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Kirletmeden üretmek, çevreye zarar
verebilecek etkileri kontrol alt›na almak
ve ortadan kald›rmak için çal›flt›k ve
baflard›k. Havay›, suyu ve topra¤›
korumaya söz verdik ve bu sözümüzü
TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim
Belgesi ile tescilledik. Türk Standartlar›
Enstitüsünden
ÇY – 412/07 say›l› belge ile çevreye
olan sayg›m›z› belgelendirdik. Çevrenin
yan› s›ra çal›flanlar›m›za, tesislerimize
gelecek riskleri kontrol alt›na almak ve
azaltmak için de çal›flt›k. OHSAS 18001

ÇEVRE VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹
YÖNET‹M BELGELER‹

2006 y›l› ilk yar›s›nda programsal ve
raporsal olarak IFS ERP paketinin 2004
versiyonuna geçifl ile ilgili süreçler
tamamland›. Donan›msal ,iflletim
sistemleri ve ofis uygulamalar›nda
güncel versiyonlarlar›n  yakalanmas› ile
ilgili, 2006 y›l› ikinci yar›s›nda
araflt›rmalara bafllan›ld›. Projelerin
‹nceleme ve ad›mlar› belirlendikten sonra
2007 y›l› bütçesine konulmufltur.
Projeler alt› aflamada yap›lmas›
kararlaflt›r›ld›.
1. AKT‹F C‹HAZLAR:
2. PC/ Laptop ve Lisanlar›:
3. 5 Mb Metro Ethernete Geçifl
4. SUNUCU ve Lisanlar›:
5. Web Sitesi
6. Yedekleme sistemi

AKT‹F C‹HAZLAR
Network altyap›s›nda mevcut aktif
cihazlar›n de¤ifltirmesini kapsamaktad›r..
Al›nan HP marka cihazlar ile, mevcut 10
Mbit  pc ve sunucu aras›ndaki h›z 100
Mbit ’ e ç›kar›lm›flt›r. Tüm network alt
yap›s› test edilmifl ar›zal› ve eksik hatlar
tespit edilerek Elektrik Bak›m Müdürlü¤ü
Departman’›n›n deste¤i ile yeni kablola-
ma yap›lm›flt›r. Ayr›ca proje kapsam›na
 4  adet idari binada 1 adet  haddehane
idari  binas›na wireless acces point
cihazlar› tak›lm›flt›r. Bu cihazlar ile tüm
idari çal›flma alanlar› güvenli kablosuz
network a¤› ile donat›lm›flt›r. Wireless
network; projenin dördüncü ad›m› olan
yeni sunucular› devreye al›nmas› ile
hayata geçirilecektir.

PC/ Laptop ve Lisanslar›
Projenin ikinci ad›m› iflletme içinde
düflük performansl›  (pentium 166,233,
pentium II,III, Celeron gibi) ve  üzerle-
rinde windows 95 ve 98 iflletim sistem-

ÇEMTAfi B‹LG‹ ‹fiLEM YEN‹LENME ÇALIfiMALARI
leri çal›flan PC lerin  en az Pentium 4
ifllemcili PC’ ler ile de¤ifltirildi. Yine bu
proje kapsam›nda flirketimize 32 Bit
Vista iflletim sisteminde çal›flan 35 adet
çift çekirdekli Pentium ifllemcili PC, 64
Bit Vista iflletim sisteminde çal›flan 1
adet CAD/CAM uygulamalar› için
dualcore cpu lu workstation, 13 adet
Windows XP iflletim sistemli core2duo
ifllemcili  notebook al›nm›flt›r. Ayr›ca
tüm bu bilgisayarlarda Office 97 yerine
Office 2007 kurulmufltur.

5 Mb Metro Ethernete Geçifl
Üçüncü ad›m›da Bilgiifllem departman›
Çemtafl A.fi. ‘ni tüm dünyaya ba¤layan
1 Mbit ‘lik dikekt hat Internet ba¤lant›s›n›
(klasik bak›r kablo teknolojisi)  5 Mbit
 ‘ lik metro internet (fiber kablo)
teknolojisine tafl›m›flt›r. Çemtafl metro
internet ile tüm dünyaya çok daha h›zl›
ba¤lanabilmektedir.

SUNUCU ve Lisanslar›
Projenin dördüncü ad›m› olan sunucu
yenilenmesi; domain ve mail sisteminin
Windows NT 4.0 dan, Windows 2003
R2 ye yükseltilmesidir. Sunucu cihazlar›
için, IFS ERP’nin veritaban›n›n
bulundu¤u IBM AIX RISK sunucular gibi
yine IBM firmas›n›n Windows 2003 R2
uyumlu Dört Çekirdekli Intel ifllemcili,
x3550 modelinden 1 adet 2 ‹fllemcili ,8
GB. haf›zal› ve 2 adet 1 ‹fllemcili ,4 GB
haf›zal›, toplam 3 adet rack tipi sunucular
seçilmifltir. Bu Çemtafl Bilgi sistemle-
rinde veri güvenli¤ini, sunucu ve pc
yönetiminin artt›r›lmas›n› sa¤layacakt›r.
Bu ad›mda 1.ve 2.ad›mlar gibi
projelendirilmifl sat›n almas› yap›lm›fl
ve gerekli tüm yaz›l›mlar› yüklenmifltir.
Çok yak›n bir zamanda tüm pc ve
notebooklar›n yeni sunuculara ba¤lant›s›

gerçeklefltirilecektir. Kullan›c›lar mevcut
durumdan çok daha güvenli, h›zl›,
bilgisayar sistemlerine ve verilerini
güvenle saklayabilecekleri genifl hard
disk  alanlar›na kavuflacaklard›r.

Web Sitesi
Projenin beflinci ad›m› olan Web Sitesi
‘nin yenilenmesi son aflamas›na gelmifl
durumda.Son kontrolleri yap›l›yor ,
‹ngilizce ve Almanca tercumeleri
yap›ld›ktan sonra uygulamaya al›nacaktir.

Yedekleme sistemi
Projenin alt›nc› ad›m› olan verilerin
yedeklenmesi ve yönetimi için dünyaca
ünlü EMC firmas›ndan gerekli donan›m
ve yaz›l›m›n al›nmas›na karar verilmifltir.
Proje ile ilgili çal›flmalar , sat›n almas›
yap›lm›fl ve kurulumu tamamlanm›flt›r.
Çemtafl kullan›c›lar› yak›n bir zamanda
çal›flmalar› için güvenli büyük veri
alanlar›na kavuflacaklard›r. Kullan›c›
dosyalar› (excel,word vb.), IFS ERP
sisteminin tüm veritaban› bu sistemler
üzerine al›narak günde en az 2 kez, anl›k
olarak kullan›c›lar etkilenmeden ve
çal›flmalar› durdurulmadan yedekleri
al›nabilecektir. Kullan›c›lar günlük yedek
say›s›na göre 1 gün önceye veya birkaç
saat önceki yedeklere ulaflabilecekler.
Yanl›fll›kla silinen veya kaybolan bilgilere
Bilgiifllem departman›na baflvurarak
yedekten geri al›nabilecektir. Veri
alan›m›z Tbbyte’ larla ifade edilebilecek
seviyeye gelmifltir.

NOT : Daha düflük performansdaki
Bilgisayarlardan aç›¤a ç›kanlar ve
Deskjet yaz›c›lar   bedelsiz olarak
Mudanya ve ‹rfaniye’de bulunan  okullara
çocuklar›n e¤itimine yönelik kullan›lmas›
amac›yla ba¤›fllanm›flt›r.

ISIG yönetim sisteminde politika
oluflturduk, organizasyon yap›s›n›
gözden geçirdik, risk analizlerini yapt›k,
tetkikler ve periyodik gözden geçirmeler
ile hedeflerimizi tayin ettik. Türk
Standartlar› Enstitüsünden OY – 371/07
say›l› belge ile TS 18001;2002 ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i yönetim sistem belgesini
ald›k.
Eme¤i geçen tüm çal›flanlar›m›z› tebrik
ve teflekkür ederiz. Sürekli geliflme ve
iyileflme prensipleri içinde sistemimize
katk›lar›n›n devam›n› beklemekteyiz.

YAYIN KURULU ÜYELER‹M‹Z‹
TANIYALIM

101 say›d›r eme¤i geçen tüm yay›n kurulu üyelerine teflekkürlerimi sunuyorum.
Ayr›ca, aram›zda olmayanlar› da sayg›yla an›yoruz.

Refik ÇANDARLI
Yay›n Kurulu Baflkan›

REKORLARIMIZ

01 – 02 Ekim tarihlerinde firmada
RWTÜV  tetkikçileri taraf›ndan ikinci
ara ISO / TS 16949:2002 belgelen-
dirme tetkiki gerçeklefltirilmifltir.
RWTÜV firmas›ndan bafl tetkikçi
olarak Sn. ‹hsan U⁄UR ve tetkikçi
olarak Sn. Ahmet TUNCA kat›lm›fl-
lard›r.
Çok baflar›l› geçen denetim esnas›n-
da katk›lar›ndan dolay› tüm çal›flan-
lar›m›za teflekkür ederiz.

ISO  TS / 16949:2002 BELGELEND‹RME
TETK‹K‹  GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹
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B‹L‹fi‹M / B‹ZDEN HABERLER

Atmosferde bulunan kirleticilerin (gaz
veya partikül olabilir) insan sa¤l›¤›na,
bitkilere, yap› ve malzemelere zararl›
etkiler meydana getirebilecek miktarda
ve sürede bulunmas›na k›saca hava
kirlili¤i diyoruz. Bir baflka deyiflle hava
kirlili¤i; havada kat›, s›v› ve gaz
fleklindeki yabanc› maddelerin insan
sa¤l›¤›na, canl› hayat›na ve ekolojik
dengeye zarar verecek miktar, yo¤unluk
ve sürede atmosferde bulunmas›d›r.
‹nsanlar›n çeflitli faaliyetleri sonucu
meydana gelen üretim ve tüketim
aktiviteleri s›ras›nda ortaya ç›kan at›klarla
hava tabakas› kirlenerek, yeryüzündeki
canl› hayat› olumsuz yönde
etkilenmektedir
Sanayi devrimi ile CO2, SO2, partikül
gibi kirleticilerin  konsantrasyonlar› da
giderek artm›flt›r. CO2, insan sa¤l›¤› ve
bitkiler üzerinde zararl› etki
göstermemesi dolay›s›yla bir ‘kirletici’
olarak tan›mlanmamakla birlikte, fosil
yak›tlar›n (kömür, petrol, do¤algaz vb.)
yanmas› sonucu atmosfere verildi¤i ve
zamanla burada birikebildi¤inden, hava
kirlili¤indeki art›fl›n bir göstergesi olarak
kullan›l›r.
Yerel ölçekte özellikle flehirlerdeki hava
kirlili¤i problemleri birbirinden oldukça
farkl›d›r ve topografya, nüfus,
meteoroloji, sanayileflme seviyesi ve
h›z› ile sosyo-ekonomik geliflmeden
oluflan bir dizi faktör bu farkl›l›¤a yol
açar. Ayr›ca flehir nüfusundaki büyüme
ile hava kirlili¤ine maruz kalan
populasyonun artmas›, bu problemi daha
ciddi bir hale getirmektedir.
Ülkemizde özellikle ›s›nma enerjisi
temini için düflük kalorili, kükürt oran›
yüksek kömürlerin fazla kullan›lmas›,
motorlu tafl›t say›s›n›n h›zla artmas› ve
kötü meteorolojik flartlar›n etkisiyle hava
kirlili¤i, önlem al›nmas› gereken
boyutlara gelmifltir. Bunlara ilaveten
kimyasal madde üretimi, ayr›flmas›,
buharlaflmas› vb. ifllemler sonucunda
baflta SO2 gibi toksik maddeler olmak
üzere is, toz, duman gibi ask›da kat›
partiküller ve içlerindeki eser haldeki

kanserojen elementler atmosfere geçerek
hava kirlili¤ine neden olur.

HAVA K‹RLET‹C‹LER VE
KAYNAKLARI
Enerjinin üretilmesi ve kullan›lmas› flehir
yaflam›n›n bir çok yönünü etkiler. Enerji
›s›nma ve ayd›nlanma, motorlu ulafl›m
ve endüstriyel prosesler için gereklidir.
Fosil yak›tlar dünyadaki bütün flehirlerde
bu enerji ihtiyaçlar›n›n ço¤unun
karfl›lanmas›nda direkt olarak veya
elektrik enerjisine dönüfltürülme yoluyla
kullan›lmaktad›r. Artan flehir nüfusu ve
sanayileflme düzeyleri kaç›n›lmaz
biçimde daha fazla enerji ihtiyac›n›n
ortaya ç›kmas›na bu da genelde kirletici
emisyonlar›n›n artmas›na yol açmaktad›r.
Gazlar: SO2( kükürt dioksit), NOx (azot
oksitler), HC(hidrokarbonlar) ve CO
(karbonmonoksit)’ dur.
Partküller: Toz, duman, metalik duman
(füme), uçucu kül, mist ve aerosollerdir.
Hava kirleticilerini ayr›ca primer ve
sekonder olmak üzere iki grupta
toplamak mümkündür.
Karbon Monoksit (CO): Renksiz,
kokusuz ve toksik  bir gazd›r. CO’ nun
toksik etkisi, kandaki hemoglobinle
oksijene göre 200 kat fazla birleflme
kabiliyetinin (affinity) olmas›d›r. 60ppm
üzerindeki CO miktar› ölüme sebep olur.
Standart de¤erler afl›ld›¤›nda (EPA
Standard›na göre 9ppm- 8saat) sinir
sisteminde aksakl›klar, bafl a¤r›s›, bafl
dönmesi, kardiyak ve pulmoner
fonksiyonlarda aksakl›klar ve çok yüksek
de¤erlerde de ölüm görülür. En büyük
kayna¤› benzinle çal›flan motorlu
tafl›tlard›r. Orman yang›nlar› ve tar›msal
alanlarda yakma da CO’nun önemli
kaynaklar›ndand›r.
Kükürt Dioksit (SO2): SO2 ve SO3
kükürt oksitlerinin atmosferde en çok
bulunan türleridir. SO2 renksiz bir gazd›r.
0,3-1,0ppm aras›nda keskin bir kokusu
vard›r. Partiküller ve rutubetle birlikte
zarar verici etkisi vard›r. (Sinerjistik Etki)
Kömür, fuel-oil ve mazotta bulunan S,
yanma sonucunda SO2’ ye dönüflür. En

büyük kayna¤› sabit kaynaklarda yak›t
yanmas›d›r. Bunun en önemli k›sm› da
termik santrallerden kaynaklanmaktad›r.
Endüstriyel proseslerden ç›kan SO2
emisyonun önemli bir k›sm› da bak›r
ergitme tesislerinden kaynaklanmaktad›r.
Azot Oksitler (NOx):  Azotoksitlerin
en önemlileri NO ve NO2’ dir. Her iki
gazda yüksek konsantrasyonlarda
(50ppm) toksik ve öldürücü etki
gösterirler. Tüm fosil yak›tlar›n yanmas›
sonucu oluflur. ‹nsan sa¤l›¤› aç›s›ndan
önemli bir etki gösterebilmesi için 1ppm
seviyesinde olmas› gerekir. Standart
de¤erleri aflt›¤› durumlarda ( Hava
Kalitesi Standard›na göre y›ll›k ortalama
0,05-ppm) solunum yollar›nda direncin
artmas›, akci¤erlerde gaz al›flveriflinin
engellenmesi, çok yüksek de¤erlerde de
ölüm görülür. En önemli iki kayna¤›,
sabit kaynaklarda (termik santraller) yak›t
yanmas› ve motorlu tafl›tlard›r. Bunun
en önemli k›sm› da termik santrallerden
kaynaklanmaktad›r.
Hidrokarbonlar (HC): En Önemli
Kayna¤› Motorlu Tafl›tlard›r. Organik
solvent buharlaflmas›, boya sanayi ve
kuru temizleme gibi kaynaklardan da
ileri gelmektedir.
Partiküller:  Partiküllerin solunum
sistemi  akci¤erlerdeki hareketleri ve
etkileri, aerodinamik karakteristiklerine
(çap veya büyüklük, flekil, yo¤unluk)
ba¤l›d›r. Partiküller solunum sistemi ve
akci¤erlerde çeflitli mekanizmalar›n
etkisiyle tutulurlar. Standart de¤erler
afl›ld›¤›nda (75 g/m3-1 y›l, 260 g/m3-
24 saat Hava Kalitesi Standard›na göre)
çocuklarda solunum yollar›
rahats›zl›klar›nda art›fl, görüfl
mesafesinin 8km’ nin alt›na %70
düflmesi, kronik bronflit hastalar›nda
akut semptomlar›n artmas›, ölüm
oranlar›nda ve hastal›klarda art›fllar
meydana gelir. Orman yang›nlar› partikül
emisyonlar›n›n yaklafl›k %29’ unu
oluflturmaktad›r. Bunun da yaklafl›k %
20’ si termik santrallerden
kaynaklanmaktad›r. Termik santraller
konsantre kaynaklar› temsil etmektedir
ve dolay›s›yla hava kirlili¤i kontrol
cihazlar›n›n kullan›lmas›n› gerektirmektedir.
Partikül emisyonlar›n›n büyük bir k›sm›n›
da endüstriyel prosesler oluflturmaktad›r.
Özellikle demir-çelik, çimento ve ka¤›t
sanayi, sanayi partikül emisyonunun en

HAVA K‹RL‹L‹⁄‹  VE ETK‹LER‹
önemli kaynaklar›ndand›r.
Hava kirlili¤ini kaynaklar›na göre 3’e
ay›rabiliriz;
Is›nmadan Kaynaklanan Hava Kirlili¤i:
Ülkemizde özellikle ›s›nma amaçl›, düflük
kalorili ve kükürt oran› yüksek kömürlerin
yayg›n olarak kullan›lmas› ve yanl›fl
yakma tekniklerinin uygulanmas› hava
kirlili¤ine yol açmaktad›r.
Motorlu tafl›tlardan kaynaklanan hava
kirlili¤i: Nüfus art›fl› ve gelir düzeyinin
yükselmesine paralel olarak, say›s› h›zla
artan motorlu tafl›tlardan ç›kan egzoz
gazlar› hava kirlili¤inde önemli bir faktör
oluflturmaktad›r.
Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirlili¤i:
Sanayi tesislerinin kuruluflunda yanl›fl
yer seçimi, çevre korunmas› aç›s›ndan
gerekli tedbirlerin al›nmamas› (baca
filtresi, ar›tma tesisi olmamas› vb.),
uygun teknolojilerin kullan›lmamas›,
enerji üreten yakma ünitelerinde vas›fs›z
ve yüksek kükürtlü yak›tlar›n
kullan›lmas›, hava kirlili¤ine sebep olan
etkenlerin bafl›nda gelmektedir.

HAVA K‹RL‹L‹⁄‹N‹N ETK‹LER‹
1. Küresel (global) boyuttaki etkiler
2. Bölgesel ölçekteki etkiler
3. Lokal ölçekteki etkiler
Küresel ölçekteki etkiler; iklimsel
de¤ifliklik ve ozon tabakas›n›n incelmesi,
bölgesel ölçekteki etkiler;asit ya¤murlar›,
lokal ölçekteki etkiler ise; yerleflim
merkezleri ve sanayi bölgelerinde
görülen hava kirlili¤i olup genelde insan
sa¤l›¤›, bitkiler, yap› ve malzemeler
üzerinde zararl› etki meydana getirirler.
-Sera Etkisi (Greenhouse Effect) ve
Küresel Is›nma: CO2 ‘nin k›sa dalga
boyundaki solar radyasyona geçirgen,
buna mukabil yeryüzünden gelen uzun
dalga boyundaki infrared (k›z›lötesi)
radyasyonu absorbe edifli sera etkisine
yol açar. Sera etkisine yol açan di¤er
önemli gazlar da kloroflorokarbonlar,
metan ve nitröz asit (N2O5)’ dir. CO2
konsantrasyonundaki bu art›fl›n dünya
iklimindeki bafll›ca sonucu s›cakl›ktaki
art›flt›r. Ortalama s›cakl›¤›n artmas›n›n,
yeryüzüne yak›n yerlerde ›s›nma ve
atmosferin yukar› tabakalar›ndaki
so¤uma neticesinde alçak ve yüksek
bas›nç sistemlerini etkileyece¤i ve bunun
neticesinde yeryüzünün baz›
bölgelerinde kurakl›k, baz› bölgelerde
de afl›r› ya¤›fl ve sellerin olaca¤› ayr›ca

ortalama s›cakl›¤›n artmas›yla,
kutuplardaki buzullar›n erimesi
neticesinde k›y› fleridindeki arazilerin ve
baz› flehirlerin sular alt›nda kalaca¤›
tahmin edilmektedir.
-Ozon Tabakas›n›n Delinmesi:
Buzdolaplar›nda, klimalarda ve di¤er
so¤utma sistemlerinde, spreylerde ve
endüstriyel proseslerde kullan›lan
florokarbonlar›n stratosfer tabakas›nda
UV radyasyonu sonucunda parçalanarak
klor atomu vermesi ve Cl atomunun da
ozonla reaksiyona girmesi, ozon
tabakas›n›n incelmesine neden olur.
Ozon tabakas›na etki eden bir baflka
madde de nitros oksit (N2O) ve azot
monoksit (NO)’ dir. Azotlu gübrelerin
kullan›m›ndaki art›fl N2O
konsantrasyonun artmas›na neden olur.
NO’ nun önemli bir kayna¤› ise yüksek
seviyelerde uçan uçaklard›r.
Hava Kirlili¤ini Önlemek ‹çin
Al›nabilecek Tedbirler:
- Sanayi tesislerinin bacalar›na filtre
tak›lmas› sa¤lanmal›,
- Evleri ›s›tmak için yüksek kalorili
kömürler kullan›lmal›, her y›l bacalar ve
soba borular› temizlenmeli,
- Pencere, kap› ve çat›lar›n izolasyonuna
önem verilmeli,
- Kullan›lan sobalar›n TSE belgeli
olmas›na dikkat edilmeli,
- Do¤algaz kullan›m› yayg›nlaflt›r›larak,
özendirilmeli,
- Kalorisi düflük olan ve havay› daha
çok kirleten kaçak kömür kullan›m›
engellenmeli,
- Kalorifer ve do¤algaz kazanlar›n›n
periyodik olarak bak›m› yap›lmal›,
- Kalorifercilerin ateflçi kurslar›na kat›l›m›
sa¤lanmal›,
- Yeni yerleflim yerlerinde merkezi ›s›tma
sistemleri kullan›lmal›,
- Yeflil alanlar artt›r›lmal›, imar
planlar›ndaki hava kirlili¤ini azalt›c›
tedbirler uygulamaya konulmal›,
- Toplu tafl›m araçlar› yayg›nlaflt›r›lmal›,
- Bacalar›ndan fazla kirletici duman
ç›karan binalar›n kontrollerinin
belediyelerce yap›larak yapt›r›m
uygulanmas›
Bütün bu etkenlerin yan›nda; at›klar›n
uygun olmayan tesislerde yak›larak
bertaraf edilmesinin önlenmesi, sanayi
tesisi yer seçiminin yerleflim alanlar›
d›fl›nda ve hakim rüzgarlar dikkate
al›narak yap›lmas›, imar planlar›nda bu
alanlar›n çevresinde yap›laflmalar›n
önlenmesi ve araçlar›n egzoz emisyon
ölçümlerinin periyodik olarak yap›lmas›
sa¤lanmal›, bununla birlikte; alternatif
enerji kullanan motorlu tafl›tlar
gelifltirilmeli ve özendirilmelidir.
(LPG vb.) Yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan olan günefl enerjisinin
en temiz enerji kaynaklar›ndan biri
oldu¤u düflünülerek, uygun bölgelerde
bu kaynaktan yararlan›lmas›n›n
sa¤lanmas›
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PERSONEL HABERLER‹

HABERLER

ÇOCUKLARI OLAN
ÇALIfiANLARIMIZ

EVLENEN
ARKADAfiLARIMIZ

E⁄‹T‹MLER‹M‹Z

Haddehane Personelinden,

Eflref  IfiIK,

Çelikhane Personelinden,

Nail ÇEL‹K

Halit BALKAN
evlenmifllerdir.

Kendilerine  eflleri ile  birlikte

mutlu bir yaflam diliyoruz.

SEL‹M SEV‹M

23.02.1981 Orhangazi
do¤umluyum. ‹lk, orta ve liseyi
Orhangazi’ de okudum. 2003
y›l›nda Dokuz Eylül Üniversitesi
Döküm Teknikerli¤i Bölümünden
mezun oldum. Bekar›m. Hobilerim
müzik ve futboldur. 15.03.2007
tarihinden itibaren ÇEMTAfi
ailesinde çal›flmaktay›m. Çal›flma
arkadafllar›ma sa¤l›kl› günler
dilerim.

- Hurda Malzeme ‹çinde Bulunan
Mühimmat Ve Patlay›c› Maddeler
‹fl Makinas› Operatörlü¤ü Kursu
- E¤itim etkinli¤inin de¤erlendirilmesi
- Bakalite alma ve parlatma cihazlar›
bak›m› e¤itimi
- Su ›slah yöntemleri
- Sdm iflletme e¤itimi
- Bkö de¤erlendirici e¤itimi
- Halat e¤itimi
- Dpm 1070 x 100 kullanma e¤itimi
- Ohsas 18000 çemtafl uygulamalar›
- Iso 14000 çemtafl uygulamalar›
- Notebook kullan›m e¤itimi
- 5. kalite ve baflar› sempozyumu

‹ç Sat›nalma Personelinden,
M. Harun YEfi‹LYURT’un
bir KIZ,
Elektrik Bak›m Onar›m
Personelinden,
Ahmet ÇALIfiKAN’›n
bir KIZ,
Haddehane Personelinden,
Ömer Faruk GÜMÜfiKAYA’n›n
bir KIZ,
Yasin BOLCAN’›n
bir KIZ,
Beytullah ‹ZG‹’nin
bir ERKEK,
Kalite Personelinden,
Ferdi BALKIR’›n bir
ERKEK
‹lyas NUMANO⁄LU’nun bir
ERKEK
çocuklar› dünyaya gelmifltir.

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

E⁄‹T‹M

- Türk metal-mess e¤t.vakf› ortak e¤titim
projesi
- EN ISO 14001:2004 çevre yönetim
sistemi e¤itimi
- Buhar tesisat› ve buhar cihazlar›
Yang›n e¤itimi
- Çevre mevzuat› e¤itimi
- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat› e¤itimi
- Genel talafll› imalat e¤itimi
- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimi

Gerçekleflen bu e¤itimlerden sonra,
gerçekleflen e¤itimlerimizin konulara
göre da¤›l›m› afla¤›daki grafikte
görülmektedir.

2007 y›l› e¤itim plan›m›z do¤rultusunda e¤itim faaliyetlerimiz devam ediyor. 2007
y›l› bafl›nda belirledi¤imiz 23 Saat/Adam’ l›k e¤itim hedefimizin 31/08/2007 tarihi
itibariyle 12,79 Saat/Adam’l›k k›sm›n› yani %55,60’ l›k k›sm›n›  gerçeklefltirmifl
bulunmaktay›z.

A¤ustos Sonu ‹tibariyle gerçeklefltirdi¤imiz ve kat›ld›¤›m›z e¤itim etkinlikleri;

‹RFAN AKMAN

01.03.1981 Mustafakemalpafla
do¤umluyum.
17.03.2003 tarihinde ÇEMTAfi
ailesine kat›ld›m.
Halen Haddeler Kumanda
Operatörü olarak görevime devam
etmekteyim.
Hobilerim gezmek, araba
kullanmak ve futbol seyretmektir.
Tüm ÇEMTAfi çal›flanlar›na
sa¤l›k, mutluluk ve hay›rl›
kazançlar dilerim.

BERKANT ÖZCAN

02.08.1979 Bursa do¤umluyum.
Bursa Atatürk EML Metal ‹flleri
bölümü mezunuyum. Evli ve bir
k›z babas›y›m. 01.08.2006
tarihinde ÇEMTAfi ailesine
kat›ld›m. Hobilerim F1, Moto GP
ve futbol oynamakt›r. Tüm
ÇEMTAfi çal›flanlar›na önce
sa¤l›k, mutluluk ve huzurlu bir
yaflam dilerim. Sayg›lar›mla.

2007 y›l›n›n bafl›ndan beri yo¤un flekilde devam eden önerilerimiz 31/08/2007
tarihi itibariyle toplamda 356 öneriye ulaflm›flt›r. Bu önerilerin %54’ü uygulanmakta
olup, % 8’i ise uygulanmas› yönünde karar al›nm›fl ve uygulamaya yönelik
çal›flmalara bafllan›lm›fl önerilerdir. Bu verilere bakt›¤›m›zda A¤ustos  ay› sonu
itibariyle, çal›flan bafl›na 1,13 öneri verilmifltir. Gelen önerilerimizin bölümlere
göre da¤›l›mlar› ise afla¤›daki grafikte belirtilmifltir.

ÖNER‹LER‹M‹Z

Kalite ve Yönetim
Sistemleri E¤itimi

‹nsan Kaynaklar› ve
Beceri Gelifltirme
E¤itimleri

Üretim ve Verimlilik
Art›rma E¤itimleri

44% 53%

3%

Mali ‹fller personelinden Necla GÜVEN’in Babas›
vefat etmifltir.

Bütün ÇEMTAfi çal›flanlar› olarak kendisine Tanr›’ dan rahmet,
geride kalanlara baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Önceki y›llarda oldu¤u gibi ÇEMTAfi, personeline, Alt ‹flveren çal›flanlar›na
ve stajyerlerine Eylül ay› içinde grip afl›s› yap›ld›.

Firmam›z personelinin sa¤l›¤›n›n korunarak ifl ve verim kayb›n›n
önlenmesinin amaçland›¤› grip afl›s› iflyerimiz sa¤l›k ekibi taraf›ndan
yap›ld›.

PERSONEL‹M‹ZE GR‹P AfiISI

VEFAT

Elk. Bak. Onr.
25%

Çelikhane
3%

Kalite
12%

‹nsan
Kaynaklar›

2%
Haddehane

13%

Mek. Bak. Onr.
45%
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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

RECEP EK‹C‹
Farabi ‹lkö¤retim Okulu, 1/A

BEGÜM KA⁄ITÇIBAfiI
Emine Örnek Koleji, 2/ E

ZEYNEP KAYA
Uluda¤ ‹lkö¤retim Okulu, 3/D

“Bebek gibi uyuyor” diyenlerin
muhtemelen hiç çocuklar›
olmam›flt›r.

Bir çocu¤a önce konuflmay›
ö¤retirsiniz, sonra da susmay›.

Çocuklardan çok fley ö¤reniriz.
Örne¤in ne kadar sab›rs›z biri
oldu¤umuzu…

Çocuklu aileler ve çocuksuz
olanlar… Her ikisi de birbirleri
için üzülürler.

Çocuklar›n sevgi görmeye ihtiyac›
vard›r. Özellikle de hak etmedikleri
zaman.

‹lk baflta anne ve babalar›m›z›n
çocuklar›, sonra çocuklar›m›z›n
anne ve babas› oluruz. Daha sonra
anne ve babam›z›n anne ve
babas›, en sonunda da
çocuklar›m›z›n çocuklar› oluruz.

Çocuklar bir flekilde evlili¤in
devam›n› sa¤larlar. Ve bunun için
pek çok yollar› vard›r. Örne¤in o
kadar çok talepleri olur ki aileler
onlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya
çal›fl›rken birbirlerinin hatalar›n›
unuturlar.

E¤er bebe¤iniz güzel ve
mükemmelse; hiç a¤lam›yor,
huysuzlanm›yorsa,
zaman›nda uyuyor ve her zaman
bir melek kadar iyi niyetliyse, siz
bir anneannesiniz!

Bir anne için çocu¤unun en
sevimli oldu¤u zaman uyudu¤u
zamand›r.

Çocuklar gelece¤e gönderdi¤imiz
ve asla göremeyece¤imiz
mesajlard›r.

Çocuk büyütürken evi temiz
tutmak, kar hala ya¤arken kap›n›n
önünü temizlemek gibidir.

Çocu¤unuzun büyüdü¤ünü
nereden anlars›n›z? Size soru
sormay› keserler ve tabii nereye
gittiklerini söylemeyi de.


