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M Ü B A R E K  K U R B A N  B A Y R A M I N I Z  K U T L U  O L S U N .

HEDEF‹M‹Z
TOPLAM
KAL‹TE

30 Ekim tarihinde firmada TSE  tetkik-
çileri taraf›ndan TS EN ISO 9001 Göze-
tim tetkiki gerçeklefltirilmifltir.
TSE  firmas›ndan bafl tetkikçi olarak
Sn. Mehmet AKÇA  ve tetkikçiler olarak

TS EN ISO 9001-2000 GÖZET‹M
TETK‹K‹ GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

Her y›l düzenledi¤imiz iftar yeme¤imiz 4 Ekim Perflembe günü yap›ld›. Yeme¤imize Yönetim Kurulumuz, Bursa Çimento
Fabrikas› Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Beton Yöneticileri, Türk Metal Sendikas› 1 nolu Yönetim Kurulu ve Çemtafl personeli
kat›ld›.

TOFAfi TÜRK OTOMOB‹L FABR‹KASI
fi‹RKET‹M‹ZE Z‹YARETTE BULUNDU
Otomotiv ana sanayi firmalar›m›zdan
TOFAfi Türk Otomobil Fabrikas› A.fi.,
06. 11. 2007 Sal› günü fabrikam›za
teknik amaçl› bir ziyaret düzenlemifltir.

TOFAfi Sat›nalma ve Arge Direktörlük-
leri’nden toplam 7 yetkilinin kat›ld›¤› zi-
yarette, Türkiye demir çelik sektörü hak-
k›nda genel bir bilgilendirme yap›lm›fl,
ÇEMTAfi’›n üretim imkanlar› ve ürünleri

tan›t›lm›fl, fabrika gezisi gerçeklefltiril-
mifltir. Her iki taraf için de çok verimli
geçen bu ziyaretten biz ÇEMTAfi olarak
mutlu olduk, gurur duyduk.

Bu vesileyle, ÇEMTAfi’›n otomotivin her
zaman hizmetinde oldu¤unu bir kere
daha belirtir, ziyaretçilerimizin hepsine
teflekkür ederiz.

GELENEKSEL ‹FTAR YEME⁄‹

Çemtafl ABB (‹sveç) firmas› ile 35
MVAR’l›k SVC sözleflmesini imza-
lad›. SVC kontrol sistemi, ABB
taraf›ndan gelifltirilmifl mikroifl-
lemci tabanl› bilgi bir sistem olup,
özel PLC ve enerji kalitesiyle ilgili
aktif, reaktif, güç faktörü gibi bil-
gileri gerçek zamanl› izleyebilen
bir SCADA sisteminden oluflmak-
tad›r.

Sistemin kurulmas›yla Ark oca¤›
iflletme performans›nda ve fliker
performanslar›nda iyileflme bek-
lenmektedir.

“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!..

ATAM
‹Z‹NDEY‹Z!
SEN‹
SAYGIYLA
ANIYORUZ!

De¤erli Arkadafllar›m,

Bursa Ticaret ve Sanayi
Odas›’n›n 24 Kas›m 2007
Cumartesi günü yap›lan
“Ekonomiye De¤er Katanlar
2007” töreninde Çemtafl’ı-
m›z Kurumlar Vergisi
s›ralamas›nda 5.s›rada yer
almas› nedeniyle Alt›n Plaket
ve  Takdi r  Bera t ›  i l e
ödüllendirilmifltir. Çemtafl’›m›z geçen
y›l da ayn› ödülü 3.s›rada alm›fl ve
evvelki y›lda 2. s›rada alm›fl idi. Ayn›
törende, ‹hracat s›ralamas›nda da
22.s›rada yer almas› nedeniyle Bronz
Plaket ve Takdir Berat› ile ödüllendiril-
mifltir. Çemtafl’›m›z Türkiye genelinde
ise 2004, 2005 ve 2006 y›llar›nda,
‹stanbul Sanayi Odas› 500 Büyük firma
s›ralamas›nda s›ras›yla 246., 245., ve
289. olurken, Türkiye ‹hracatç›lar
s›ralamas›nda ise 220., 216., ve 306.
s›ralarda yer alm›flt›r. Çemtafl olarak,
2007 y›l› 9. ay›m›z sonunda, net
sat›fl›m›zdaki reel büyüme % 29,2 ve
VAFÖK, Vergi, Amortisman ve Faiz
Öncesi Kar, reel büyümemiz ise % 8,4
art›fl göstermifltir. Baflta düflük seyreden
kurlardan dolay› olmak üzere net kar›m›z
geçen y›l›n alt›nda kalm›flt›r.
Çemtafl’›m›z, 2006 y›l› Kurumsal
Yönetim Uyum Raporlar›, SPK tebli¤leri
ve flirket ana sözleflmeleri analiz edilerek
BORYAD Kriterleri ›fl›¤›nda oluflturulan
Kurumsal Yönetim Uyum Listesi’ne
girmifl ve bu listede konumunu
korumaktad›r. Çemtafl’›m›z Kurumsal
Yönetim anlay›fl›yla hareket ederek
yat›r›mc›s›yla aras›ndaki iliflkiyi daima
sa¤lamlaflt›rm›flt›r.
Otomotivdeki iç piyasa pazar›
sat›fllar›n›n gerilemesine ra¤men d›fl
sat›m›n çok kuvvetli olmas› otomotiv
üretimini art›r›yor. Yan sanayinin de
d›fl sat›m›n› art›rmas› vas›fl› çeli¤e olan
talebi en yüksek seviyelerde tutuyor.

Sn. Hasan Hüseyin YAfiAR ve Sayın
Yasemin ÇEL‹K kat›lm›fllard›r.
Çok baflar›l› geçen denetim esnas›nda,
katk›lar›ndan dolay› tüm çal›flanlarımı-
za teflekkür ederiz.

Geçen y›llar oldu¤u gibi
b u  y › l  d a  y u r t i ç i
sat›fllar›m›za öncelik
veriyoruz.
Çemtafl vas›fl› çeliklerinin
tercih edilmesindeki en
önemli faktör; ucuz yani
al›nabilir fiyat ve yüksek
ve istikrarl› kalite yan›nda,
daima tam zaman›nda yani
kullan›c›lar›m›z›n tam

ihtiyaç duydu¤unda temin edilebilin-
mesidir.
Evvelki y›l alma¤a hak kazand›¤›m›z
ISO/TS-16949:2002 Kalite Sistem
Belgesi için TÜVNORD taraf›ndan
01-02 Ekim 2007’de yap›lan ikinci y›ll›k
denetim baflar›yla tamamlanm›flt›r.
2008 ve sonraki y›llar için düflündü¤ü-
müz genelde modernize ve de ürünle-
rimize katma de¤er yaratacak baz›
önemli yat›r›mlar›m›z için çal›flmalar›-
m›z devam etmektedir. Gemlik körfezin-
de inflaat›na bafllad›¤›m›z ve ortakl›k
olarak % 22,5 paya sahip oldu¤umuz
RODA L‹MAN DEPOLAMA VE LOJ‹S-
T‹K ‹fiLETMELER‹ A.fi. yat›r›m›m›z en
k›sa zamanda faaliyete geçecek
konumdad›r.
Yine yeni bir y›l var kap›m›zda, 2007
y›l›n›n son ay›na girdik, çok baflar›l› bir
y›l› geride b›rak›yoruz. Hepinize
baflar›lardaki özverili katk›lar›n›zdan
dolay› çok teflekkür ediyorum. Zaman
yaflland›kça her fleyi ö¤retir. Yeni y›l
yeni umut ve yeni zamanlara geçifl
demektir. Gelece¤inizi oluflturacak her
yeni gün bir önceki günden daha güzel,
isteklerinize uygun, sa¤l›k, mutluluk,
baflar›, bol kazanç, sevgi ve huzur
getirmesi dileklerimle Yeni  Y›l›n›z› ve

Kurban Bayram›n›z› kutluyorum.

Sayg›lar›mla,

Nuri ÖZDEM‹REL
Genel Müdür

BAfiYAZI

YATIRIM
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B‹L‹fi‹M / B‹ZDEN HABERLER

Ramak Kala olay›n›;  kaza, yaralanma,
hasarlanma, üretim kayb›na yol açma-
yan, flans eseri kötü sonuçlanmayan,
istenmeyen, zarars›z atlat›lm›fl tehlike,
olmas› durumunda çevreye zarar› ola-
bilecek olaylar olarak de¤erlendirebi-
liriz.
Ramak Kala olaylar› olas› ifl kazalar›n›n
habercilerindendir. Ramak Kala olaylar›
ve di¤er yaflanmam›fl olaylara iliflkin
bulgular›n saptanmas› ve de-
¤erlendirilmesi geliflmifl bir ‹fl Sa¤l›-
¤›&Güvenli¤i yönetimi sisteminin  sür-
dürülmesi aç›s›ndan oldukça  önemli
bir konudur. Bunun yan›nda Ramak
Kala olaylar›n›n de¤erlendirilmesi ve
saptanmas› az bilinen ve uygulanan
bir konudur. Endüstrilerde Ramak Kala
olaylar›n sistematik olarak incelenmesi
ve de¤erlendirilmesinin ifl kazalar›n›
ve çevre kazalar›nı azaltaca¤› muhak-
kakt›r. Bu bak›mdan emniyetli bir or-
tamda çal›flman›n gereklili¤i olarak ve
çevresel etkisi kötü sonuçlanabilecek
kaza habercisi olaylar› raporlamak ve
saptanmas›nda etkili rol oynamak için

Ramak Kala Formlar›n› bilmek ve kul-
lanmak tüm ÇEMTAfi çal›flanlar›n›n
görevidir.
Sa¤l›k, güvenli¤i ve çevreyi tehdit eden
tüm istenmeyen olaylar›n meyda-
na gelmeden önce önlenmesine yöne-
lik sistemler ancak yerleflmifl bir em-
niyet bilinci-güvenlik kültürü ortam›nda
sa¤l›kl› çal›flmaktad›r. Bu sa¤l›kl› ça-
l›flman›n sa¤lanabilmesi içinde sis-
temin bütün birimlerinin birlikte çal›fl-
mas› vazgeçilmez bir unsurdur. Ramak
Kala olaylar›n›n de¤erlendirilmesi, ifl
güvenli¤i yönetim sistemi içerisindeki
zay›f halkalar›n, sorunlu k›s›mlar›n
tespit edilmesini sa¤layacak önleyici
bir yaklafl›md›r.
Bu bak›mdan bafl›m›zdan geçen, ol-
mas› durumunda çevreye etkisi kötü
sonuçlar do¤urabilecek, gözlemledi¤i-
miz olas› kaza habercisi olaylar› Ramak
Kala Formlar›n› kullanarak  birim ‹fl
Güvenli¤i sorumlular›na ulaflt›rmal›y›z.
Çal›flanlar için emniyetli çal›flma refleks
haline gelmelidir. Bu oldu¤u sürece
çal›flan çevresi ile ba¤lant› kuracak

KAZALARIN HABERC‹LER‹: RAMAK KALA FORMU, ÖNEM‹ ve UYGULAMASI

Bursa ilimizde olabilecek dep-
remlere haz›rl›k aç›s›ndan düzen-
lenen “Bursa AFET 2007 Tatbi-
kat›” 23-24-25 Ekim 2007 tarih-
lerinde Bursa ‹li ve ‹lçelerinde
aral›ks›z olarak 3 gün boyunca
devam edilerek tamamlanm›flt›r.

Valilik ve ba¤l› kurumlarla bele-
diyeler, askeri ekipler, sivil top-
lum kurulufllar›, çevre illerden
gelen destek ekipleri ve özel
ekiplerin kat›ld›¤› Tatbikatta sevk
ve idare ile kurumlar aras› koor-
dinasyon ve kurtarma çal›flmalar›
yap›lm›flt›r.

ÇEMTAfi Acil Durum Müdahele
Ekibimiz Bursa Afet 2007 Tatbi-
kat›nda Organize Sanayi Bölgesi
Kriz merkezinde görev alm›fl, Bi-
lecik Sivil Savunma Arama Kur-
tarma Birlik Müdürlü¤ünün koor-
dinesinde yap›lan tatbikatta ekibi-
miz;  arama faaliyetleri, enkazdan
kurtarma, enkaz tahkimat›, yang›n
söndürme, trafik kazas› müdaha-
lesi gibi uygulamalara kat›larak
daha önce alm›fl oldu¤u e¤itim-
lerin uygulamalar›n› yapma f›rsat›
bulmufltur.

BURSA AFET 2007 TATB‹KATI

kendi iflini bilinçli ve emniyetli yapma-
n›n yan›nda çevresindeki çal›flmalar›
da inceleyecektir. Bunun sonucunda
da kaza habercisi olaylar› fark ederek
yaflanmas› muhtemel bir kazadan
kendisini ve çevresindeki arkadafllar›n›
koruyacakt›r.
Ramak Kala olaylar› gelecekteki kaza-
lar›n habercileridir. ‹fl Güvenli¤i kültü-
rünün geliflimi ve bu konudaki hassa-
siyetin artt›r›lmas›, çal›flma alanlar›
içerisindeki atlat›lm›fl tehlikelerin be-
lirlenmesi, raporlanmas› ve bu rapor-
laman›n anlaml› ve ifle yarar verilere
dönüfltürülmesi ile mümkün olacakt›r.
Bu ba¤lamda  kaza habercisi olaylar›
raporlama görevi herkesin uygulamas›
gereken bir sorumluluktur. Çevresel
etkilerin incelenmesi bak›m›ndan ve
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bak›m›ndan
çal›flma sahalar›nda yap›lan olaylar,
gözlemler vb. sonucunda tespit edilen
eksik noktalar, emniyetsiz ortamlar,
emniyetsiz ekipman vb.nin sonuçta bir
Ramak Kala olay›na, ifl kazas›na veya
çevre kazas›na yol açma olas›l›¤› vard›r

ve ay›rt edilmesi gerekir. Tespit edilen
emniyetsiz ortam, ekipman, çal›flma
flekli vb. de kaza habercisi olay  olarak
de¤erlendirilmeli ve raporlanmal›d›r.
Bu yüzden çevremizde gözlemledi¤imiz
kaza habercisi olarak fark etti¤imiz
olaylar› Ramak Kala Formlar›n› kulla-
narak Birim ‹fl Güvenli¤i Sorumlular›na
bildirmeliyiz.
Ramak Kala; sa¤l›k, emniyet, çevrenin
geliflimi ile ayn› zamanda güvenlik ile
ilgili koflullar›n ve olaylar›n, herhangi
bir negatif sonuç potansiyeli olabilecek
olaylar›n belirlenmesi için bir f›rsatt›r.
Asl›nda kazalar meydana gelirken haber
vermektedir. Haberci olarak adland›r›-
lan bu olaylar kazalardan önce çal›flma
ortam›nda bulunmaktad›r. Ama bu
habercilerin fark edilmesi ve bunlardan
faydalan›lmas› gerekir. Büyük kazalar›n
analizi sonucunda bir çok Ramak Kala
olay›n›n önceden meydana geldi¤i
tespit edilmifltir. Bu yüzden küçük
olaylar›n üzerinde hassasiyetle durul-
mas› olas› büyük kazalar›n olmas›n›
önleyecektir.

K›sacas›; ÇEMTAfi bünyesinde ifl gü-
venli¤i aç›s›ndan çal›flana, çevreye,
ekipmana veya tesise zarar verme
ihtimali olan ancak oluflmam›fl her
türlü Ramak Kala olaylar›n›n rapor-
lanmas› tüm çal›flanlar›n sorumlulu-
¤undad›r. Ramak Kala olay›n› yafla-
yan veya oldu¤unu gören kifliler olay
ile ilgili bilgileri Ramak Kala Formuna
kaydederek Birim ‹fl Güvenli¤i Sorum-
lusuna iletmelidir.
Ramak Kala formlar›n›n doldurulma-
s›nda bildirimi yapan kiflinin ad›, soy-
ad›, görevi çal›flt›¤› birim, Ramak Kala
olay›n›n yafland›¤› tarih ve zaman, at-
lat›lan olay›n aç›klamas›, olay›n yaflan-
d›¤› anda kiflinin yapt›¤› ifl ve Ramak
Kala olay›n›n oluflma nedenleri hak-
k›nda k›sa bilgiler istenmektedir.

DAHA SA⁄LIKLI,  EMN‹YETL‹,
GÜVENL‹ VE ÇEVREYLE UYUMLU
GEL‹fiM‹fi B‹R ORTAMDA ÇALIfiMAK
‹Ç‹N RAMAK KALA FORMLARINI
K U L L A N M A K  H E P ‹ M ‹ Z ‹ N
SORUMLULU⁄UNDADIR.
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PERSONEL HABERLER‹

HABERLER

ÇOCUKLARI OLAN
ÇALIfiANLARIMIZ

EVLENEN
ARKADAfiLARIMIZ

E⁄‹T‹MLER‹M‹Z

Pazarlama Personelinden,
Tolga ÖZTÜRK,
Kalite Personelinden,
Serkan ‹REN
evlenmifllerdir.

Kendilerine  eflleri ile  birlikte
mutlu bir yaflam diliyoruz.

‹nsan Kaynaklar›
Personelinden,
Nihat F‹DAN’›n bir KIZ,
Haddehane Personelinden,
Murat ÇOBAN’›n bir KIZ,
Çelikhane Personelinden,
Halit BALKAN’ ›n bir ERKEK
çocuklar› dünyaya gelmifltir.

Bebeklerimize aileleri  ile
beraber uzun ve sa¤l›kl› bir
yaflam diliyoruz.

15/08/2007 tarihinde firmam›z›n çal›flanlar›n
yönetimi konusundaki uygulamalar›n›n de¤er-
lendirilmesi, sorunlar›n ve zay›f alanlar›n tes-
pit edilerek iyilefltirme faaliyetlerinin gerçek-
lefltirilmesi amac›yla yapt›¤›m›z Çemtafl A.fi.
Çal›flanlar›n Memnuniyeti Anketi sonuç ra-
poru haz›rlan›p da¤›t›m› yap›larak çal›flanlar›-
m›za ilan edilmifltir.
Toplam 28 soru ile Çemtafl çal›flanlar›n›n

ÇALIfiAN MEMNUN‹YET‹ ANKET‹

motivasyon ve tatmine iliflkin memnuniyet
oranlar›n›n ölçüldü¤ü anketimiz sonucunda,
yap›lan anket uygulamas› öncesinde belirle-
di¤imiz genel memnuniyet oran› hedefini
geçtik.
2007 çal›flan memnuniyeti anketi sonuçlar›na
göre iyilefltirme gerektiren alanlar›m›z tespit
edilmifl ve iyilefltirme için gerekli çal›flmalar
yap›lmaya bafllanm›flt›r.

Bizler çal›flanlar›m›z› sadece ifl ortam›ndaki
donan›mlar› ile ilgili de¤il sosyal yaflant›lar›
ile bir bütün olarak de¤erlendiriyoruz.
Bu yaklafl›m ile çal›flanlar›m›z›, bilinçli bir
sanayi iflgöreni ve donan›ml› bir toplum
bireyi k›lmak yolunda çal›fl›yoruz.
Bu amaçlar›m›zla gerçeklefltirdi¤imiz
e¤itimlerden belki de en anlaml›s› ‹lkyard›m
E¤itimleridir.

Ülkemiz gerçekleri göstermektedir ki:
- Türkiye’de do¤an her insan hayat› boyun-
ca en az 2 deprem yaflayacak.
- Trafik kazalar› en önemli ölüm ve kal›c›
sakatlanma sebeplerindendir.
- Kazalar sonucunda ölümlerin en büyük
dilimi ilk 5-10 dk. içerisinde olmaktad›r.
- Kazaya u¤rayan insanlar›n yaklafl›k %90’ı
maalesef herhangi bir ilkyard›m müdahalesi
görmeden hastaneye ulaflmaktad›r.
Bunlar hemen akl›m›za gelen baz› Türkiye
‹statistikleridir.

Bu gerçekler bizleri bu konuda son derece
hassas k›lm›flt›r. Belki de bir insana kazan-
d›r›lacak en kutsal bilgi  baflka bir insan›
hayatta tutabilme becerisidir.
‹flte bu hassasiyetlerimizle 2000 y›l›ndan
bu yana en üst standartlardaki kurumlarla,
en verimli süreçlerde çal›flanlar›m›za ilk-

yard›m e¤itimi ald›rmaktay›z. Konuyla ilgili
yönetmeli¤in ilk kez 22. 05. 2002 tarihinde
24762  Resmi Gazete  Sa¤l›k Bakanl›¤›nca
ç›kar›ld›¤› 18.03.2004 / 25406 Resmi Ga-
zete ile gelifltirildi¤i göz önüne al›n›rsa; ifl
yerleri ve toplumumuz için hayati önem
arz eden bu e¤itimlerin yasal zorunluluk
haline gelmesinden y›llar önce kuruluflu-
muzca  uygulanmas›na bafllanm›flt›r.

Bu çal›flmalar›m›z›n devam› olarak 2007
y›l› içersinde say›sal yasal zorunluluklar›-
m›z›n üstünde ve son derece detayl› ilkyar-
d›m E¤itimlerini, SADEM ‹lkyard›m Dan›fl-
manl›¤›n›n uzman kadrosunun düzenledi¤i
e¤itim programlar›yla gerçeklefltirmifl bu-
lunmaktay›z.

‹lkyard›m becerilerini tazelenmesi ve gelifl-
tirilmesi amac›yla bu e¤itimi daha önce
alm›fl olan personelimizi 2 günlük temel
ilkyard›m e¤itimini tekrar almalar›n› sa¤-
lad›k. Bu e¤itimi ilk kez alan çal›flanlar›m›z
ise dünya standartlar›na uygun, 40 saatlik
“Standart ‹lkyard›m E¤itimi”sertifikasyon
kursuna kat›lm›fllard›r.

S›navlarda baflar›l› olan bu çal›flanlar›m›za
Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca ilk yard›mc› kimli¤i
ve sertifikas› verilmifltir.

Hem ‹fl Güvenli¤i hem de Sosyal bir sorumluluk;

‹LKYARDIM E⁄‹T‹M‹

E¤itim faaliyetlerimize E¤itim pla-
n›m›z ve güncel oluflan e¤itim ih
tiyaçlar› do¤rultusunda devam e
diyoruz.
Ekim ay› sonu itibariyle 5133

- ‹fi SA⁄LI⁄I VE
  GÜVENL‹⁄‹ E⁄‹T‹M‹
- PLC E⁄‹T‹M‹
- ‹LK YARDIM E⁄‹T‹M‹
- ‹LK YARDIM E⁄‹T‹M‹
  (YEN‹LEME)
- DIfi T‹CARETTE
  ULUSLARARASI
  SATIfi SÖZLEfiMELER‹
- FMEA
- ISO TS 16949:2002

01/01/07-31/10/07 Tarihleri Aras› Gerçekleflen E¤itimlerin
Konulara Göre Da¤›l›m›

2007 y›l› Ekim ay› sonu itibariyle
çal›flanlar›m›zdan gelen öneri say›s›
378' e ulaflm›flt›r.
Böylece Çemtafl'ta 10. ay sonu iti-
bariyle çal›flan bafl›na düflen öneri
say›s› 1.20 olmufltur.

YAS‹N YEfi‹L

Kayseri do¤umluyum. ‹lkö¤retimimi,
Orta ve Lise ö¤renimini do¤du¤um kentte
tamamlad›m. Uluda¤ Üniversitesi
Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Çevre
Mühendisli¤i Bölümünü 2005 y›l›nda
tamamlayarak Çevre Mühendisi unvan›n›
ald›m.
Nisan 2007 den itibaren ÇEMTAfi’ ta
çal›flmaktay›m.

01. 05.1981 Bursa do¤umluyum.
2004 y›l›nda ‹TÜ Metalurji ve Malzeme
Mühendisli¤i bölümünde lisans e¤itimimi
tamamlad›ktan sonra 2004-2006 y›llar›
aras›nda malzeme mühendisli¤i bölümünde
yüksek lisans çal›flmam› bitirdim. ‹lk iflyerim
olan Çemtafl ailesine Haddehane ‹flletme
Mühendisi olarak 24. 04. 2007 tarihinde
kat›ld›m. Uzun y›llar birlikte çal›flmak
temennisiyle çal›flma arkadafllar›ma baflar›lar
dilerim.

NAD‹R NAD‹ ASLAN
Kalite ve Yönetim

Sistemleri E¤itimleri

‹nsan Kaynakları ve

Beceri Gelifltirme

E¤itimleri

Üretim ve Verimlilik

Artırma E¤itimleri

saat üzerinden toplam 16,29 Saat
/ Adaml›k e¤itim gerçeklefltirerek
2007 y›l› için belirledi¤imiz 23
Saat / Adaml›k e¤itim hedefimizin
% 70,83 ünü tamamlam›fl bulun-

maktay›z.

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

ÇALIfiANLARIMIZ VE ÖNER‹LER‹
fiu ana kadar gelen 378 önerinin
307 tanesi de¤erlendirilip sonuçlan-
d›r›lm›fl, 71 öneri ise incelenmektedir.
De¤erli önerileriyle firmam›za katk›
sa¤layan tüm arkadafllar›m›za te-
flekkür ederiz.

Eylül ve Ekim aylar›nda ger
çeklefltirdi¤imiz e¤itimler,

2007 YILI VER‹LEN ÖNER‹LER‹N B‹R‹MLERE DA⁄ILIMI

Çelikhane
3%

Haddehane
17%

‹nsan Kaynakları
3%

Kalite
11%

Elektrik Bakım Onarım
27%

Mekanik
Bakım Onarım

39%
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AKTÜEL

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

ÇOCUKLARIMIZIN DÜNYASI

C‹HAN TOPÇU

BEGÜM KA⁄ITÇIBAfiI
Emine Örnek Koleji, 2- E

AHMET Ç‹ÇEK
Özel Meltem Koleji 1-A

BEYZA SALI
Bisafl ‹lkö¤retim Okulu, 2-B

CUMHUR‹YET

Ay y›ld›zl› al bayraklar,
Her yanda dalgalan›yor.
Süslendi evler, sokaklar.
Renk renk ›fl›klar yan›yor.

Y›llardan önce bugün,
Cumhuriyet kurdu millet,
Bize büyük Atatürk’ün,
Arma¤an› CUMHUR‹YET

En birinci vazifemiz
Onun yolunda yürümek
Can›m›z gibi koruruz,
CUMHUR‹YET Türklük
demek.

Sevinçle, sa¤l›kla geçsin,
Sabah›m›z, akflam›m›z,
Kutlu olsun hepimize,
CUMHUR‹YET bayram›m›z

AHMET Ç‹ÇEK

CUMHUR‹YET BAYRAMI

Ay-y›ld›zl› bayra¤›m,
Semalar› donatm›fl.
Bugün bayram var diye,
fiafak erkenden atm›fl.

Yüksek tanklar süslemifl,
Caddeleri, yollar›.
Bugün gözler ilerde,
Bugün bafllar yukar›.

Ak›n ak›n insanlar,
Meydanlara kofluyor.
Bugün bayram var diye,
Bütün millet cofluyor.

Bu güzel Cumhuriyet,
Devletimin temeli.
El üstünde yaflatmak,
Hepimizin emeli.

BEYZA SALI


