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BAŞYAZI

    Değerli Arkadaşlarım,
    Bu yılımız üretim ve satışta, kısaca,
    2012’den daha iyidir ancak 2011 yılını
    yakalamak gayreti içindeyiz.
    Bu yılın 11 ayının sonunda üretim ve
    satışta ikinci yarıdan dolayı geçen yıla
    göre açık ara öndeyiz.
    Bu yılın ikinci yarısında geçen yılın
ikinci yarısına göre daha iyi olmamızın en önemli nedeni ise artık
TL’nin çok değerli olmamasıdır. Döviz kurları nedeniyle acımasız
ithalatın azalması içe satışlarımızı da artırmıştır.
Bugünler vasıflı çelikte aşırı derecede rekabet yaşanmaktadır.
Öyleki, inşaat çeliği üretimi yapan demir-çelik üreticileri ile aynı
hurdayı kullanmaktayız ve hurdaya gelen zamlardan dolayı bu yıl
içinde inşaat demiri yapanların yaptığı zamlardan daha az zammı
yapabilmekteyiz.
Değerli Arkadaşlarım,
Bildiğiniz gibi müşteri kalite talepleri her geçen gün artıyor.
Hele, bizim gibi, otomotive çalışıyorsanız kalite artırıcı talepler
daha belirgin olarak daha da artıyor.
Kalite artış talepleri de ancak zamanında ve uygun yapılan
gerekli yatırımlarla karşılanabilir olabilmektedir.
Çemtaş’ımız bu yıl bilhassa nihai üründe kaliteyi artırıcı, fire
oranları azaltılarak verimliliği yükseltici fiili yatırım seferberliği
başlattı.
Çelikhaneden başlayarak, ilk başta mevcut Elektrik Ark
Ocağımızda Regülasyon Sistem Yatırımı ile, ton çelik üretimi için
daha az enerji sarfı yakalanmış ve günlük çelik üretimimiz de
artmıştır.
Daha kaba hurdalar ile rahat çalışabilmek için de Elektrik Ark
Ocağımızın gövde hacmi büyütme çalışmalarımız ise sürmektedir.
Sıvı çeliğin kütük haline döküldüğü Sürekli Döküm Makinamız
modernizasyonu ve daha kalın kesit dökebilecek, 200 mm. kare,
şekle dönüştürülmesi içinki ön çalışmalarımız bitmiş ve siparişe
bağlanılmıştır.
Haddehanelerimizin 2000 yılında işletmeye alınan yeni
Kontinü ve Soğutma Izgara kısmı hariç, 1976 modeldir. Aslında
bugün dahi fiziki olarak çok iyi durumda olmasına rağmen
verimlilik artışı ve bugünkü 160 mm. kare kütükle başlama
yerine 200 mm.kare kütükle başlaması gerekliliği üzerindeki ön
çalışmalarımız tamamlanmış ve bu bölüm de 12 ay içinde teslim
esasına göre siparişe bağlanmıştır.
Haddelemeye 200 mm.kare kütükle başlayarak daha kalın
kesitler daha verimli üretebilinirken kalın kesit kullanan
müşterilerimizin de artması satışımızı artıracak ve ürünlerimizi
daha çeşitlendirecektir.
Haddehanelerimiz modernizasyonu ile her geçen gün artan
müşteri kalite taleplerine rahatlıkla cevap verilebilirken verimlilik
artışı ile fireler çok azalacak, kar marjı ve kapasite artışı
yakalanabilecektir.
Değerli Arkadaşlarım,
Uzel’den alacaklarımıza binaen satın aldığımız Makas
Fabrikasının satışına karar verilmiştir.
Daha önceleri ya kendimiz çalıştıracak, ya da bir yerli veya
yabancı bir ortakla çalıştıracak ya da satmayı planlamıştık.
Yaptığımız titiz ve uzun çalışmalar neticesinde yalnızca yerini
(arsa) ve binasını kullanacak birileri yerine bizzat makas üretimi
yapacak bir müşteriye satmanın en uygun bir yol olacağı
neticesine vardık. Makas fabrikasının eskiden olduğu gibi
makas üretimi yapması malzeme satabilmemizde de bize avantaj
sağlayabilecektir.
Satış kararımızdaki bir diğer avantaj da buradan gelen paraların
rahatlıkla modernizasyon yatırımlarımızı yapmamıza sağlayacağı
fayda olacaktır.

Çemtaş olarak Amatör Sporculuğu teşvikimiz devam etmektedir.
2013 yılı Kurum ve Kuruluşlararası Açık Masa Tenisi Takım
Turnuvası bu yıl Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı
yararına yapıldı.
4’üncüsü 23 Kasım 2013 Cumartesi günü Mercedes Benz Türk
Şirketinin Hoşdere fabrika tesisleri kapalı spor salonunda yapılan
turnuvada Çemtaş’ımız erkeklerde birinci oldu. Tebriklerimizle
emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
2014 yılı Vasıflı Çelik Sektörü beklentisinin daha iyi olacağı
yönündeki görüşümüz daha ağır basmaktadır.
Hepinize, ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diler
başarılarınızın daim olmasını, yeni yılın hepinize şans getirmesini
temenni ediyorum.
Saygılarımla,
Nuri ÖZDEMİREL
Genel Müdür

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ
Toplam Kalite Yönetimi içinde iç müşteri olarak biz
çalışanların memnuniyetinin sağlanması amacıyla
beklentilerin öğrenilmesi geniş çaplı anketlerle
sağlanabilmektedir.
Çalışanlarımız tarafından kuvvetli yönlerimizin
belirlenmesi ve iyileştirilmesi gereken zayıf
yönlerimizin saptanması için 2000 yılından beri
yapmakta olduğumuz Çalışan Memnuniyeti Anketimizi
10 Aralık 2013 tarihinde tüm çalışanlarımızı
kapsayacak şekilde gerçekleştirdik.
Anketimizle ilgili veri girişi ve değerlendirme işlemi en
kısa sürede tamamlanarak anket raporu hazırlanacak ve
sonuçlar çalışanlarımızla paylaşılacaktır.

4. COMVEX TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE YAN SANAYİ FUARINA KATILDIK
14-17 Kasım 2013 tarihlerinde
TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleşen COMVEX
4. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE
YAN SANAYİ FUARI’na katıldık.
Ticari araçlar, otobüs ve yan sanayi
sektörlerinde güç birliğinin önemli
bir göstergesi olarak tanımlanan
fuarda ticari araçların en son
modelleri ile seçkin yan sanayi
kuruluşlarının ürün ve hizmetleri
sergilendi.
ÇEMTAŞ Çelik Makine 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.

GKN FİRMASI ÇEMTAŞ ZİYARETİ
19-20 Kasım tarihlerinde GKN
DRIVELINE firması ÇEMTAŞ’ı
ziyaret etti.
Ziyarete Global SQA Yöneticisi
David HUMPREYS, Satınalma
Yöneticisi Martin GOEKE, Global
SQA malzeme laboratuarından
Vırat SHARMA, GKN Eskişehir
fabrikasından Bora ERBAY, Seçkin
ABBAS, Özge HARSA ve Fatih
ERTÜRK katıldılar.
Tanışma ve ÇEMTAŞ fabrika
gezisiyle başlayan ziyarette teknik
ve ticari konular görüşüldü.
SQA Grubu ile proses denetimi
gerçekleştirildi ve mevcut
denetim bulguları değerlendirildi.
Satınalma grubu ise ticari çalışma
koşullarını değerlendirdi.

Yatırımlarımız Devam Ediyor
Çelikhane ve Haddehanemizde, kalite ve
verimlilik artışı sağlayacak çalışmalarımız
başladı;

devreye girmesi planlanan proje ile birlikte, kütük
kesitimizde büyüme sağlanacak, kütük kalitemizde
önemli artış sağlanacaktır.

Çelikhane – Sürekli Döküm
Makinesi

Haddehane – Yeni Hazırlama
Hadde Grubu ve Otomasyon
Modernizasyonu

Çelikhanemizde ürettiğimiz kütük ebadını büyütmek
ve sürekli döküm makinemizin mekanik, elektrikotomasyon ve üretim ekipmanları olarak
modernizasyonunu sağlamak amacıyla SMSCONCAST firması ile anlaşma sağlanmış ve
çalışmalar başlamıştır. 2014 yılı ikinci yarı başlarında

Çelikhanemizde ürettiğimiz kütük ebadını büyütme
yatırımımız sonrasında, haddehanemizde de daha
büyük kesitle üretime başlamamızı sağlayacak ve
haddehanemizin elektrik-otomasyon olarak modernize
edileceği yatırım projemiz başladı. Mevcut hazırlama

haddemizin yenileneceği, diğer mevcut
sistemlerimizin de elektrik-otomasyon olarak
tamamen modernize edileceği “Haddehane 200 mm.
Kare Kütük Kullanım ve Modernizasyon” yatırımımız
ile ilgili olarak, 26 Kasım tarihinde SIEMENS S.p.a
Industry (İtalya) – SIEMENS San. Tic. A.Ş (Türkiye)
firmaları ile sözleşme imzalandı. 2015 yılı ilk
çeyreğinde tamamlanması planlanan proje sonunda,
mamul ezme oranlarımız artacak ve beraberinde
mamul kalitesinde büyük artış sağlanacak, üretim
kapasitesi ve üretim verimliliğinde de önemli artış
sağlanacaktır.

BUNLARI BİLİYOR MUYUZ?
Şehirlere yönelik iklim değişikliği çalışmaları başladı, ilk kent
Bursa olacak!
Ülkemizde iklim değişikliği ile mücadele etmek amacıyla Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılında iklim
değişikliği ile mücadelede yol haritası niteliğindeki “İklim Değişikliği Eylem Planı
(İDEP)” ve
“Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlandı. Ulusal
düzeyde belirlenen bu yol haritası doğrultusunda hedeflerin gerçekleştirilmesinde
belediyelere büyük görevler düşüyor.
Ulusal düzeyde belirlenen İDEP’teki hedeflerin kent düzeyinde uygulanmasına
yönelik iklim değişikliği alanında bilincin arttırılması ve kurumsal kapasitenin
geliştirilmesi amacıyla Bursa, öncü şehir olarak belirlendi. Kent ölçeğinde yapılacak
iklim değişikliğine uyum çalışmaları için stratejilerin geliştirilmesine yönelik
İngiltere Büyükelçiliğinin finansal desteğiyle İngiltere’de enerji ve iklim değişikliği
konularında Danışmanlık hizmeti veren Ricardo-AEA ve Blucern koordinasyonunda
proje başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde yürütülen “İklim Uyum
Stratejilerinin Geliştirilmesi İçin Kurumsal ve Teknik Kapasitenin Arttırılması”
projesi kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Bursa’nın iklim
değişikliğine uyum stratejisi hazırlanacak.
Proje açılış toplantısının ardından danışman firmanın uzmanlarının koordinasyonunda
Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı proje ekibi
ile iklim uyum stratejisinin geliştirilmesinin adımları ve Bursa’da iklim değişikliğinin
olası riskleri üzerinde 2 günlük atölye çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: http://iklim.cob.gov.tr

Hava Kirliliğini Önlemek için Alınabilecek Tedbirler:
- Sanayi tesislerinin mevzuatta öngörülen baca gazı sınır değerlerine uymaları
sağlanmalı,
- Isınmada yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları
temizlenmeli,
- Binalarda ısı yalıtımına önem verilmeli,
- Kullanılan sobalar ve kalorifer kazanları kriterlere uygun olmalı,
- Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak özendirilmeli,
- Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı,
- Kalorifercilerin ateşçi eğitim kurslarına katılımı sağlanmalı,
- Yeni yerleşim yerlerinde bölgesel ısıtma sistemleri kullanılmalı,
- Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı,
- Kent içi ulaşımda uygun meyilli alanlarda bisiklet yolları, park yerleri, kiralama sistemi oluşturulmalı, kamuoyu bilgilendirilmesi de gerçekleştirilerek bisiklet kullanımı
yaygınlaştırılmalı,
- Isınma ve geri kazanım için atık yakmanın önüne geçilmesi amacıyla, atıklar geri
kazanılarak değerlendirilmeli veya uygun atık yakma tesislerinde yakılarak bertaraf
edilmeli,
- Yerleşim alanları dışında ve hakim rüzgar yönü dikkate alınarak sanayi tesislerinin
yer seçimi yapılmalı, imar planlarında bu alanların çevresinde yapılaşmalar
önlenmeli,
- Euro 4 ve üzeri standartları sağlayan, emisyonları düşük motorlu taşıtlar tercih
edilmeli/desteklenmeli,
- Araçların egzoz emisyon ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hafriyat toprağı, inşaat ve
yıkıntı atıklarını, ilgili idareden izin almadan taşıyanlara ve
taşıtanlara ayrı ayrı 3 bin lira ceza verecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 20 yıllık kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkacak
inşaat ve yıkıntı atıklarının geri dönüştürülerek, kullanılmasını teşvik edecek.
Bakanlık, inşaat atıklarının, geri dönüşüm merkezleri dışına götürülmesi ve
istenmeyen yerlere dökülmesini getireceği sıkı tedbirlerle önleyecek.
İmar Kanunu’nda yapılacak düzenlemeyle hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını,
Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı ve ilgili idareden izin almadan taşıyanlara ve
taşıtanlara ayrı ayrı 3 bin lira ceza uygulanacak. Geri kazanan, geri dönüştüren, tekrar
kullanan veya bertaraf edenlere ise 5 bin lira idari para cezası verilecek.
Kaynak: www.csb.gov.tr

MASA TENİSİ TAKIMIMIZDAN BİR ŞAMPİYONLUK DAHA...

Personel Haberleri
KAZIM COŞKUNER
1984 Erzincan doğumluyum.
Mimar Sinan End. Meslek Lisesi
torna tesviye mezunuyum
ÇEMTAŞ’ta 13 Kasım 2013
tarihinde Denge Çubuğu
Bölümünde işe başladım. Çalışma arkadaşlarıma
sağlıklı huzurlu ve mutlu bir yaşam dilerim.
MURAT DİBEKKAYA
1987 Bursa doğumluyum. Hürriyet
E.M.L Yapı Ressamlığı Bölümünü
bitirdim. 13 Kasım 2013 tarihi
itibari ile ÇEMTAŞ ailesine
katıldım. Denge Çubuğu
Bölümünde çalışmaktayım. Tüm ÇEMTAŞ
personeline başarılar diliyorum.
EROL YAVUZ

Yararına gerçekleştirilen ve vakfa destek

1986 Bursa doğumluyum. Tophane
E.M.L Tesviye Bölümü
mezunuyum. 1 Kasım 2013
tarihinde ÇEMTAŞ denge
çubuğu bölümünde işe başladım.
ÇEMTAŞ ailesine katıldığım için mutluyum. Tüm
çalışma arkadaşlarıma kazasız belasız bir iş hayatı

olmak amacı ile büyük mutluluk duyularak

diliyorum.

ÇEMTAŞ Masa Tenisi Takımımız, Türkiye
İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı

organize edilerek geleneksel hale gelen 4.
Kurum ve Kuruluşlararası Açık Masa Tenisi
Takım Turnuvasına katıldı.
23 Kasım 2013 Cumartesi günü
Mercedes Benz Türk şirketinin Bahçeşehir
/ Hoşdere fabrika tesisleri kapalı spor
salonunda yapılan turnuvada İstanbul

AHMET BATTAL
15.06.1990 MustafakemalpaşaBursa doğumluyum. Tophane
Endüstri Meslek Lisesi Makine
bölümü mezunuyum.21.11.2013’te
ÇEMTAŞ ailesine katıldım,
Çelikhane bünyesinde Refrakter İşçisi olarak görev
yapmaktayım. ÇEMTAŞ çalışanlarına ve kendime
sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat dilerim.

haricinde, Bursa 4, Ankara 1, Kırklareli
1 takım olmak üzere toplam 32 Erkek, 8
Bayan takım yer aldı.
Erkeklerde ÇEMTAŞ, Bayanlarda Veteran
Masa Tenisçileri Derneği Şampiyon oldu.

Mutlu Bir Baslangıç “Evlilik”

Yeni Bir Nefes “Dogum”
İnsan Kaynakları Personelinden,
Ümit AYDIN’ın bir kız,

Kalite Personelinden,
Ali ARI,

Çelikhane Personelinden,
Mustafa KARABIYIK’ın bir kız,
Kalıphane Personelinden,
Ahmet ULU’nun bir kız,

evlenmiştir. Kendisine eşi ile birlikte mutlu bir
yaşam diliyoruz.

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

LEVENT ONUK
09.11.1975 Bursa doğumluyum.
Bursa Hürriyet Endüstri Meslek
Lisesi Elektrik bölümü
mezunuyum. 29.11.2013 tarhinden
itibaren Çelikhane Müdürlüğü
bünyesinde Vinç Operatörü olarak çalışmaya
başladım. Tüm ÇEMTAŞ çalışanlarına ve ailelerine
mutlu bir hayat, tüm çalışma arladaşlarıma da
başarılı ve huzurlu bir iş hayatı dilerim.

Vefat ve Bassaglıgı
Haddehane Personelinden Murat AÇIKGÖZ’ün
ağabeyi, Kalite Personelinde Recep ARI’nın
babası, vefat etmişlerdir. Kendilerine Tanrı’dan
rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyoruz.

10 KASIM 1938 – SAYGIYLA ANIYORUZ…

Büyük kurtarıcımız ve liderimiz;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk!

Sen ebedi mekânında rahat uyu! Bizler emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti’ne her zaman olduğu
gibi gönülden sahip çıkacak ve sana layık bir ulus olmaya devam edeceğiz.

Canan YIĞIN
Süleyman Çelebi
İlköğretim Okulu
3/B
Babası:
Mustafa YIĞIN
(Çelikhane Büro
Memuru)

Mertcan PINAR
Atatürk Ortaokulu
6/D 401
Babası:
Aykut PINAR
(Haddehane Fırın
İşçisi)

Fatma AKMAN
Şehit Piyade Onbaşı
Orhan Tezcan
İlköğretim Okulu
3/A

Babası:
Hamit AKMAN
(Haddehane Fırın İşçisi)

Beril BOLCAN
Nesrin Fuat Bursalı
İlköğretim Okulu
1/I
Babası:
Yasin BOLCAN
(Haddehane Tav Fırın
işçisi)

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

