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CNK CP 1 6000 t/d klinker üretim hattı projesinin proje, inşaat,
imalat ve montaj olarak 30.09.2007 tarihi itibarıyla % 78'i
tamamlanmış olup, 800 tonluk vinçle dahada kuvvetlenen montaj
proğramızı hedef olarak belirttiğimiz 17.12.2007 tarihine kadar
yetiştirebilmek için yoğun bir tempoda çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz.
Proses filtresi, Elektrofiltre, Soğutma, Hammadde homojenizasyon
(uzay çatı hariç), Kırıcı ünitesi ve Soğutma Kuleleri (Fanlar dahil)
montajları hemen hemen tamamlanmıştır.
Proses filtresi, Elektrot filtre ve Soğutma kuleleri izolasyonuda
tamamlanmıştır. Ön ısıtıcı binasında 3.Siklonların montajı başlamış
olup devam etmektedir.
Fırın mantosu yerine konmuş ayar ve dişli montajı yapılmaktadır.
Tamer EREN

KAYA YAPI firması, Yüksekte
Çalışma Sistem Uzmanı
Sn.Özgür Kaya tarafından
(kendi nazik ifadesi ile) bilgilerin
paylaşılması çalışması yapıldı.
Geniş katılımla çok değerli
bilgileri paylaştık. Yüksekte
çalışmanın sadece gözü peklik
ve korkusuzluk olmadığı bunun
yanında bilgiye, tecrübeye ve
en önemlisi takım çalışmasına
ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Görüşülen konuların başlıkları:
- Geçen ay alınan kararlar ve sonuçları hakkında görüşler dile
getirildi;
� İSG kurallarına uymayan yaklaşık 40 kişiye ihtar yazıldığı
belirtildi, (Takip: Tüm birim yöneticileri)
� Elektrik panolarına elektrikçiden başkasının müdahale
etmemesi oldukça düzene girdiği gözlenerek aksatılmadan
takibine,(Takip: Tüm birim yöneticileri, Mehmet Uygun)
�  Saha tertip ve düzeninin aksatılmadan takibine.
� Kişisel koruyucu kulanma kontrolunun tüm birim
yöneticilerinde olduğu teyit edildi. 
� Kaynak şase kablolarının bina topraklamasına
irtibatlandırılmaması konusunun takibine,
� Yüksekte çalışma ve emniyet kemeri uygulaması konulu
eğitimin çok yararlı olduğu belirtildi.
� Çöp atıklarının cinslerine göre ayrı konteynırlara atılması
için personelin her fırsatta uyarılmasına,
� Bir iş kazasının ucuz atlatıldığı anlatıldı. Vinç bomu
değiştirmek için uğraşılırken uç kısmın aniden çıkması ve
çalışanın yere düşmesi ile sonuçlandığı belirtilerek, bu kişinin
ruh ve beden sağlığı açısından kontrol altında tutulmasına,
ayrıca eğitim ile bilgilendirilmsine,
� Ekim ayında en güvenli çalışan olarak adaylardan MUSA
ARABACI’nın seçilmesine ve yarım cumhuriyet altını ile
ödüllendirilmesine,
� O2 tüplerinin zincirle bağlanmasının aksatılmadan takibine,
� Tüm bu hususların takip ve kontrol sorumluluğunun Tüm
Birim Yöneticilerinde olduğuna,
� Saha çalışmalarında resimlerle tespit edilen
uygunsuzlukların sebepleri ve önlemleri konuşuldu.
� Bir sonraki toplantının Kasım ayında ayni yer ve saatte
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 



Gürcan BAŞARAN 10/09/1982 Ezine doğumlu.
Bekar, 14 aydan beri Ceta'da çalışmaktadır.
Çanakkale İbrahim Bodur Lisesinden mezun olup 13
ay Ceta montajda çalıştıktan sonra son 1 aydır
Personel ve İdari İşler Müdürlüğü'nde Hüseyin Bey'e
bağlı olarak çalışmaktadır. Koyu bir Galatasaray
taraftarı olup Ceta futbol takımının değişmez
elemanlarındandır. Aynı zamanda iyi bir avcı olup boş
zamanlarında fırsat buldukça ava gitmektedir.
Gürcan'a başarı dileklerimizle.
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DAĞ DAĞA KAVUŞMAZ 
DOST DOSTA KAVUŞUR

hezretleri, iyiki 
varsın ya..

İşçi Vahit
Çatlasın düşmanlar

ŞİMDİ
ÇİMENTO 

FABRİKASINA 
BENZEDİ

Terbay maçı kaç kaç
biliyo musun?

Ya bırak maçı bak resim çektiriyoruz

Bidahaki seçimde 
işlem tamam

14/12/1979 Çanakkale doğumludur. Bozalan
köyünde ikamet eder, 2 yıllık evli olup,1,5 yıldan beri
Ceta'da çalışmaktadır. Hayatını işe adamış olan bu
arkadaşımız sanayide kendilerine ait olan oto
tamircisi dükkanının da sahibidir. Ceta'daki çalışma
döneminde kazandığı iş güvenliği kültürü en büyük
kazancımdır demektedir. Kurallara uymanın hayatı
kolaylaştırdığını, çalışma verimini yükselttiğini
söyleyen Muammer'e başarılar dileriz. 
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İşçi Vahit 
sen KALDIR

Ben Çaresine 
Bakarım

Hezretleri 
gurur karın 
doyurmuyor

İşçi Vahit 
onun 

gururu 
yeter

                 Aziz KÖROĞLU  Üvecik  03 Eylül
            Yusuf ÇİFTÇİ  Ezine 05 Eylül 
       Ahmet EKEN  Mahmudiye  09 Eylül
  Yılmaz YÜKSEL  Ezine  09 Eylül
Gürcan  BAŞARAN  Ezine  10 Eylül

       Orhan TAŞKIN  Çanakkale  07 Ekim
           Cevdet  EZER  Alçıtepe Köyü  26 Ekim
               Enver SELVİLİOĞLU Çanakkale  30 Ekim 

EYLÜL

EKİM

Haluk Acar, 13.05.1983 Çanakkale'de doğdu. Yüksek
öğrenimini Trakya Üniversitesi Makina Mühendisliğ
bölümünden mezun olarak tamamladı. 02.04.2007
tarihinden beri Ceta'da Proje Analiz ve Montaj
mühendisliği görevini sürdürmektedir. Koyu bi

i

r
Galatasaray taraftarıdır, Bekar, Boş zamanlarında top
oynamayı sever. Son maçta Terbay'a 3 gol birden atıp
Hat-trick yaptı.
Şantiyeciliğin gerektirdiği çalışma gücüne sahip, işin
ne şekilde daha verimli olacağını her ortamda
değerlendirip en yüksek performans için çabalar. "İş
Sağlığı ve Güvenliği şantiyeciliğin bana kattığı en iyi
değerdir" demektedir. İş güvenliği kurallarına uymakta
örnektir. Haluk'a mutluluk dileklerimizle başarılar
diliyoruz.

DURUM GÖRÜNDÜĞÜNDEN 
DAHA KÖTÜ. ALTINDA 
KALAN İŞ GÜVENLİĞİ 

SORUMLUSU

Hezretleri 
Son Kirişi Montaja 

Alırken Ne İsteyelim
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