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D›fl Tetkikler kapsam›nda, firmam›z
RWTÜV ve TSE taraf›ndan denetlenmifltir.

2-4 Eylül tarihleri aras›nda, bafl tetkikçi
olarak Sn. Murat IfiIK ve tetkikçi olarak
Ahmet TUNCA taraf›ndan gerçeklefltirilen
RWTÜV yeniden belgelendirme
denetlemesinde ISO/TS 16949 Kalite
Yönetim Sistemimizin,  11-12 Eylül
tarihleri aras›nda ise, bafl tetkikçi olarak
Sn. Erçin ÖZÇEL‹K, tetkikçi olarak Sn.

Mehmet AKCA ve Sn. Yücel M‹NAS’›n
kat›ld›¤› TSE gözetim tetkikinde TS EN
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS
18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim
Sistemi ve TS EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemlerimizin uygunlu¤u
kontrol ve teyit edilmifltir.
Baflar›l› geçen denetimler esnas›nda,
katk›lar›ndan dolay› tüm çal›flanlar›m›za
teflekkür ederiz.

RWTÜV ve TSE TARAFINDAN
GÖZET‹M VE BELGELEND‹RME
TETK‹KLER‹M‹Z GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

“Saat kaç” diye sordu.
Bu O’nun son sözleri olmufltu.
Gözlerini kapad› ve bir daha
da konuflmad›.

10 Kas›m 1938 günü saat 9’u
5 geçe büyük kurtar›c› hayata
veda etti.
Rahat uyu Atam...‹zindeyiz.

F‹RMAMIZDA DA ATA’MIZI 1 DAK‹KALIK SAYGI DURUfiUYLA ANDIK.

REACH, Avrupa Birli¤i’nde kimyasal
maddelere iliflkin mevcut bir çok
mevzuat› tek bir çat› alt›nda toplayan bir
AB Tüzü¤üdür. REACH, (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals) Kimyasallar›n Kayd›,
De¤erlendirilmesi, ‹zni ve K›s›tlanmas›
anlam›na gelmektedir.

18 Aral›k 2006 tarihinde Avrupa
Parlamentosu taraf›ndan kabul edilen
ve 1 Haziran 2007’de yürürlü¤e girmifl
olan REACH Tüzü¤ü son haliyle, AB
Resmi Gazetesi’nin 29 May›s 2007 tarih
ve L136 say›l› nüshas›nda
yay›mlanm›flt›r. Söz konusu tüzü¤e göre,
AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve
y›lda bir tondan fazla kimyasal madde
üreten veya ithal eden, yada AB’ne ihraç
eden firmalar›n söz konusu kimyasal
maddeleri, AB örgütlenmesi içinde yer
alan Avrupa Kimyasallar Ajans› (AKA)
yönetimindeki merkezi bir veri taban›na
kaydettirmeleri zorunlu bulunmaktad›r.
REACH, sadece ana kimya sanayinde
faaliyet gösteren firmalar› etkilememekte,
kimyasal madde içeren di¤er tüm sanayi
ürünlerinin AB’ne ihracat›nda baz›  flartlar
alt›nda söz konusu maddenin Avrupa
Kimyasallar Ajans›’na kaydedilmesini
gerektirmektedir .

REACH’‹N AMACI NED‹R?
Bu tüzük üreticiler, ithalatç›lar ve alt
kullan›c›lar›n insan sa¤l›¤› ve çevreyi
olumsuz yönde etkilemeyen kimyasal
maddeleri üretmelerinin, piyasaya
sürmelerinin ve kullanmalar›n›n ilkesi
üzerine kurulmufltur. ‹nsan sa¤l›¤› ve
çevrenin daha üst düzeyde korunmas›

AB’N‹N YEN‹ K‹MYASALLAR POL‹T‹KASI: REACH
amaçlanmaktad›r. Kimyasal maddelerin
tüm özellikleri hakk›nda daha fazla
bilgiye sahip olunacak ve bu bilgiler
toplumla paylafl›lacakt›r.

Avrupa Birli¤i (AB) üyesi ülkelere, y›lda
bir ton veya daha fazla kimyasal madde
ihraç edildi¤inde, ihraç etti¤iniz her bir
madde bafl›na ithalatç›n›z veya AB’deki
tek temsilciniz kanal›yla bir kay›t
dosyas›n›n  Avrupa Kimyasallar Ajans›’na
(AKA) sunulmas› gerekmektedir. E¤er
AB’ye ihraç edilen madde halihaz›rda
AB pazar›nda yer alan bir madde ise,
önkay›t yapm›fl olmak flart› ile, 2018
y›l›na kadar devam edecek geçifl
periyotlar›ndan faydalan›labilecektir.
Kay›t (Registration): REACH
kapsam›nda kimyasallar›n kay›t edilmesi
süreci en son tarih olan 2018 y›l›na
kadar devam edecektir (Son tarihler,
maddenin tehlikeli bir kimyasal olup
olmamas› ve pazara sürülen maddenin
y›ll›k tonaj›na ba¤l› olarak 2010, 2013
ve 2018 y›llar› olarak belirlenmifltir).
Ön-kayd› yap›lm›fl olan maddelere iliflkin
detayl› kay›t dosyalar› 2018’e kadar
AKA’ya sunulabilecek ve bu geçifl
periyodunda AB’ye ihracatta herhangi
bir duraksama yaflanmayacakt›r.
De¤erlendirme (Evaluation): Kayd›
yap›lm›fl tüm madde dosyalar›, kay›t
yükümlülüklerine uygunluk yönüyle,
Avrupa Kimyasallar Ajans› (AKA)
taraf›ndan de¤erlendirmeye tabi
tutulabilecektir. Ayr›ca baz› kimyasallar,
insan sa¤l›¤› ve çevre üzerinde risk
tafl›mas› flüphesiyle Ajans taraf›ndan
de¤erlendirmeye tabi tutulabilir.

‹zin (Authorisation): T›pk›
de¤erlendirme aflamas›nda oldu¤u gibi,
izin aflamas› da sadece baz› maddeleri
kapsamaktad›r. ‹zin ifllevi, çok tehlikeli
kimyasal maddelerin (ör: kanserojen
maddeler, veya do¤ada biriken maddeler
gibi) kullan›m veya pazara sürülmesi
durumunda gündeme gelmektedir. Bir
kimyasal madde “‹zne Tabi Maddeler”
listesinde yer al›rsa, söz konusu
maddenin piyasaya sürülme aflamas›nda
Ajans’tan izin al›nmas› zorunludur. “‹zne
Tabi Maddeler” listesi REACH Tüzük
metninde Ek 14’te (ANNEX 14) yer
almaktad›r. Söz konusu liste flu anda
bofltur ve ön-kay›t sürecinin
tamamlanmas›ndan sonra AKA
taraf›ndan kamuoyuna duyurulacakt›r.
K›s›tlama (Restriction): Baz› kimyasal
maddelerin AB pazar›nda kullan›lmas›
ve/veya pazara sürülmesi, AKA taraf›ndan
yap›lacak de¤erlendirme sonucu
k›s›tlanabilir veya tamam›yla
yasaklanabilir.

REACH S‹STEM‹ ve TÜRK
SANAY‹S‹N‹N DURUMU
REACH Sistemi AB’ye yap›lan
ihracat›m›z› do¤rudan etkilemektedir.
Türkiye’den AB’ye yap›lacak ihracatlarda,
ihracatç› firmalar›m›z›n, REACH
Sisteminin gerektirdi¤i flekilde, ihraç
edecekleri ürünleri Avrupa Kimyasallar
Ajans›’na (AKA) kaydettirmeleri
gerekmektedir. Türkiye’nin henüz AB’ye
üye ülke olmamas›ndan dolay›, REACH
Sisteminin yurtiçi kimya üretimimize ve
AB d›fl› ülkelere ihracat›m›za k›sa vadede
do¤rudan bir etkisi bulunmamaktad›r.

Ülkemizin AB’ye tam üye olmas›
durumunda, REACH kapsam›ndaki (faz-
içi maddeler için) düzenlemelerin kimya
sektörümüzün tüm üretim faaliyetlerinde
uygulanmas› zorunlu hale gelecektir.

REACH S‹STEM‹NDE BAZI
TANIMLAR (REACH - Madde 3)
REACH Tüzü¤ü kimyasallar› birkaç
grupta toplamakta ve kay›t yapma
zorunlulu¤unu bu gruplara göre
belirlemektedir.
Madde (Substance): Kimyasal madde
tutarl›l›¤›n› etkileyen ve yap›lar›n›
de¤ifltiren solventler hariç ve tutarl›l›¤›n
korunmas› ile süreçten elde edilen
bozulmay› engellemek için gerekli olan
katk› kimyasal maddeleri de dahil olmak
üzere herhangi bir üretim sürecinden
elde edilen ya da do¤al hallerindeki
kimyasal maddeler ve bileflikleri
anlam›na gelmektedir ve kaydedilmeleri
zorunludur.
Müstahzar (Preparation): ‹ki veya
daha fazla kimyasal maddeden oluflan
kar›fl›m veya solüsyon. Müstahzar yada
müstahzar› oluflturan maddelerin
kaydedilmesi gerekmektedir.
Eflya (Article): Üretim s›ras›nda
kimyasal yap›s›na oranla daha genifl
anlamda ifllevinin belirlemek üzere özel
bir flekil, yüzey ve tasar›m verilen bir
nesne anlam›na gelmektedir. Eflyalar›n
kaydedilmesi gerekmemektedir, ancak
dolmakalem, kokulu silgi gibi herhangi
bir sal›n›m tasarland› ise ve bu maddeler
de y›lda 1 tondan fazla olarak ihraç
edilmekteyse kay›t zorunlu hale
gelmektedir.

Alt Kullan›c› (Downstream User):
Topluluk içinde bulunan, endüstriyel
veya profesyonel anlamda bir kimyasal
maddeyi kendi bafl›na veya bir preparat›n
içinde kullanan, üretici ve ithalatç›
d›fl›ndaki herhangi bir do¤al veya tüzel
varl›k anlam›na gelmektedir. Madde 2
(7)(c) kapsam›nda muafiyeti bulunan
tekrar ithalat yapan kifliler alt kullan›c›
olarak kabul edilecektir.
SVHC (Substance Very High
Concern,  Sa¤l›k ve çevre aç›s›ndan
Yüksek Önem Arz Eden Ürünler):
Kanserojen (kategori 1&2), mutajen,
üreme için toksik, kal›c›, biyo birikimli
maddeler. Avrupa Kimyasallar Ajans› ilk
yüksek önem arz eden ürünler (SVHC)
listesini (Ek XIV), 28 Ekim 2008 tarihinde
yay›mlam›flt›r. Bu listede yer alan
kimyasallar›n AB’ne ihraç edilen ürünler
içinde afla¤›daki her iki koflulun da yerine
gelmesi  flart›yla AKA’ya bildirilmesi
gerekmektedir.
(a) Eflya içinde bulunan maddenin
miktar› üretici veya ithalatç› bafl›na y›lda
1 ton/y›l’dan büyük ise ve
(b) Eflyadaki maddenin konsantrasyonu
a¤›rl›kça > % 0,1

REACH sistemi için ön kay›t süresi
1 Aral›k 2008 tarihinde dolmufl ve
kay›t sürecine geçilmifltir. AKA 1
Ocak 2009 tarihinde ön kayd›
yapt›r›lan maddeler listesini
yay›nlayacak ve bundan sonra kay›t
dosyalar› haz›rlanarak kuruma
sunulacakt›r.

MÜBAREK KURBAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN



SAYFA 2   BÜLTEN EYLÜL/ARALIK 2008

B‹L‹fi‹M / B‹ZDEN HABERLER

TASARRUF ‹Ç‹N 40 ALTIN KURAL
1- Miktar› ne kadar olursa olsun
bankadaki nakit paran›z› ak›flkan fon ya
da k›sa vadeli mevduatta de¤erlendirin.
2- Kredi kart›yla gereksiz al›flverifl
yapmay›n. Özellikle de uzun vadeli
taksitli kampanyalara kat›lmak için acele
etmeyin.
3- ‹nternet, telefon gibi sabit giderlerinizi
minimuma indirecek çözümler üretin.
Kampanyalar› yak›ndan takip edin.
4- Çok zorunlu olmad›kça dayan›kl›
tüketim malzemelerini yenilemeyin,
evinizle ilgili tadilat yapmay›n.
5- Kredi kart›n›z›n asgari miktar›n› bile
ödeyemiyorsan›z, bir bankaya gidip
bireysel kredi alarak borcunuzu kapat›n
ve borcunuz bitene kadar kart›n›z›
kullanmay›n.
6- Bankadan kredi alarak araba ya da
ev almay›n, bu ihtiyaçlar›n›z›
piyasalardaki dalga bitene kadar
erteleyin.
7- Her ay  bafl›nda bir bütçe yaparak
gelecek ay›n harcama plan›n› ç›kar›n,
bunu yaparken de e¤lence masraflar›n›z›
k›s›n.
8- Yeni cep telefonu almak için bir süre
daha bekleyin.
9- K›fl öncesi evinizin cam ve kap›lar›n›n
yal›t›m›n› yapt›r›n.
10- S›radan bir televizyon çal›fl›rken
ortalama 100 Volt elektrik tüketir.
Televizyonu kapat›p da prizden
çekmezseniz, tüketim 2 Volt artar.
11- fiarj edilen aletleri
kullan›lmad›klar›nda fiflten çekin.
12- Çamafl›r makinelerini tam doluyken
çal›flt›r›n. Çamafl›rlar› y›karken s›cak su
yerine ›l›k su kullanarak düflük ›s›da
y›kay›n.
13- Küçük al›flverifller için büyük
marketlere gitmeyin.
14- Evin di¤er fertlerine de olas› krize
karfl› haz›rl›kl› olunmas› gerekti¤ini
anlat›n ve harcamalar›n› k›smalar›n› talep
edin.
15- Tasarruflar›n›z› yönlendirdi¤iniz
yat›r›m araçlar›n› gözden geçirin. Banka
ya da arac› kurumlardan, bu konuda

uzman portföy yöneticilerinden destek
alin.
16- Kullanmad›¤›n›z kredi kartlar› varsa
hemen iptal edin. Kredi kart› say›n›z›
minimuma indirin.
17- Bankac›l›k ifllemlerinde internet ve
ATM'leri kullan›n. Bu sayede havale ve
EFT gibi ifllemlerde önemli miktarlarda
tasarruf sa¤lam›fl olursunuz.
18- Al›flverifle ç›kt›¤›n›zda sadece
ihtiyac›n›z olanlar› al›n. Özellikle de evde
bir liste yaparak markete gidin. Raflarda
her gördü¤ünüzü sepete atmay›n.

19- Al›flverifl yaparken kredi kart›n›z›
kullanmay›n, markette nakit parayla
yapaca¤›n›z al›flverifl masraflar›n›z›n
azalmas›nda etkili olacakt›r.
20- Zorunlu dayan›kl› tüketim
ihtiyaçlar›n›zda ise kredi kart›na
uygulanan uzun vadeli kampanyalar›
tercih edin.

21- Ma¤azalardaki yeni sezon ürünlerini
almak yerine birkaç ay sonra bafllayacak
indirimli kampanyalar› bekleyin.
22- ‹ndirim yap›l›yor diye bir urun
almay›n, bu dönemde sadece zorunlu
ihtiyaçlar›n›z için al›flverifl yap›n.
23- Benzin al›rken, kredi kart›
kampanyalar›ndan yararlan›n. Ayn›
firmadan üst üste yap›lan al›flverifl
sayesinde önemli oranlarda para puan
kazanabilirsiniz.

24- Kredi kartlar›ndan elde etti¤iniz para
puanlar› da al›flveriflte kullanmay›n.
Birçok banka uçak bileti al›mlar›nda para
puanlar› iki ya da dörtle çarp›yor.
25- Bireysel emeklilik sistemine
üyeyseniz, tasarruflar›n›z›n
de¤erlendirildi¤i enstrümanlar› gözden
geçirin. Uyarmazsan›z, birçok flirket

yat›r›m plan›nda de¤ifliklik yapmaz. Bu
dönemde fonlar›n›z›n daha savunmaya
dayal› yat›r›m araçlar›na
yönlendirilmesini sa¤lay›n.
26- Tüm harcamalardan vazgeçin ama
arac›n›z›n kaskosu ve sa¤l›k
sigortan›zdan vazgeçmeyin.
27- Çok zorunlu olmad›kça d›flar›da
yemek yemeyin.
28- Hemen bir servis ça¤›rarak k›fl
gelmeden kombinizin bak›m›n› yapt›r›n.

Çok so¤uk günlerde kombinizi kapatmak
yerine düflük ayarda sürekli çal›flt›r›n.
29- Sebze ve meyveleri musluktan akan
suda de¤il, bir kabin içerisinde y›kay›n.
30- Varsa sigara ve alkol kullan›m
miktar›n› azalt›n. E¤er b›rakam›yorsan›z
fiyat› daha ucuz sigaralar› tercih edin.
31- Otopark masraflar› da dikkate

al›nd›¤›nda kendi arac›n›z yerine toplu
ulafl›m araçlar›n› tercih edin ve özellikle
de büyük flehirlerde 'bukart' gibi
belediyelerin daha ucuza sa¤lad›¤›
ulafl›m imkanlar›n› kullan›n.
32- E¤er kirada oturuyorsan›z, konut
fiyatlar›ndaki düflüflü de de¤erlendirerek
çevrenizde daha az kira ödeyebilece¤iniz
alternatifleri araflt›r›n. Ancak depozito
ve tafl›nma masraflar›n› da hesaplay›n.
Özelikle kriz dönemlerinde insanlar›n
nakde daha fazla ihtiyac› olaca¤›n›
unutmay›n.
33- K›sa vadede tatile ç›kmay›
planl›yorsan›z iptal edin. Hem kafan›z
rahat olmayaca¤› için tatilden bir zevk
almazs›n›z, hem de yapaca¤›n›z masraf
kriz döneminde çok önemli ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaya yard›mc› olabilir.
34- Pazara ç›kacaksan›z akflam saatlerini
tercih edin, çünkü fiyatlar bu saatlerde
düfler.
35- Birikmifl paran›zla geçmiflten gelen
düflük faizli borçland›¤›n›z taksitleri
kapatmaya kalkmay›n. Çünkü kriz
dönemlerinde faizler daha fazla
yükseldi¤i için mevcut paran›z› daha
yüksek bir fiyattan satma f›rsat›
yakalayabilirsiniz.
36- Sadece evde de¤il yasad›¤›n›z
apartmanda tasarruflu ampullerden tutun
da asansör kullan›m›na kadar birçok
alanda tasarruf yap›lmas› için
çevrenizdekileri uyar›n. Bu sayede
apartman›n ortak giderleri azal›r.
37- Yemek piflirirken düdüklü tencere
kullan›n, büyük bir ateflin üzerine küçük
kap koymay›n.
38- Market al›flverifllerinizde özellikle
hafta içi ve hafta sonunda indirim yap›lan
günleri tercih edin.
39- K›fl gelmeden önce arac›n›z› bak›ma
sokun ve yak›t masraflar›n› azaltacak
tedbirler al›n.
40- Çok zorunlu olmad›kça 'kara gün'
için biriktirilen alt›n benzeri yast›k alt›
tasarruflar›n›z› bozdurmay›n.

Maçlar sonunda ilk 6’ ya giren tak›mlar final grubuna ç›kacak, son 4 Tak›m
Ligden düflecek. Final grubunda ilk 3 s›raya giren tak›mlar, Türkiye
fiampiyonas›na gitme hakk› kazanacakt›r. Çemtafl turnuvada, Aykut PINAR,
Turgut POYRAZ, Bahtiyar SEZER‹, Halil KORULU, Reyhan SEZER’ den oluflan
tak›m›yla mücadele edecektir.

Turnuvadaki hedefimiz ilk  3 s›raya girerek, Çemtafl’ a bir kupa daha kazand›rarak
Türkiye fiampiyonas›nda Çemtafl’ › temsil etmektir.

ABB (‹sveç) firmas›yla yap›lan anlaflma sonras›nda SVC
(Static Var Compensator) sistemi montaj› tamamlanm›flt›r.
Orta gerilim hücresi montaj› da tamamland›ktan sonra so¤uk
testleri ve performans testleri yap›lacakt›r.

KOMPANZASYON
S‹STEM‹

2008-2009 SÜPER L‹G MASA
TEN‹S‹ TURNUVASI BAfiLADI
Bursa fiampiyonas› 20.11.2008 tarihinde bafllad›. Geçen sene Süper Lig
12 tak›mdan oluflmufltur. Bu y›l 1.ligde bir üst lige ç›kma hakk› kazanan
4 tak›m daha Süper Lige dahil oldu. Bu sene Çemtafl 15 tak›mla mücadele
edecektir.

1. ÇEMTAfi
2. TOFAfi
3. AGRO GREEN
4. KARSAN

5. ‹LLER BANKASI
6. N. M. E⁄‹T‹M
7. R. BOSCH
8. R. BOSCH (B)

9. ULUDA⁄ Ü.
10. D. S. ‹.
11. ‹L. M. E
12. EKENT

13. TAB‹BLER ODASI
14. GEML‹K
15. MÜFTÜLÜK
16. M. KEMALPAfiA



ÇOCUKLARI OLAN
ÇALIfiANLARIMIZ

Haddehane Personelinden,
Murat ATLAMIfi’›n bir erkek,
Ali AK’›n bir k›z,
Kalite Personelinden,
Hasan SEZ’in bir erkek,
Serkan ‹REN’in bir k›z,
Çelikhane  Personelinden,
Halil KILIÇ’›n erkek,

Mekanik Bak›m – Onar›m
Personelinden,
‹smail KILINÇ’›n bir k›z
çocuklar› dünyaya gelmifltir.
Bebeklerimize aileleri ile
beraber uzun ve sa¤l›kl› bir
yaflam diliyoruz.

Ameliyat geçiren arkadafllar›m›z
Do¤an GÜRELMAN ve Özmetin
AKAY’a  geçmifl olsun diyor, en
k›sa sürede aram›zda görmek
istiyoruz.

GEÇM‹fi OLSUN

EVLENEN
ARKADAfiLARIMIZ

‹ç Sat›nalma Personelinden,
Ümit AKDO⁄AN,
Kalite Personelinden,
Hüseyin KAYA, Ali AKKOYUN,
Muharrem YILDIZ,
Çelikhane Personelinden,
Mustafa Y‹⁄‹TO⁄LU
evlenmifllerdir.
Kendilerine eflleri ile birlikte
mutlu bir yaflam diliyoruz.
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VEFAT ve
BAfiSA⁄LI⁄I

Pazarlama
Personelinden Tolga

ÜNLÜPINAR’ ›n,

Çelikhane
Personelinden ‹brahim

TOKMAK’›n ve

Kalite Personelinden
Cemil IRMAK’ ›n

babalar›
vefat etmifltir.

Kendilerine Tanr›’ dan
rahmet, geride

kalanlara baflsa¤l›¤›
diliyoruz.

2008 y›l› Eylül ay› sonu itibariyle
çal›flanlar›m›zdan gelen öneri say›s›
273' e ulaflm›flt›r. Böylece Çemtafl'ta
9. ay sonu itibariyle çal›flan bafl›na
düflen öneri say›s› 0.85 olmufltur.
fiu ana kadar gelen 273 önerinin

E¤itim faaliyetlerimize e¤itim
plan›m›z ve güncel oluflan e¤itim
ihtiyaçlar› do¤rultusunda devam
ediyoruz. Ekim ay› sonu itibariyle
3518 saat üzerinden toplam 11
Saat/Adaml› e¤itim gerçeklefltirmifl
bulunmaktay›z.

Gerçekleflen bu e¤itimlerimizin
konulara göre da¤›l›m› afla¤›daki
grafikte gösterilmifltir.

E⁄‹T‹MLER‹M‹Z

Eylül, Ekim ve Kas›m aylar›nda
gerçeklefltirdi¤imiz e¤itimler,
• ‹lk Yard›m E¤itimi
• Sermaye Piyasas› ‹leri Düzey Lisans
E¤itimi
• OHSAS 18000 Uygulamalar› E¤itimi
• ISO 14000 Uygulamalar› E¤itimi
• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimi
• Üretimde verimlilik ve kalite
• REACH ve Ön-Kay›t Uygulamalar›
Semineri
• Yerden Kumandal› Vinç Operatörlü¤ü
E¤itimi
•TS 18001:2008 Standard› Revizyonu
E¤itimi
• Çevre – ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Konferans›

ÇALIfiANLARIMIZ VE ÖNER‹LER‹

2008-2009 Ö⁄RET‹M DÖNEM‹
STAJLARI BAfiLADI

H. MUSTAFA TOPRAK
1983 Kayseri do¤umluyum.
‹lkö¤retimimi Kayseri, ortaö¤retimimi
Bal›kesir / Band›rma’da tamamlad›m.
2007 y›l›nda O.D.T.Ü/ Metalurji ve
Malzeme Mühendisli¤i Bölümünden
mezun oldum. Askerlik görevimi
tamamlad›ktan sonra fiubat 2008’
de, ÇEMTAfi’ ta Kalite Mühendisi
olarak çal›flma hayat›ma bafllad›m.
Tiyatro ve sinema seyretmeyi, kitap
okumay›, arkadafllar›mla zaman
geçirmeyi, basketbol oynamay› ve
kayak yapmay› ilgi alanlar›m aras›nda
sayabilirim. ÇEMTAfi’ ta oldu¤um
bu k›sa dönemde, karfl›laflt›¤›m renkli
ifl ortam›ndan ve teknik bilgi olarak
bana çok fley katan Kalite Müdürlü¤ü
bünyesinde çal›fl›yor olmaktan çok
memnunum. Herkese iyi çal›flmalar
dilerim.

PERSONEL
HABERLER‹

Kalite ve Yönetim Sistemleri
E¤itimleri
‹.K. Finans ve Beceri Gelifltirme
E¤itimleri
Üretim ve Verimlilik Artırma
E¤itimleri

5%

74%

21%

Di¤er Bölümler
1%‹nsan Kaynakları

5%
Çelikhane

11%

Haddehane
20%

Elektrik Bak›m
33%

Mekanik Bak›m
30%

2008-2009   Ö¤retim y›l›n›n
bafllamas›yla ,iflletmemizde Mesleki
E¤itimlerini yapacak çeflitli branfllarda
toplam 21 ö¤rencimize ‹nsan Kaynaklar›
flefli¤i taraf›ndan düzenlenen toplant›da
Çemtafl genel çal›flma kurallar› ve ‹fl

Güvenli¤i konular›nda bilgi verildi.
Ö¤rencilerimize Çemtafl ailesine hofl
geldiniz diyor hem ifl yerinde hem de
okullar›nda baflar›l› bir y›l geçirmelerini
diliyoruz.

GÖKHAN BAfiE⁄MEZ
1978 Bursa do¤umluyum. Kas›m
2006 tarihinde  ÇEMTAfi ailesine
kat›ld›m. Evli ve 1 çocuk babas›y›m.
Tüm ÇEMTAfi ailesine sa¤l›k, baflar›
ve mutluluk dolu günler diliyorum

EfiREF IfiIK
1984 Gümüflhane do¤umluyum.
Evliyim ve 1 erkek çocuk babas›y›m.
20/09/2006 tarihinden bugüne
ÇEMTAfi’ ta çal›flmaktay›m. ÇEMTAfi
ailesine kat›lmaktan mutluyum. Tüm
ÇEMTAfi ailesine sa¤l›k, mutluluk
ve baflar›lar dilerim.

256 tanesi de¤erlendirilip
sonuçland›r›lm›fl, 17 öneri ise
incelenmek üzere beklemektedir.
De¤erli önerileriyle firmam›za katk›
sa¤layan tüm arkadafllar›m›za
teflekkür ederiz.

PERSONEL‹M‹ZE GR‹P AfiISI
Her y›l oldu¤u gibi Çemtafl
çal›flanlar›, tafleron çal›flanlar› ve
stajyerlerimizden isteyenlere Ekim
ay› içerisinde grip afl›s› yap›ld›.
Firmam›z personelinin sa¤l›¤›n›

korumak amac›yla yap›lan bu
uygulamay› her y›l oldu¤u gibi ifl
yeri sa¤l›k birimimiz organize ederek
gerçeklefltirdi.
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Yaz›flma Adresi:
Organize Sanayi Bölgesi
A.O.S. Bulvarı No: 3 BURSA
Tel : 0224. 243 12 30 - 243 34 03
Fax : 0.224. 243 13 18

Sahibi:
Çemtafl A.fi. adına
Genel Müdür
Nuri ÖZDEM‹REL

ÇA⁄RI

Çemtafl Haber Yayın
Kurulu sizi her türlü
konuda yazmaya davet
ediyor.
Yazılarınızı her ayın 15’ine
kadar Yayın Kurulu
Üyelerine verebilirsiniz.

YAYIN B‹LG‹LER‹

Yay›n Kurulu:
Refik ÇANDARLI
Baflkan
Harun YEfiiLYURT
‹rfan ÇEÇEN
Züleyha RAVANO⁄LU
Do¤an GÜRELMAN
Figen HARAÇCI
Esra ATLAS
‹smail CAN

Fabrika Adresi:
ÇEMTAfi
Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.fi.
Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman
Sönmez Bulvarı No: 3 PK. 63 16159
BURSA/TÜRK‹YE
Tel : (+90 224) 243 12 30 (4 Hat)
Fax : (+90 224) 243 13 18 - 243 61 51

e-mail:
disticaret-cemtas@cemtas.com.tr
icticaret-cemtas@cemtas.com.tr
maliisler-cemtas@cemtas.com.tr
nozdemirel@cemtas.com.tr
http.//www.cemtas.com.tr

Grafik - Bask›:
Rota Ofset A. fi.
Tel : 0224 242 71 90 BURSA
e-mail :
info@rotaofset.com.tr

NEfiE AZRA RAVANO⁄LU
Elifanne Anaokulu

ESRA AYDIN
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