu sağlanır.

• 1 metal içecek kutusunun geri dönüşümünden 
kazanılan enerji ile 100 watt’lık ampul 20 saat 
çalışabilir. 

• Geri kazanılan 1 ton kâğıt/karton ile 1750 litre fuel-oil 
tasarrufu sağlanır.

  • 1 ton plastik atığın geri 
  dönüşümü ile %95 enerji
  tasarrufu sağlanabiliyor.

  • Ülkemizde çöp miktarının
  yaklaşık %15-20’sini geri
  kazanılabilir atıklar oluşturmaktadır. 
  Bu geri kazanılabilir atıkları
  kaynağında ayırabiliriz.

• Hurda kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması 
hava kirliliğini %75-95, su kirliliğini %35, su 
kullanımını %40 azaltabilmektedir.

• Bir yıl içinde denizlerden avlanan balıkların ağırlığının 
3 katı kadar atık denizlere atılmaktadır.

EV VE OFİS ORTAMINDA KLİMA
KULLANIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
İÇİN BAZI BİLGİLER

• Dış ortam sıcaklığının 30 derecenin üzerinde 
olmaması durumunda klima kullanılmamalı.
• Klima, televizyon veya elektronik ev aletlerinden en az 
1 metre uzağa yerleştirilmelidir. 
• Klima güneş görmeyen bir yere monte edilmelidir.
• Klimanın bakımı düzenli olarak yaptırılmalıdır.
• Klima çalışırken kapı, pencere kapalı tutulmalıdır.
• Uzun süre kullanılmayacaksa güç bağlantı kablosu 
fişten çekilmelidir.
• Klimanın içersinde ki filtreler temiz olmalıdır.
• Klima seçiminde kapasitesinin oda büyüklüğüne 
uygun seçilmesi gerekmektedir.
• Enerji verimliliği bakımından az enerji tüketen
klimalar seçilmelidir.
• Klimaların otomatik olarak çalıştırılıp kapatacak 
zamanlayıcı özelliği doğru kullanılmalıdır.
• Klima soğutma modundayken istenen sıcaklıkta 
artırılan her derece %3-5 oranında harcanan enerjiyi 
azaltır.

Gözler neden farklı
renktedir?

İnsanların gözlerinin sadece iris denilen orta tabakası 
renklidir. İrisin ortasında göz bebeği vardır ve ışık bu 
açıklıktan içeri girerek gözün arkasına geçer. Saydam 
tabakanın arkasında yer alan iris, kaslar sayesinde, 
gelen ışık miktarına göre göz bebeğinin boyutlarını 
değiştirir. İrisin renkli olmasının sebebi içindeki
pigmentlerdir. İris renksiz olsaydı gözümüze gelen 
ışık içerden tekrar dışarı yansıyarak görüşümüzü 
bozardı. Renkli olması nedeniyle bu yansımayı önler 

veya en aza indirir. Gözün renginin görme
fonksiyonuyla alakası yoktur. Yansımayı önleme 
görevi için mavi olmuş, kahverengi olmuş fark 
etmez. İrise rengini veren ‘melanin’ denilen bir 
pigmenttir. Pigmentlerin iris hücrelerinde dağılışları 
gözün rengini belirler. Eğer bir gözde bunların sayısı 
çoksa gözün rengi kahverengi, azsa mavi olur. Yeşil 
gözleri koyu bir zemin üzerindeki yağlı pigmentlerin 
sarımtırak noktaları oluşturur. Yeşil göz hayranları 
için bu renge yağın sebep olduğunu öğrenmek 
şaşırtıcı olmalı. Koyu renk saçlı ve derili insanların 
vücutları daha çok melanin ürettikleri için gözleri 
de genellikle kahverengidir. Açık tenlilerin gözleri 
ise melanin azlığından mavi veya yeşil olur. Ancak 
unutulmamalı ki göz renginde kalıtım ve genler çok 
önemli rol oynarlar. Koyu renkli bir insan yedi göbek 
gerideki mavi gözlü bir büyüğünün göz rengini
alabilir. Göz renginin göze giren ve retinaya ulaşan 
ışık miktarı ile bir ilgisi olmadığı gibi görüş
kapasitesi üzerinde de etkisi yoktur. Melanin 
eksikliği olan ve ‘albino’ diye adlandırılan beyaz 
saçlı, kirpikli hastaların gözleri ışığa çok hassastırlar. 
Buradan melaninin gözde ışığa karşı bir koruma 

işlevi yürüttüğü de anlaşılıyor. Doğdukları zaman 
bebeklerin gözleri mavi veya laciverttir. Bunun 
sebebi vücutlarının henüz yeterli pigment üretmeye 
başlamamış olması ve irisin moleküler yapısı 
nedeniyle sadece mavi rengi yansıtmasıdır. Bu durum 
birkaç ay içinde değişir, melanin üretimi ile beraber 
bebekler ömür boyu sahip olacakları göz rengine 
kavuşurlar. Bazı insanların göz renkleri ortada bir
sebep yokken değişebilir. Bilimsel olarak göz
renkleri maviden kahverengiye 15 dereceye ayrılır.
Araştırmacılara göre Kafkasya kökenli yetişkinlerin 
yüzde 10-15’inin göz renklerinde sonradan değişim
görülüyormuş ama 15 derecelik skalada 3 dereceyi
geçmediği için çok belirgin bir renk farkı 
oluşmuyormuş. İki gözün farklı renklerde olması, 
kedi ve köpeklerin bazı türlerinde yaygınken
insanlarda çok nadir görülür. Genellikle genetik 
kökenlidir ve görüş kapasitesini etkilemez.
Tarihte Büyük İskender’in gözlerinin de farklı
renklerde olduğu rivayet edilir. Aynı renkteki
gözlerden birinin sonradan farklı renge dönüşmesi ise 
çok ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir.

çevresel atıklar



           MUSTAFA ÇERİ
           28.05.1982  Mustafakemalpaşa 
           / Bursa doğumluyum. Şu an 
           bekarım. Kısmetse 1 ay sonra
           evleniyorum. Mustafakemalpaşa
           Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe 
Bölümü mezunuyum. Daha önce özel sektörde 
sevkiyat, satış gibi görevlerde bulundum. ÇEMTAŞ 
ailesinde Elektrik Bakım Onarım Müdürlüğü
bünyesinde Büro Memuru olarak göreve başladım. 
ÇEMTAŞ ailesine katılmak benim için onur verici bir 
ayrıcalık. Futbol ve avcılık en sevdiğim şeyler.

           SACİT SERHAT ÖZGÜR
           19.02.1988 Bursa doğumluyum. 
           Tophane Endüstri Meslek Lisesi
           mezunuyum. 07.05.2013 tarihi
           itibariyle İş Makineleri Operatörü 
           olarak işe başladım. ÇEMTAŞ 
çalışanlarına başarılı ve mutlu bir çalışma hayatı 
dilerim.

           HASİP ACAR
           1985 Orhaneli doğumluyum.
           Büyükorhan Çok Programlı
           Lisesi Metal İşleri mezunuyum.
           18 Şubat 2013’ te ÇEMTAŞ
           ailesine katıldım. Haddehane 
Müdürlüğü bünyesinde Hadde Ayar ve Hadde İşçisi 
olarak çalışmaktayım. İş arkadaşlarıma kolaylıklar 
diliyorum. Ayrıca futbol oynamak ve yeni yerler 
gezip görmek hobilerim arasındadır. 

           MEHMET YALIN
           1991 Bursa doğumluyum. 
           Tophane Endüstri Meslek 
           Lisesi Kalıp mezunuyum. 
           27.05.2013 tarihinde işe 
           başladım. Çelikhane Müdürlüğü 
bünyesinde Refrakter İşçisi olarak çalışıyorum. 
ÇEMTAŞ gibi saygın bir firmada çalıştığım için 
mutluyum. Tüm ÇEMTAŞ çalışanlarına sağlıklı, 
başarılı, mutlu bir hayat dilerim. En büyük hobim 
futbol oynamaktır. Bursasporluyum.

İnsan Kaynakları Personelinden,
İbrahim UYANIK’ın bir kız,

Haddehane Personelinden,
Mahmut KAÇAR’ın bir erkek,

Çelikhane Personelinden,
Uğur YÜKSEL’in bir kız,

Haddehane Personelinden Ahmet TOSUN’un
annesi, vefat etmiştir.Kendisine Tanrı’dan rahmet, 

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

Yüksekte Çalışma Eğitimi
Personel Haberleri

Kalite Personelinden,
Hasan DAĞCI,
Aydın ÜNGÜL,

Denge Çubuğu  Personelinden,
Ahmet GÜNGÖREN,
Oğuzhan CAMCI,

Kalıphane Personelinden,
İlkay GÖRE,

evlenmişlerdir. Kendilerine eşleri ile birlikte mutlu 
bir yaşam diliyoruz.

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

Fabrikamız bünyesinde yüksekte çalışma yapan 
personelimize yönelik düzenlediğimiz, Yüksekte 
Çalışma eğitiminin ilk 3 grubunu Haziran ayı içerisinde 
gerçekleştirdik. Amacı; yüksekte çalışma işini yapan 
personelimize, temel yüksekte çalışma bilgilerini 
sağlamak olan eğitim programı, bir gün teorik, bir 
gün ise uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İki 
günlük eğitim boyunca çalışanlarımıza Kaya Training 
uzmanları tarafından;
• İlgili yasal mevzuatlar, yönetmelikler ve standartlar
• İşçi ve işverenin yasal sorumlulukları
• Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın 
kuralları
• Düşmeye neden olan faktörler
• Düşmenin nedenleri
• Ankrajlar (emniyet noktaları) belirlenmesi, 
hazırlanması ve kurulması
• Tehlikeli ve güvensiz durumları tanıyabilme
• Merdivenler
• Korkuluklar
• Güvenlik işaretleri
• Askı travması ve kazazede yönetimi

• Yüksekte çalışırken kullanılan kişisel koruyucu 
donanımlar (KKD)
• KKD ve teknik malzemelerin standartları
• Yüksekte çalışmada kullanılan teknik malzemeler
• Temel düğümler

konularında bilgi verilmiş, eğitimin ikinci günü ise 
uygulamalar yapılmıştır.

Vefat ve Bassaglıgı



30 AĞUSTOS  Zafer Bayramı
Zafer Bayramı,
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin ulusal bayramıdır. 
Her yıl 30 Ağustos günü kutlanır. Zafer 
Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos’ta 
başlayıp, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da 
Mustafa Kemal’in başkumandanlığında 
zaferle sonuçlanan Başkomutanlık
Meydan Muharebesi’ni (Büyük
Taarruz) anmak için kutlanan bayramdır. 
İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terketmesi 
daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos 
sembolik olarak ülke topraklarının geri 
alındığı günü temsil eder.
Zafer Bayramı, ilk defa 30 Ağustos 
1923 günü Afyonkarahisar, Denizli, 
Kahramanmaraş, Ankara ve İzmir’de 
kutlanmıştır. Resmî olarak Zafer Bayramı 
ilân edilmesi 1935 yılının Mayıs ayında 

olmuştur. Zafer Bayramı, tüm yurtta 
törenlerle kutlanır. Devlet erkânı ve 
birçok vatandaş, Ankara’da Anıtkabir’i, 
diğer illerde de anıt ve şehitlikleri ziyaret 
edip, Mustafa Kemal Atatürk’e, silah 
arkadaşlarına ve komutasında savaşmış 
askerlere şükranlarını sunar. Hemen 
hemen her yerleşim yerinde, askerî
birlikler geçit törenlerine katılır. Ayrıca dış
temsilciliklerde de çeşitli kutlamalar 
yapılır. 30 Ağustos günü, Türkiye’de 
resmî tatildir.
Her yıl, Harp Okulları ve Astsubay 
Meslek Yüksekokulları bu tarihte mezun 
verir. Tüm subay ve astsubay rütbe 
değişiklikleri bu tarihte geçerli olur.

Tarihi:
23 Ağustos - 12 Eylül 1921

tarihleri arasında yapılan Sakarya 
Savaşı’yla Yunan orduları gerilemek 
zorunda kaldı. Bu uzun zamandır Türk 
ordularının elde ettiği ilk başarıdır. 
TBMM tarafından Sakarya Savaşı’ndan 
sonra Mustafa Kemal’e mareşal ve 
gazi unvanları verildi. Tarihin bu dönüm 
noktasından sonra Yunan ordularının 
topraktan atılma kararı alınır. Sad planı 
adı verilen taarruz planı ocak ve nisan 
aylarında iki kez ertelenir. Taarruzun 
hazırlıkları tam anlamıyla ağustos ayında 
tamamlanır. Batı cephesinin kuzeyindeki 
ve güney cephesindeki Türk birlikleri, 
büyük bir gizlilik içinde Kocatepe
bölgesine kaydırıldı. İstanbul’daki 
cephane depolarından silah ve cephane 
gizlice Anadolu topraklarına getirtildi. 
İtilaf Devletleri tarafından tahrip edilerek 

kullanılmaz hâle getirilen toplar onarıldı. 
Yeni silahlar satın alındı. Orduya
taarruz eğitimi yaptırıldı. Gazi Mustafa 
Kemal’in başkomutanlığını yaptığı Türk 
ordusu, 26 Ağustos 1922’de düşmana 
saldırdı. Birkaç saat içinde düşman 
mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos’ta 
düşman çember içine alındı. Sağ
kalanlar esir alındı. Esirler arasında
Yunan Başkomutanı Trikopis de vardı.
Bu savaş, Atatürk’ün başkomutanlığında
yapıldığı için Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi olarak adlandırıldı.
Büyük Taarruz’un başarıyla 
sonuçlanmasından sonra Yunan orduları 
İzmir’e kadar takip edildi. 9 Eylül 
1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk 
toprakları Yunan işgalinden temizlenmiş 
oldu.

Arda ÇALIŞKAN
Atatürk İlköğretim 
Okulu
2/C
Babası:
Murat ÇALIŞKAN
(Haddehane Haddeler
Kumanda Operatörü)

Ece AK
Maltepe Okul Öncesi 
Eğitim Konağı
Babası:
Ali AK
(Haddehane Haddeler
Kumanda Operatörü)

Sudenur ÇOBAN
Akpınar Ana Sınıfı
Babası:
Murat ÇOBAN
(Haddehane Haddeler
Kumanda Operatörü)

Selim BAYHAN
Hacı Naciye 
ilköğretim okulu
5/B
Babası:
Mithat BAYHAN
(Haddehane Haddeler
Kumanda Operatörü)


