
‹K‹ AYDA B‹R YAYINLANIR BÜLTEN SAYISI: 103 OCAK / fiUBAT 2008

HEDEF‹M‹Z
TOPLAM
KAL‹TE

fiirketimiz çal›flan› Do¤an Nadi Gürelman
ailesinden kalan Atatürk’le ilgili bilgi ve
belgeleri ve hobi olarak toplad›¤› 1920/50’li
y›llara ait  yaflanm›fll›k kültürüne ait eflya-
lar›n›n 101 parçal›k  bölümünü  Atatürk’ün

ÇALIfiANIMIZDAN ÖRNEK DAVRANIfi

2007 y›l› paylafl›m toplant›s› bu y›l da 26
Aral›k Çarflamba günü y›lbafl› çekilifli ile
birlikte yap›ld›.
Bu toplant›da Genel Müdürümüz Nuri
ÖZDEM‹REL, çal›flanlar›m›za ÇEMTAfi’ ›n
2007 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i faaliyetleri ve
sonuçlar›, hedeflerimiz ve fiili durumlar›
hakk›nda gerek rakamsal gerekse içeri¤ine
göre detayl› bilgiler verdi.
Ayr›ca 2007 y›l›n›n ÇEMTAfi için baflar›l›

PAYLAfiIM TOPLANTISI

ÇEVRE’YE
VERD‹⁄‹M‹Z ÖNEM
Bursa ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü
ile yapt›¤›m›z görüflmeler sonucunda
firmam›z elektrik ark oca¤› toz tutma
sistemimizdeki sürekli toz ölçüm ci-
haz› Bursa ‹l Çevre ve Orman Müdür-
lü¤ü endüstriyel emisyon takibi oto-
masyonuna online ba¤land›.
Toz emisyonumuz anl›k olarak 24
saat sürekli olarak izlenmektedir.
Çevre konusunda hassas olan fir-
mam›z bu konuda da bir ilk gerçek-
lefltirerek Bursa’da toz emisyonunu
sürekli izleyen ve izleten ilk demir
çelik tesisi olmufltur.

BREZ‹LYA Z‹YARET‹

Radyodan bir anons duyulur. "..............
hastanesinde yatan bir hasta için acele
......... grubu kana ihtiyaç vard›r".
Duydu¤umuz bu anons, bir reklam ya da
ifl ilan› de¤ildir. Bu anons, bir insan›n
hayat›n› kurtarmak için yap›lan ça¤r›d›r
ve bu ça¤r›n›n yerini bulmas›, sadece
duyarl› insanlar›n ço¤almas›na ba¤l›d›r.
Çünkü vücudumuzdaki kan sadece bize
de¤il, pek çok hastaya hayat verir.
Kan tüm insanl›k için hayata efl de¤er.
Ancak kan ba¤›fl› konusunda ülkemizde
hala yeterince duyarl›l›k sa¤lanmam›fl du-
rumda. K›z›lay baflta olmak üzere gönüllü
kurulufllar ve kifliler, kan ba¤ıflı konusunda

toplumun bilinçlendirilmesi için motor
rol oynuyor. Çemtafl'ta bu konuda
K›z›lay'la iflbirli¤i yaparak gönüllü olarak
belli periyotlarda kan ba¤›fl› yapmaktad›r.
Bütün çal›flma arkadafllar›m›z› kan ba¤›fl-
lamaya, hayat kurtarmaya ça¤›r›yoruz.
KAN ‹NSAN HAYATI ‹Ç‹N NE KADAR
ÖNEML‹D‹R? KANIN YER‹N‹ BAfiKA
B‹R fiEY TUTAB‹L‹R M‹?
Kan damarlar›m›zda sürekli dolaflan, ya-
flam için temel oluflturan canl› bir s›v›d›r.
Normal bir yetiflkinde 5-6 litre kan bulu-
nur. Bunun yaklafl›k yüzde 50-60'› plaz-
madan yüzde 40-50'si ise hücrelerden
oluflur. Plazman›n büyük k›sm› sudur ve
içinde besin maddeleri, proteinler ve ya-
flam için gerekli di¤er kimyasal maddeler
bulunur. Alyuvar, akyuvar ve trombositler
ise hücreleri olufltururlar. Sa¤l›kl› bir ki-
flinin bir desilitre kan›nda 12-16,5  gram
hemoglobin bulunur.
Hemoglobini 12 gr/ds'nin alt›nda bulu-
nanlarda kan eksikli¤i (anemi) oldu¤u

kabul edilir. Kan ayr›ca besinleri ve hor-
monlar› gerekli dokulara iletirken bu doku-
larda oluflan art›k maddeleri de at›lmak
veya ifllenmek üzere böbrekler, karaci¤er,
deri, akci¤erler gibi organlara tafl›r.
Kan içinde bulunan akyuvarlar, ba¤›fl›kl›
sistemi ve savunma sistemleriyle vücu-
dumuzu zararl› etkenlerden, mikroplardan,
kanser hücrelerinden, yabanc› madde-
lerden korur.
Ayr›ca trombositler p›ht›laflmaya katk›da
bulunarak kan kay›plar›n› önler.
Kan yerine geçebilen bir madde henüz
üretilememifltir.
KAN BA⁄IfiININ, HASTA VE BA⁄IfiÇI
AÇISINDAN ÖNEM‹ NED‹R?
Kan ba¤›fllayan kiflinin kemik ili¤inin ya¤-
lanmas› önlenir, kan yap›m› canl› tutulur.
Verilen kan›n yerine vücuttan genç hüc-
reler dolafl›ma kat›ld›¤› için, ba¤›flç› daha
dinç ve canl› olur. Kan ba¤›flç›s› her kan
verdi¤inde ; AIDS, Hepatit B, Hepatit C,
Frengi ve kan grubu taramas›ndan ücretsiz

olarak yararlanm›fl olur. Tüm bunlar›n da
ötesinde, kan ba¤›fllayan kifli hiçbir kiflisel
ç›kar düflünmeden insan hayat› kurtarma-
n›n manevi huzurunu yaflayacakt›r.
K‹MLER KAN VEREB‹L‹R?
-18/ 65 yafllar› aras›ndaki herkes kan
verebilir.
- Erkekler en s›k 2 ayda bir, kad›nlar ise
en s›k 3 ayda bir olmak üzere y›lda 4
üniteyi geçmemek kofluluyla kan vere-
bilir.
- Vücut a¤›rl›¤› 50 kg'›n üzerinde olanlar
kan verebilir.
K‹MLER KAN VEREMEZ?
Afla¤›daki hastal›klara sahip olan insan-
lar kan veremezler:
>>Hepatit B >> Hepatit C >> AIDS >>
S›tma>> Frengi >>Tüberküloz >> Diabet
>> Anemi>> Gebeler >> Kroner kalp ra-
hats›zl›¤› olanlar >> Alerji (ast›m) >>
Otoimmün >> Kanama diatezi >> Bronflit
(kronik bronflit) >>Kronik nefrit ve pye-

KAN BA⁄IfiI SOSYAL B‹R SORUMLULUKTUR
KAN BA⁄IfiI ‹Ç‹N GEREKEN TEK fiEY DUYARLILIK!

Çemtafl, dıfl satıflları içinde pazar payı
her geçen gün artan Brezilya’daki müfl-
terilerine ziyarette bulundu.
Otomotiv sanayinin oldukça geliflti¤i bu
ülkede kapasitelerini daha da arttırma
yatırımlarında bulundukları görülen
müflterilerimizin beklentileri ve istekleri
hakkında bilgi alınmıfl ve kendilerine
Çemtafl’taki son geliflmeler, üretim
teknolojisi hakkında bilgi verilmifltir.

bir y›l olarak geçmesi nedeniyle tüm çal›-
flanlar›m›za gösterdikleri özveri ve baflar›-
dan dolay› teflekkürlerini sunarak, gelecek
y›l içinde ayn› baflar›n›n artarak devam et-
mesini bekledi¤ini söyledi.
ÇEMTAfi’›n 2007 y›l› faaliyetlerinin ve
sonuçlar›n›n Genel Müdürümüz taraf›ndan
bizzat anlat›larak paylafl›lmas› çal›flanlar›m›z
taraf›ndan her zaman oldu¤u gibi mem-
nuniyetle karfl›land›.

2007 REKORLAR
YILIMIZ OLDU
Çelikhane & Haddehane & Tamam-
lama ünitelerimizde 2007'de y›ll›k
üretim miktar›nda; tüm zamanlar›n
en iyi y›ll›k üretim de¤erleri ile üretim
rekoru elde edilmifltir.

Ayr›ca d›fl ticaret bölümümüzde y›ll›k
sevkiyatta ve çeflitli bölümlerimizde
verimlilikte tüm zamanlar›n en iyi de-
¤erleri elde edilmifltir.

Üretim verimlili¤ine katk›s› bulunan
tüm çal›flanlar›m›z› kutluyoruz.

Radyasyon ölçüm sistemimiz Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu tarafından
denetlenerek, uygunlu¤u bir kez daha
onaylanmıfltır.

RADYASYON ÖLÇÜMÜ
UYGUNLUK BELGES‹

Verimli geçen bu ziyaretler sonucunda
tarafların beklentisi olan ticari hacmin
daha da artaca¤ı düflünülmektedir.

uzun süre kulland›¤› Yalova’daki Yürüyen
Köflk’e  ve kurulma çal›flmalar› süren Yalova
Kent müzesine ba¤›fllad›. Çal›flan›m›za
Yalova Belediye Meclis  salonunda  düzen-
lenen tören ile Yalova  Belediye Baflkan›

Barboros Binicio¤lu taraf›ndan Atatürk’ün
kulland›¤› kahve fincan›n bir benzeri  ve
yürüyen köflk maketi hediye edildi.
Çal›flan›m›z› örnek davran›fl›ndan dolay›
kutluyoruz.

lonefritli hastalar >> Habis hastal›¤› olan-
lar >> Brusella alm›fl olanlar >> Epilepsi
hastalar› >> Osteomyelit geçirmifl has-
talar >> Cerrahi müdahale geçirenler >>
Kan ve kan ürünü alanlar 1 y›l boyunca
veremezler >> Attenüe virüs afl›s› yap›l-
m›fl olanlar (suçiçe¤i, sar› humma, k›za-
m›k, k›zam›kç›k, oral poloi kabakulak)
3 hafta veremezler. >> Ölü bakteri afl›s›
olanlar 5 gün veremezler. >> ‹naktif virüs
afl›s› ve toxoid alanlar 3 gün veremezler.
Çemtafl çal›flanlar›m›zdan Say›n Do¤an
Nadi Gürelman defalarca kan ba¤›fllaya-
rak, birçok insan›n hayat›n› kurtararak
çok insanc›l ve onurlu bir davran›fla imza
atm›flt›r. Bu davranıfl›ndan dolay› k›z›lay
taraf›ndan s›ras› ile bronz, gümüfl, alt›n
madalya, plaket ve teflekkür beratlar› ile
ödüllendirilmifltir. fiimdi ise ba¤›fllar› ile
2. alt›n madalyaya kofluyor. Tüm insanl›k
ad›na kendisini kutluyoruz.
Tüm Çemtafl çal›flanlar›n›n, fiubat’ta
yap›lacak kan ba¤›fl› kampanyas›na
kat›l›m›n› bekliyoruz.
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B‹L‹fi‹M / B‹ZDEN HABERLER

EV‹N‹ZDE ENERJ‹ TASARRUFU YAPMAK ‹Ç‹N D‹KKAT ETMEM‹Z GEREKENLER

Enerjinin insan hareketinde, insan›n
günlük yaflant›s›nda çok büyük bir yer
tuttu¤u muhakkakt›r. Bu önemli ihtiyac›n
bilinçsiz kullan›lmas›, insan gelece¤ine
bir çok olumsuz etkiyi de beraberinde
getirecektir. Enerjinin gere¤i kadar ve
bilinçli olarak kullan›lmas›n› sa¤lamak
için her y›l 11 – 18 Ocak tarihleri ara-
s›nda Enerji Tasarrufu Haftas› kutlan›r.
Bafll›ca enerji kaynaklar›m›z; elektrik,
su, günefl, kömür, do¤algaz ve petroldür.
Bu enerji kaynaklar›ndan elektri¤i ken-
dimiz üretiyoruz. Günefl ›fl›¤›ndan ve
sular›m›zdan do¤al enerji olarak yarar-
lan›yoruz.
Yaln›z petrol ülkemizde yeterince ç›kma-
d›¤› için petrolün yar›s›n› d›flar›dan al›-
yoruz. Son y›llarda kömür rezervlerimizin
azalmas› sebebi ile onu da d›flar›dan
ithal etmeye bafllad›k. Bütün bu enerji
al›mlar›, ekonomimiz için a¤›r bir yüktür.
D›fl sat›m gelirimizin büyük bir bölümü
petrol al›m›na harcan›yor. Ulusal ekono-
mimizin düzelmesi için enerjiyi tutumlu
kullanmak zorunday›z. Enerjinin yeter-
sizli¤i, üretimin düflmesini, yurt ekono-
misini ve günlük yaflant›m›z› etkilemek-
tedir. Enerjide tutum, s›n›rl› enerji kayna-
¤›n›n en verimli biçimde kullan›m›d›r.
Gereksiz enerji tüketiminin ve kay›pla-

ENERJ‹ TASARRUFU

BULAfiIK
MAK‹NELER‹SU ISITICILARI

ÇAMAfiIR
MAK‹NELER‹

BUZDOLABI VE DER‹N
DONDURUCULAR

S›cak su tank›na dokundu¤unuz-
da bir s›cakl›k hissediyorsan›z
termosifonunuzun çevresini
yal›t›n›z/yal›tt›r›n›z. Böylece %10
enerji tasarrufu sa¤lam›fl olursu-
nuz. Su s›z›nt›lar›n› tamir ediniz
veya ettiriniz. S›cak suyunuzda
s›z›nt› y›lda tonlarca suyun ve
enerjinin israf edilmesi demektir.
Su ›s›t›c›n›z› s›cak su kullan›lan
yere yak›n kurunuz. Aksi durum-
da s›cak su istedi¤iniz yere gelin-
ceye kadar bir miktar so¤ur. Is›
kayb›n› azaltmak için s›cak su
borular›n›z› yal›t›n›z. Banyo yap-
mak yerine dufl al›n›z. Böylece
%30 daha az su kullan›rs›n›z.
Banyo yaparken ayarlanabilir
debili aeratörlü dufl bafll›¤› kul-
lan›n›z. Bu dufl bafll›¤› dakikada
en fazla 9-12 litre su tüketirken
di¤er bafll›klar 25-30 litre su
tüketir. Böylece 5-6 dakikal›k
banyo esnas›nda 50-100 litre
s›cak su ve o oranda da enerjiyi
tasarruf etmifl olursunuz. Su
›s›t›c›n›z›n termostat›n› maksi-
mum 500C ayarlay›n›z. Bu s›cak-
l›k banyo ve mutfaktaki ifller için
uygundur. Ço¤u insan 420C s›-
cak su ile banyo yapmaktad›r.
Su ›s›t›c›s› sat›n al›n›rken verimli
ömür maliyetini mutlaka hesap-
lay›n›z.

K›sa süreli y›kama ve durulama
özellikli bulafl›k makinesi sat›n
al›n›z. Yani daha az y›kama ve
çalkalama süreli, daha az su
ve elektrik enerjisi tüketen ma-
kineler sat›n al›n›z. Makineyi
odaya yerlefltirirken çevresinde
en az 5 cm. boflluk kalmas›na
dikkat ediniz. Makinenin ›s›n-
mas›ndan dolay› oluflan s›cak
havan›n kolayca da¤›lmas›n›
sa¤lay›n›z. Aksi durumda daha
fazla enerji harcanacakt›r.
Bulafl›klar› makineye koyma-
dan önce so¤uk suda çalka-
lamaya gerek yoktur.  Makineyi
yar› dolu veya afl›r› dolu halde
kesinlikle çal›flt›rmay›n›z.
Bulafl›¤›n›z makineyi doldur-
muyorsa bekleyiniz. Çünkü yar›
dolu halde kullansan›z da ayn›
enerji, deterjan ve suyu tüke-
tirsiniz. Az kirli bulafl›klar için
k›sa veya ekonomik devirli, dü-
flük s›cakl›kl› program› kulla-
n›n›z. Yaz aylar›nda ›s› ve nemi
azaltmak için sabah veya ak-
flam saatlerinde y›kama yap›-
n›z. Bulafl›klar için s›cakl›¤›n
en az 600C olmas› istenir. An-
cak 500C de bulafl›klar› y›ka-
man›z mümkündür. Böylece
enerjiyi %10 verimli kullana-
bilirsiniz.

Çamafl›r makinesini kurdu¤unuz
yerin çevresinde en az 5 cm.
boflluk kalmas›na dikkat ediniz.
Çünkü makine çevresinde hava
kolayca hareket edebilmelidir.
Makineyi tam dolu iken çal›flt›r›-
n›z. Fazla ve eksik çamafl›rla y›-
kama yapmay›n›z. Eksik halde
y›kama yaparken de ayn› miktar
enerji, deterjan ve su tüketirsiniz.
Çamafl›rlar› y›karken s›cak su
yerine, ›l›k su kullan›n›z.
Durulamay› ve çalkalamay› ise
so¤uk su ile yapt›r›n›z. Elektrik
enerjisinin %90’› suyu ›s›tma
esnas›nda harcan›r. 30-400C su
s›cakl›¤› çamafl›r için en uygun
s›cakl›kt›r. Çamafl›rlar› s›cak veya
çok s›cak sularla y›kamay›n›z. Bu
durum çamafl›rlar›n y›pranma-
s›na, tüylenmesine neden olur.
Çamafl›rlar için do¤ru y›kama
program› seçiniz. Çamafl›rlar›
afl›r› kurutmay›n›z. Fazla harcanan
enerji yan›nda afl›r› kurutma elbi-
seyi tüylendirir ve y›prat›r. Çama-
fl›rlar›n›z çok kirli oldu¤u zaman
ön y›kama program›n› kullan›n›z.
Daha az su, enerji ve deterjan
harcayan makine sat›n al›n›z.
So¤uk suda temizleme yapan
deterjanlar kullan›n›z. Böylece
enerji tüketimini minimize ede-
bilirsiniz.

Evde tüketilen enerjinin %15’i buzdolab›-
n›n çal›flmas› için tüketilir. Buz dolab›n›z›,
soba, radyatör, bulafl›k makinesi ve ocak
gibi ›s›t›c› kaynaklardan uzak yere yerlefl-
tiriniz. Böylece enerji tüketimimizi %10-
15 azaltabilirsiniz. Dolab› mutfa¤›n en
so¤uk yerine koyunuz. Dolab›n çevresinde
havan›n serbestçe hareket edebilece¤i
yeterli aral›k (5cm. gibi) b›rak›lmal›. Aksi
durumda hava serbestçe hareket etmedi-
¤inde enerji tüketimi iki veya üç kat artar.
Yemeklerinizi dolaba koymadan önce oda
s›cakl›¤›na kadar so¤umas›n› bekleyiniz.
Sonra dolaba koyunuz. Buzdolab›n›n ve
derin dondurucunun kap›lar›n›n hava
s›zd›rmaz olmas›na dikkat ediniz.
S›zd›rmazl›k kontrolü için beyaz temiz bir
ka¤›d› kap› contas› ile dolap kabinesi ara-
s›na koyunuz ve dolap kap›s›n› kapat›n›z.
E¤er ka¤›t çok kolayca çekilebiliyorsa
buzdolab›n›z veya derin dondurucunuz
hava al›yor demektir. Dolab›n›za koydu-
¤unuz yiyeceklerin üzerini alüminyum
folya veya plastik yerine ka¤›tla mutlaka
örtünüz. Ka¤›t iyi bir yal›t›m malzemesidir.
Örtülmemifl yiyecek nem b›rak›r ve komp-
resörün daha fazla çal›flmas›na neden
olur. Derin dondurucuda buz kal›nl›¤›n›n
6mm. den fazla olmas›na müsaade etme-
yiniz. Dolab›n alt›nda veya arkas›nda bu-
lunan bobinleri y›lda iki defa vakumlu
süpürge ile temizleyiniz. Temizlemedi¤iniz
zaman %25 daha fazla enerji tüketerek
istenen s›cakl›¤› elde edebilirsiniz. Dolaba
ve buzlu¤a kesinlikle afl›r› yiyecek koyma-
y›n›z. So¤uk hava dolap ve buzlukta ser-
bestçe hareket etmesine özen gösteriniz.
Derin dondurucudan alaca¤›n›z bir kase
içindeki buz parças›n› dolab›n›z›n ortas›na
koyunuz. Böylece 3-4 gün süre ile, %5
daha az enerji harcaman›z mümkündür.
Buzluktan ç›kard›¤›n›z yiyece¤i dolapta
eritiniz. Bu durum  dolab›n›z›n so¤uk
kalmas›na yard›mc› olur. Böylece dola-
b›n›z daha az enerji harcar.

HEDEF SÜPER L‹G’TE
TEKRAR fiAMP‹YONLUK
Bursa Kurulufllararas› Masa Tenisi Süper Ligi, firmam›z dahil 12 tak›m›n
kat›l›m› ile 29.11.2007 tarihinde bafllad›.
Lige kat›lan kurulufllar;
ÇEMTAfi Karsan
R. Bosch Müftülük
Agrogreen Tofafl
TabiblerOdas› ‹ller Bankas›
DS‹ Gemlik Spor
Uluda¤ Üniversitesi Bfi Belediye
5 Ocak 2008 tarihinde kadar oynad›¤›m›z müsabakalarda 4 galibiyet
1 beraberlik alarak flampiyonluk iddiam›z› baflar› ile sürdürmekteyiz.
Oynad›¤›m›z müsabakalar›n sonuçlar›:
Çemtafl: 4 – ‹ller Bankas›: 0
Çemtafl: 4 – Uluda¤ Üniversitesi: 0
Çemtafl: 4 – DS‹: 0
Çemtafl: 2 – Agrogreen: 4
Çemtafl: 4 – Karsan: 0
Müsabakalar tamamland›¤›nda ligi 1. 2. ve 3. s›rada tamamlayan tak›mlar
Bursa’ y› Haziran ay›nda düzenlenecek Türkiye Kurulufllararas› Masa
Tenisi Süper Ligi’nde temsil edeceklerdir.

r›n›n azalt›lmas›d›r. Enerjide tutum ayn›
ifli daha az enerji ile yapmakt›r. Enerji
Tutum Haftas› içinde ö¤rendiklerimizi
yaflam boyu uygulayal›m. Evimizde bofla
yanan lambalar› söndürmeyi unutma-
yal›m. Bozuk musluklar›m›z› onaral›m.
Suyumuzun bofla akmas›n› önleyelim,
izlemedi¤imiz program süresince tele-
vizyonu ve radyoyu kapatal›m. K›fl›n
pencere yal›t›mlar›na daha çok özen
gösterelim. Enerji tasarrufu konusunda
ö¤rendiklerimizi, bildiklerimizi ömür
boyu uygulayal›m.

Unutmayal›m ki;
EN UCUZ ENERJ‹, TASARRUF
ED‹LEN ENERJ‹D‹R.
N‹Ç‹N ENERJ‹Y‹ VER‹ML‹
KULLANMALIYIZ?
Enerjinin fazla kullan›lmas› sonucunda;

- DO⁄AL KAYNAKLAR HIZLA
 TÜKEN‹YOR

- ÇEVRE K‹RLEN‹YOR
-  ENERJ‹ ‹Ç‹N YÜKSEK M‹KTARDA
PARA ÖDÜYORUZ.
Ekonomik üretim ana unsuru olan ve
hayat kalitemizi iyilefltiren enerjinin
kullan›m›ndan vazgeçemeyece¤imize
göre ENERJ‹Y‹ VER‹ML‹ KULLANALIM.

Yiyecekleri (yemeklerinizi) düz tabanl› ten-
cerelerde ve tepsilerde pifliriniz. Tepsiler
f›r›na uygun olmal›. Yiyecekler çok küçük
ve e¤ik tabanl› tepsilerde k›sa sürede piflmez.
Mümkünse yiyecekleri mikro dalga f›r›nlarda
›s›t›n›z. Ayn› miktar yiyece¤i ›s›tmak için
mikro dalga f›r›n, klasik f›r›na göre %66
daha az  enerji tüketir. Yemek piflirirken
tencerenizin veya tepsinizin kapaklar› s›k›ca
kapal› ise piflirme tamamlanmadan iki-üç
dakika önce f›r›n›n›z› veya oca¤›n›z› kapata-
bilirsiniz. Mevcut ›s› yeme¤in piflmesi için
yeterlidir. Yemek  piflerken  f›r›n kapa¤›n›
gerekmedi¤i sürece açmay›n›z. Her kapak
aç›l›fl›nda s›cakl›k 250C ile 300C birden dü-
fler. Cam ve seramik kaplar, metal kaplardan
daha uzun süre ›s›y› tutar. Cam veya seramik
kaplar kullan›ld›¤›nda k›zartma ve piflirme
s›cakl›¤›n› 150C düflürebilirsiniz. Kapaks›z
kapta yemek piflirmeyiniz. Kapaks›z kapla
yemek piflirirken 3 kat daha fazla enerji tü-
ketirsiniz. Yemek piflirmek için bas›nçl› ten
cereler kullanarak hem enerjiden hem de-
zamandan tasarruf edebilirsiniz.  F›r›n içinde
havan›n rahatça hareket edebilmesi için f›r›n
ile tepsi aras›nda 5 cm. boflluk b›rak›lmal›.
Bu durum hem iyi bir hava sirkulasyonunu
hem de yeme¤in daha h›zl› ve iyi piflmesini
sa¤lar. F›r›n sat›n al›rken mutlaka hava ve
›s› s›zd›rmaz, yal›t›ml› (f›r›n çal›fl›rken elinizi
kapa¤›na koydu¤unuzda s›cakl›k hissetme-
melisiniz) ve az enerji tüketenleri tercih edi-
niz.

Oturma odas›n›n s›cakl›¤›n›n 200C den fazla
olmas›na müsaade etmeyiniz. Yatak odan›z›n
s›cakl›¤›n› 170C de tutunuz. Oturma odas›n-
da 10C’lik s›cakl›k düflürme %5’lik yak›t ta-
sarrufuna neden olur. Sadece kulland›¤›n›z
odalar› ›s›t›n›z. Is›t›c›n›z›n veya radyatörle-
rinizin önüne  kesinlikle eflya koymay›n›z.
S›cak hava hareketini önlemeyiniz. Aksi du-
rumda, ›s›nmak için daha fazla enerji harcar-
s›n›z. Pencerelerinizden günefl çekildi¤i za-
man ›s›n›n kaçmas›n› önlemek için perde-
lerinizi kapat›n›z. Kapal› ve uygun perdeler
pencerelerden ›s› kayb›n› %25 oran›nda
önler. Perdeler radyatörlerin üzerini örtme-
melidir. K›fl aylar›nda pencereye günefl
›fl›nlar› de¤di¤i zaman perdeleri aç›n›z. Bu
durum günefl enerjisi ile evinizin ›s›nmas›na
yard›mc› olur. Günefl çekildikten sonra per-
deleri mutlaka kapat›n›z. Gündüzleri odan›z›
havaland›rmak istedi¤inizde tüm pencereleri
ayn› anda aç›n›z, yar›m saat havalanmas›na
müsaade ediniz ve sonra tekrar hepsini ka-
pat›n›z. Bu esnada ›s›t›c›n›z› mutlaka kapa-
t›n›z. Pencerelerinizin camlar›n› mutlaka çift
cam yapt›r›n›z. Is›t›c›lar evdeki enerjinin
%45’ni tüketir. K›fl aylar›nda radyatörün üze-
rine mermer ve  çamafl›r gibi herhangi bir
malzeme kesinlikle koymay›n›z. Radyatörün
üzerinde çamafl›r kurutmay›n›z. K›fl aylar›nda
odalarda kesinlikle çamafl›r kurutmay›n›z.
Odalar›n›z buhar içindeki zararl›/toksik gaz-
larla  dolar.

Kompakt floresan lambalar normal lamba-
lardan 5 kat daha az enerji tüketirler ve 10
kat daha uzun ömürlüdürler.
Standart lambalar›n ömrü  750-900 saat
(150 gün) iken kompakt floresan lambalar›n
ömrü 10.000 saat (2000gün)dür. Enerji ko-
ruyucu lambalar sat›n alarak ayd›nlatma ma-
liyetini %75 azaltabilirsiniz. Yüksek fiyata
sat›n ald›¤›n›z kompakt floresan lambalar›
iki y›lda amorti edebilirsiniz. Bir salon, iki
oturma ve bir yatak odas›, bir mutfak ve ban-
yolu 100 m2’lik bir dairede günde 5 saat
ayd›nlatma için normal lambalarla 3250 W
enerji tüketilirken kompact fluoresan lamba-
larla sadece 650 W enerji tüketilir. Normal
lambalar enerjinin önemli miktar›n› ayd›n-
latmada de¤il ›s›tmada  tüketir.
Kullanmad›¤›n›z odan›z›n lambalar›n› kapa-
t›n›z. Lambalar›n daha iyi çal›flmas› için
kuru bezle temizleyiniz. Kirli ve tozlu lam-
balar %25 daha fazla enerji tüketirler.
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HABERLER

ÇOCUKLARI OLAN
ÇALIfiANLARIMIZ

Kalite Personelinden, ,
Hüseyin KINALI’n›n bir
ERKEK,
Çelikhane Personelinden,
Berkant ÖZCAN’›n  bir
KIZ,
‹lker AKIN’›n bir
ERKEK,
‹rfan ARSLAN’›n bir
ERKEK,
çocuklar› dünyaya gelmifltir.

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

2007 YILI E⁄‹T‹M
FAAL‹YETLER‹M‹Z
2007 Y›l› E¤itim Plan›m›z kapsam›ndaki faaliyetlerimiz 31.12.2007 tarihi itiba-
riyle sona ermifl bulunmaktad›r. 2007 y›l› içerisinde çeflitli konu bafll›klar›nda
toplam 22,72 saat/adam e¤itim gerçeklefltirmifl bulunmaktay›z.
Gerçeklefltirdi¤imiz bu e¤itimlerin 8.10 saat/adam'l›k bölümü Kalite ve Yöne-
tim Sistemleri E¤itimleri, 13.00 saat/adam'lık bölümü ‹nsan Kaynaklar› ve
Beceri gelifltirme E¤itimleri ve 1.62 saat/adam'l›k bölümü ise Üretim ve
Verimlilik Artt›rma E¤itimlerinden oluflmufltur.

2000 - 2007 Saat/Adam E¤itim Durumlar›
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Gerçekleflen E¤itimlerin Konulara Da¤›l›m›
(01.01.2007 - 31.12.2007 Tarihleri)

Üretim ve Verimlilik
Artt›rma E¤itimleri

%7

Kalite ve Yönetim
Sistemleri E¤itimleri

%36

‹nsan Kaynaklar› ve
Beceri Gelifltirme

E¤itimleri
%57

ÇALIfiANLARIMIZ VE ÖNER‹LER‹

2001 - 2007 Yılları Kifli Baflına Düflen Öneri Sayısı
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31.12.2007 tarihi itibariyle 2007 y›l› içinde çal›flanlar›m›z taraf›ndan verilen
önerilerin say›s› toplamda 421’e ulaflm›flt›r. Böylece y›l bafl›nda belirledi¤imiz,
"çal›flan bafl›na en az bir öneri" hedefini 2007 y›l› için kifli bafl›na 1.33 öneri ile
geçmifl bulunmaktay›z.
Önerileriyle flirketimize katk›da bulunan arkadafllar›m›z›n hepsine teflekkür
ediyoruz. Genelde yakalad›¤›m›z bu baflar›y› 2008 y›l›nda da devam ettirmek
için tüm çal›flanlar›m›z›n önerilerini bekliyoruz.
2007 y›l› önerilerinin de¤erlendirmeleri ve di¤er y›llarla karfl›laflt›rmalar› afla¤›daki
grafiklerde verilmifltir.

2007 Y›l› Verilen Önerilerin Bölümlere Da¤›l›m›

‹nsan Kaynaklar›
%3

Kalite
%10

Elk. Bak. Onr.
%29

Çelikhane
%3

Haddehane
%16

Mek. Bak. Onr.
%39

01.09.1982 Karabük do¤umluyum.
2006 y›l› Uluda¤ Üniversitesi Ekono-
metri Bölümü mezunuyum. ‹lk ifl ye-
rim olan Çemtafl' ta Haziran 2007’den
itibaren Muhasebe bölümünde görev
yapmaktay›m. Bu zamana kadar ki
yard›mlar›ndan dolay› Mali ‹fller Bö-
lümü personeline de özellikle teflekkür
ederim. Uzun y›llar birlikte çal›flmak
temennisi ile tüm Çemtafl ailesine
baflar›lar dilerim.

PERSONEL HABERLER‹
MUSTAFA ÖZYURT

Ameliyat geçiren arkadafl›m›z
Dursun ÇET‹N’e geçmifl olsun
diyor, kendisini en k›sa sürede
aram›zda görmek istiyoruz.

GEÇM‹fi OLSUN

EVLENEN
ARKADAfiLARIMIZ

Haddehane Personelinden,

Nusret GÖZDE,
Çelikhane Personelinden,

fiaban YILMAZ
evlenmifllerdir.

Kendilerine  eflleri ile  birlikte
mutlu bir yaflam diliyoruz.

Merhaba. 1984 Bursa do¤umluyum.
Büyükorhan Endüstri Meslek Lisesi
Metal ‹flleri Bölümü’nden mezunum.
Evliyim ve 1 erkek çocu¤um var.
Haziran 2007’de ÇEMTAfi ailesine
kat›ld›m. Kendime göre iyi futbol
oynad›¤›m› düflünüyorum. Tüm
çal›flan arkadafllara yar›nlar›nda
sa¤l›k, mutluluk ve baflar›lar dilerim.

ÖZGÜR BAL

15.05.1983’te Kahramanmarafl’›n
Afflin ilçesinde do¤dum.
‹lk ve orta ö¤renimim Ar›tafl
‹lkö¤retim Okulu’nda tamamlad›m.
Liseyi Afflin Lisesi’nde bitirdim.
5 ayd›r ÇEMTAfi’ ta çal›flmaktay›m.
Nice y›llar çal›flmak dile¤iyle.

ÖMER SARIKAYA

2007 y›l› 2. Dönem öneri hediyeleri 26/12/2007 tarihinde düzenlenen bir törenle
sahiplerine da¤›t›ld›.



ÇEMTAfi GELENEKSEL YILBAfiI
ÇEK‹L‹fi‹M‹Z BÜYÜK B‹R HEYECANLA
GERÇEKLEfiT‹
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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

ÇEMTAfi
ALTIN O⁄LU NAKL‹YAT
ATAMAK
BAfiARAN ELLER MAK‹NA
BOSTANCILAR NAKL‹YAT
BURGEM HURDACILIK
ÇATAK MAK‹NA
DEM‹RELLER K‹REÇ
DEOMETAL

‹LK-SAN
KONUK NAKL‹YAT
METAM‹N
S‹NTA
SOY‹Ç HURDA
TEKN‹K ÇATI
TÜRK METAL SEND‹KASI
URLA MAK‹NA
VESSUVIUS

Çal›flanlar›m›z› bir araya getirerek biraz olsun e¤lendiren ve ifl ortam›ndan
uzaklaflt›rma amaçl› düzenlenen etkinli¤imiz daha da kaynaflmam›za
vesile olmufltur.

Sosyal Etkinlikler Kurulumuz taraf›ndan her y›l düzenli olarak büyük
u¤rafllar verilerek tertiplenen geleneksel y›lbafl› çekiliflimiz 26/12/2007
Çarflamba günü yap›ld›.
Çal›flanlar›m›z›n büyük kat›l›m› ile gerçeklefltirilen çekiliflimizde büyük
bir coflku yaflanm›fl, kimileri büyük hediyeler kazanarak sevinmifl, kimileri
ise umduklar› hediyeleri alamad›klar› için üzülmüfllerdir.

Bu y›l çekiliflimize destek veren ÇEMTAfi yönetimine ve sponsor olan
ÇEMTAfi tedarikçilerimize ve di¤er flirketlere katk›lar›ndan dolay› çok
teflekkür ediyor, 2008 y›l›n›n hepimize önce sa¤l›k, flans ve mutluluk
getirmesini diliyoruz.

YILBAfiI ÇEK‹L‹fi‹ SPONSORLARIMIZ

BERKAY ÜRER
‹stiklal ‹lkö¤retim Okulu, 1 B

ÜM‹T SERBEST
Sönmez ‹lkö¤retim Okulu, Ana Sınıfı

DAMLA ÖZGÜR
Özel Zeynep Ana Okulu, 5 Yafl Sınıfı

BEGÜM
KA⁄ITÇIBAfiI
Emine Örnek Koleji,
2- E

DUYGU
ÇET‹NKAYA
Dr. Ayten
Bozkaya
‹lkö¤retim Okulu
1 D. 1303

ATATÜRK

TÜRK’Ü ÖLÜMDEN
O’DUR KURTARAN.
O’DUR YEN‹DEN
TÜRKLÜ⁄Ü KURAN.
ÜLKÜN YÜRÜSÜN
TÜRKLÜK
BÜYÜSÜN
SEN ATATÜRKSÜN
EY YÜCE BAfiKAN.


