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HEDEF‹M‹Z
TOPLAM
KAL‹TE

BURSA Ç‹MENTO  Grubunun daha önceki
y›llarda bayi müflterileri ile birlikte
gerçeklefltirdi¤i gezilerden bu y›l
düzenlenenine ÇEMTAfi baz› müflterileri
ile kat›ld›.
Bu y›lki gezi V‹YANA ve PRAG'a
düzenlenmiflti  4 gece - 5 gün süren geziye
misafirlerimizin bir k›sm›yla BURSA'da
buluflarak, topluca ‹stanbul Atatürk
Havaalan›na gidildi, bir grup arkadafl›m›z
gezi kafilesine havaalan›nda kat›ld›.
5.May›s.2008 / Pazartesi günü sabah yerel
saatle 09:00 da Avusturya'n›n baflkenti
V‹YANA'ya vard›k. ÇEMTAfi grubu 12
kifliden olufluyordu. Ancak Bursa Çimento
grubuyla birlikte 120 kiflilik (üç otobüslük)
gezi grubunu oluflturuyorduk.
Temiz ve düzenli (1.200 000 nüfuslu)
V‹YANA'da otobüslerle flehir turu yapt›k,
saray ve müzeleri dolaflt›k.
Viyana'dan sonra 1.500 000 nüfuslu , yine
Viyana kadar tarih ve tabiat›n iç içe oldu¤u
ÇEK Cumhuriyetinin Baflkenti  PRAG'a
geçtik. PRAG'›  3 gün - 3 gece çok  dolu

MÜfiTER‹LER‹M‹ZDEN B‹R GRUP ‹LE B‹RL‹KTE GERÇEKLEfiT‹RD‹⁄‹M‹Z
V‹YANA-PRAG GEZ‹S‹

dolu yaflad›k. Yine tarihi yerleri do¤al
güzellikleri birlikte paylaflt›k. Atatürk'ün
1918 y›l›nda bir süre hastal›¤› nedeniyle
kald›¤› termal flehir Karlovy Vary'i gezdik.
Prag'daki nehir turu, toplu yedi¤imiz
yemekler ile 5 günlük gezimizi çok s›cak
duygularla tamamlad›k.
ÇEMTAfi grubu daha havaalan›nda
birbiriyle tan›fl›p kaynaflm›fl idi ve bu
birliktelik hiç bozulmadan bütün gezi
boyunca devam etti, her fley zevkle
paylafl›ld›, bafl›ndan sonuna kadar bütün
misafirlerimizin unutamayaca¤› güzel bir
5 gün oldu.
Geziye misafirlerimizi davet ederken, s›n›rl›
say›da müflterimizi davet edecek olmam›z
bizi elbetteki zorlad›. Bu aflamada
m ü fl t e r i l e r i m i z i n  Ç E M T A fi  i l e
çal›flmalar›ndaki performanslar›n› kriter
olarak almam›z gerekti. Gönül isterdi ki
daha çok müflterimizle beraber olal›m
ancak bu birlikteli¤inde baz› limitleri var.
Gelecek y›l neler olur flimdiden söylemek
mümkün de¤il. Ancak, baflka bir yere böyle

Kurulmas› planlanan çelikhane kirli bara
kompanzasyon s is temi  b inas ›
tamamlan›yor. Sinta A.fi. taraf›ndan
yap›lan prefabrik binan›n montaj›
tamamland›. A¤ustos ay›nda ABB
firmas›ndan gelecek ekipman›n montaj›
bafllayacak.

Tedarikçilerimizin 2007 y›l› performans de¤erlendirmesi yap›lm›fl ve fiahinler Metal
A.fi. y›l›n tedarikçisi olarak belirlenmifltir.
fiahinler Metal'e;  etkin, düzenli, sürekli geliflen, uzun ömürlü, kazan-kazan
prensibine dayal› Çemtafl-Tedarikçi ifl ortakl›¤› hedeflerimize yapm›fl oldu¤u
katk›lardan ötürü teflekkür ediyor, baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.  

YILIN TEDAR‹KÇ‹S‹ SEÇ‹LD‹

TÜM ANNELER‹M‹Z‹N ANNELER GÜNÜ,
TÜM BABALARIMIZIN DA BABALAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA,
GENÇL‹K VE SPOR BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.

Avusturya'da Mozart heykeli önünde.Prag Charles köprüsü üstünde sokak çalg›c›lar›.

Grupça Avustuya'dayd›k.

Prag'da bir Çek gecesi.

Çemtafl grubu Prag'da kald›klar› otelin önünde.

1918 y›l›nda, Atatürk'ün Karlovy Vary'de (termal tesis)
tedavi için kalmas›n›n an›s›na yapt›r›lm›fl.

KOMPANZASYON S‹STEM‹

Haddehane ünitemizde 2008/02 Yayl›k kampanyas›nda üretim h›z de¤eri ile; TÜM ZAMANLARIN EN ‹Y‹ KAMPANYA ÜRET‹M
HIZ REKORU elde edilmifltir.

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

REKORLARIMIZ

bir gezinin tekrar düzenlenmesi durumunda
siz müflterilerimizle birlikte olmak çok güzel
olacak.

Tesisimiz bünyesindeki alt› adet emisyon kayna¤›nda, Endüstri Tesislerinden
Kaynaklanan Hava Kirlili¤inin Kontrolü Yönetmeli¤i Madde 15 gere¤ince Emisyon
izni teyidi için 2 y›lda bir yap›lmas› gereken emisyon ölçümleri, Çevre ve Orman
Bakanl›¤› taraf›ndan yetkilendirilmifl kuruluflça Nisan ve May›s aylar› içerisinde
yap›lm›flt›r.

EM‹SYON ÖLÇÜMLER‹
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B‹ZDEN HABERLER

okunup, anlafl›lmadan ve iflaret veren
kifli taraf›ndan yap›lan iflaretlerin kodu
hakk›nda bilgi sahibi olmadan hiç kimse
vinci çal›flt›rmamal›d›r.
* Bütün vinçler görülebilecek bir yerinde
yük çizelgesi tafl›rlar. Bu çizelgede
belirlenmifl kapasite d›fl›nda yük
kald›r›lmamal›d›r.
* Vinçle kald›r›lan yükler kesinlikle
çal›flanlar üzerinden geçmemelidir.
* Operatör vinç çal›flmas›na bafllamadan
önce vincin kumandalar›n›, frenlerini,
vinç kollar›n› test etmelidir.
* Hiç kimse yükün ya da kancan›n
üzerine binmemeli, hareket halindeyken
operatör vinç bum' unun tellere
tak›lmamas› için dikkat etmelidir.
* Operatör vincini terk ediyorsa stop
etmeli, vinci istenen de¤erler aras›nda
çal›flm›yorsa makinesini derhal
durdurmal›d›r.
* Vinç çal›fl›r durumdayken hiç bir
nedenle ya¤lama yap›lmamal›, operatör
kabini daima temiz tutulmal›d›r.
* Vinçlerin üzerindeki limit flalteri iptal
edilmemelidir.
* Frenlere yavafl bas›lmal›, vinç ani
olarak durdurulmamal›d›r.
* Normalin üzerinde bir yük kald›r›l›yorsa
yük 3-5 cm kald›r›ld›ktan sonra frenler
test edilmelidir.
* A¤›r yükler kald›r›lmadan öne vinç
halatlar› kontrol edilmeli, tellerde
kopukluk varsa halat de¤ifltirilmelidir.
* Büyük yüklerin sa¤a sola sallanmamas›
için yedekleme halat› kullan›lmal›d›r.
Çal›flma en az hareketle yap›lacak flekilde
organize edilmelidir.
* Dengeyi art›rmak için, daha fazla denge
a¤›rl›¤› ya da daha fazla tespit tertibat›
kullan›lmal›d›r.
* Vinçte tamir bak›m yap›l›rken "Çal›flma
var, enerji vermeyiniz" levhas› as›lmal›
ve ana flalter "s›f›r" pozisyonuna
getirilmelidir.
* Vinç terk edilirken ana flalter "s›f›r"
pozisyonuna getirilmeli.
* Vinçler park pozisyonunda tampona
dayal› olarak b›rak›lmal›.
* Yeterlilik belgesi olamayan yetkisiz
kimseler vince binmemelidir ve
kullanmamal›d›r.

‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹N‹N
ÜÇ TEMEL AMACI

8. GELENEKSEL ÇEMTAfi BÖLÜMLER ARASI
FUTBOL TURNUVASI

12 tak›m›n kat›ld›¤› ve 29.11.2007 tarihinde bafllay›p, 2008 Nisan ay› içinde sonra
eren Bursa Kurulufllararas› Masa Tenisi Süper Ligi fiampiyonas›nda tak›m›m›z
play off dahil oynad›¤› 16 maç›n 14'ünü kazanarak firmam›za üçüncü kez flampiyonluk
kupas›n› kazand›rm›flt›r.

MASA TEN‹S‹ TURNUVASI

Bu y›l 8.’si düzenlenen 2008 ÇEMTAfi
Bölümler aras› futbol turnuvas›na 7 tak›m
kat › lm›flt › r .  Futbol  turnuvam›z
24.04.2008 tarihinde bafllam›fl olup ilk
maç itibari ile bütün maçlar büyük
çekiflmelere sahne olmaktad›r. 8. Çemtafl

1. Çal›flanlar›n korunmas›: Çal›flanlar›
çal›flma ortam›n›n olumsuz etkilerinden
koruyarak, rahat ve güvenli flekilde
çal›flmalar›n› sa¤layarak; di¤er bir
ifadeyle çal›flanlar› ifl kazalar› ve meslek
hastal›klar›na karfl› koruyarak ruh ve
beden bütünlüklerinin korunmas› ve
geliflt ir i lmesi amaçlanmaktad›r.

2. Üretim güvenli¤inin sa¤lanmas›: ‹SG
önlemleri ile beraber meslek hastal›klar›
ve ifl kazalar› sonucu ortaya ç›kan iflgücü
ve iflgünü kay›plar›n›n azalt›lmas›,
dolay›s›yla üretimin güvenli¤i sa¤lanarak
daha sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›flma
ortam›nda yüksek motivasyonlu
çal›flanlar ile verimlili¤in art›r›lmas›
amaçlanmaktad›r.

3. ‹flletme güvenli¤inin sa¤lanmas›: ‹fl
yerinde al›nacak önlemlerle, ifl
kazalar›ndan, güvensiz ve sa¤l›ks›z
ça l › flma koflu l la r ›ndan  do lay ›
do¤abilecek yang›n, patlama, ar›za gibi
iflletmeyi tehlikeye düflürebilecek
durumlar›n ortadan kald›r›lmas›
amaçlanmaktad›r.

V‹NÇLER‹N KULLANILMASI
SIRASINDA UYULMASI GEREKEN
‹fi GÜVENL‹⁄‹ ‹LKELER‹
Bütün kald›rma makineleri ve hareketli
araçlarda oldu¤u gibi vinçlerde de her
çal›flmaya bafllamadan önce operatörler
çelik halatlar›, zincirleri, kancalar›,
sapanlar›, kasnaklar›, frenleri ve otomatik
durdurucular› kontrol etmeli ve
çal›flmaya kontroller tamamland›ktan
sonra bafllamal›d›r.
‹flletmelerde yayg›n olarak kullan›lan ve
bir çok ifl kazas›n›n oluflmas›na neden
olan vinçlerin kullan›lmas› s›ras›nda
uyulmas› gereken güvenlik önlemleri ve
dikkat edilmesi gereken çal›flma ilkeleri
afla¤›da özet olarak maddeler halinde
s›ralanm›flt›r.
* Her operatörün kendi makinesinden
sorumlu oldu¤u unutulmamal›d›r.
Operatörler kendi güvenlikleri yan›nda
çevrede çal›flanlar›n da güvenli¤ini
korumak zorundad›rlar.
* ‹flaretler, ilanlar, çal›flt›rma talimatlar›

geleneksel futbol turnuvas› 02.06.2008
tarihinde final maçlar› ile sona erecektir.
Her y›l oldu¤u gibi bu y›lda turnuva 1.’si,
2.’si ve 3.’süne Çemtafl yönetimimiz
taraf›ndan kupalar› Geleneksel Çemtafl
aile flölenimizde verilecektir.

Bu turnuvan›n düzenlenip oluflumuna
maddi ve manevi destek veren Çemtafl
yönetimimize turnuvam›za kat›lan ve
ilgiyle izleyen tüm arkadafllar›m›z ad›na
teflekkür ederiz.

Bu baflar› ile birlikte tak›m›m›z Haziran
ay› içinde bu y›l Bursa' da düzenlenecek
olan ve 32 tak›m›n kat›laca¤› Türkiye
Kurulufllar  aras›  Masa Tenisi
fiampiyonas›na grup 1.si olarak
kat›lmaya hak kazanm›flt›r.
Bu flampiyonada da tak›m›m›z›n
firmam›z› baflar›l› bir flekilde temsil
edece¤ine inan›yoruz.
Bizleri baflar›lara abone eden baflta tak›m
kaptan›m›z Aykut PINAR, Turgut
POYRAZ, Halil KORULU, Engin
KÖMÜRLÜ, Sadi ALKAN ve Ömür
KÖMÜRLÜ' ye çok teflekkür ediyoruz.



fiirket Kültürü E¤itimi

Endüstriyel Pnömatik

Finansal Yönetim

Reach Semineri

Liderlik ve Motivasyon

6. Kalite ve Baflar› Sempozyumu

Demir Çelik Malzemelerin Metalografisi

Sermaye Piyasas› Faaliyetleri ‹leri Düzey Lisans E¤itimi

‹nsan ‹liflkileri ve ‹fl

Türk Metal-Mess E¤itim Vakf› Ortak E¤itim Projesi

Bilgi ‹fllem Merkezi Yöneticileri Semineri
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HABERLER

ÇOCUKLARI OLAN
ÇALIfiANLARIMIZ

Haddehane Personelinden,
Metin PEHL‹VAN' ›n bir
KIZ,

Eflref  IfiIK' ›n bir
ERKEK,

Kalite  Personelinden,
fievket GÜLENÇ' in  bir
ERKEK,

Ça¤lar KANDEM‹R' in bir
ERKEK,

Elektrik Bak›m - Onar›m
Personelinden,
Kenan AFACAN' ›n bir
ERKEK

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

1978 Bursa  do¤umluyum . ‹lk ve
orta ö¤renimimi Bursa' da
tamamlad›m.
‹stanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi  Metalurji ve Malzeme
Mühendisli¤i Bölümü / 2000
Mezunuyum.
EK‹M 2007 den itibaren  ÇEMTAfi
A.fi. de ‹ç  Sat›nalma  Mühendisi
olarak çal›flmaktay›m. Nice
Sat›nalmalar da birlikte olmak
dile¤i ile..

PERSONEL HABERLER‹
ÜM‹T AKDO⁄AN

Ameliyat geçiren arkadafl›m›z
Mustafa YIGIN' a geçmifl olsun
diyor, kendisini en k›sa sürede
aram›zda görmek istiyoruz.

GEÇM‹fi OLSUN

EVLENEN
ARKADAfiLARIMIZ

Kalite Personelinden,
‹smail BAKLACI,
evlenmifltir.

Kendisine  efli ile  birlikte mutlu
bir yaflam diliyoruz.

Merhaba,
1984 y›l› Bursa do¤umluyum.
2006 y›l›nda Uluda¤ Üniversitesi
‹flletme bölümünden mezun
oldum. Kas›m 2007'den bu yana
Çemtafl D›fl Ticaret bölümünde
çal›flmaktay›m. Tüm Çemtafl
ailesine sa¤l›k, baflar› ve mutluluk
dolu günler diliyorum.

D‹LEK SÖNMEZ

14.07.1983 tarihinde Bursa
Mustafakemalpafla ilçesinde
do¤dum. ‹lk, orta ve lise
ö¤renimimi Mustafakemalpafla'
da bitirdim.
Evli ve 1 çocuk babas›y›m.
12.01.2008 tarihinde ÇEMTAfi
ailesine kat›ld›m. Çal›flma
arkadafllar›ma sa¤l›k, mutluluk
ve baflar›lar dilerim.

AHMET DORAK

E¤itimlerimize 2008 Y›l› e¤itim plan›m›z do¤rultusunda devam etmekteyiz. Bu
kapsamda Nisan ay› sonu itibariyle gerçeklefltirdi¤imiz e¤itimler afla¤›dad›r.

VEFAT
Haddehane Personelinden Arif ÇINAR'›n babas› vefat
etmifltir. Kendisine Tanr›' dan rahmet, geride kalanlara

baflsa¤l›¤› diliyoruz.

30.04.2008 tarihi itibariyle çal›flanlar›m›z taraf›ndan verilen önerilerin say›s›
toplamda 104 e ulaflm›flt›r. Böylece y›l bafl›nda belirledi¤imiz, "Çal›flan bafl›na en
az bir öneri" hedefinin Kifli bafl›na 0.33 önerilik k›sm›n› gerçeklefltirmifl bulunmaktay›z.
Önerileriyle flirketimize katk›da bulunan arkadafllar›m›z›n hepsine teflekkür ediyoruz.

2008 YILI N‹SAN SONU ‹T‹BAR‹YLE
ÖNER‹ DE⁄ERLEND‹RME SONUÇLARI

ÇALIfiANLARIMIZ VE ÖNER‹LER‹

E⁄‹T‹MLER‹M‹Z

56%

8%

20%

16% Uyguland›

Uygulanmal›

‹ncelenmeli

Uygulanamaz

1976 Kars do¤umluyum. Evliyim,
1  k › z  çocuk  babas ›y ›m.
05.05.2008 tarihinden bu yana
ÇEMTAfi' ta çal›flmaya bafllad›m.
ÇEMTAfi ailesine kat›ld›¤›m için
m u t l u y u m .  Ç a l › fl m a
arkadafllar›ma huzurlu günler
dilerim.

TAMER ELMAS

Ald›¤›m›z bu e¤itimlerden sonra Nisan ay› sonu itibariyle toplam 2.089 saatlik
e¤itimimizi gerçeklefltirerek 2008 y›l› e¤itim hedefimizin %38,5 lik k›sm›n›
tamamlam›fl bulunmaktay›z.
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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

Mudanya Dörtçelik Çok Programl› Lisesi
3. ve 4. S›n›f ö¤rencilerinden oluflan 35
kiflilik ö¤renci grubu 09/05/2008

tarihinde fabrikam›za yapt›klar› ziyarette
fabrikam›z hakk›nda genel bilgiler alarak,
iflletmelerimizi gezdiler.

TEKN‹K GEZ‹

BERKAY TOKMAK
‹.M.K.B. ‹lkö¤retim Okulu, 2/ F

O⁄UZHAN ERTAN
Hürriyet Anaokulu

Periyodik taramalar kapsam›nda 7-8 May›s 2008 tarihlerinde Verem Savafl Derne¤i
gezici ekipleri taraf›ndan tüm çal›flanlar›m›za odyometri (iflitme testi) uygulanm›fl
ve akci¤er filmi taramalar›ndan geçirilmifltir.

AKC‹⁄ER F‹LM‹ ÇEK‹M‹
VE ‹fi‹TME S‹STEM‹


