
CETA  MAKİNA  A.Ş.  ÇANAKKALE  ŞANTİYESİ   Ön Sayfa

SAYI : 09                        GÜVENLİ ÇALIŞMAK, VERİMLİ ÇALIŞMAK DEMEKTİR                      24.NİSAN.2008



                                                     CETA MAKİNA A.Ş. ÇANAKKALE ŞANTİYESİ                                ikinci sayfa

2. Üretim Hattı Mart 2008 de ateşlendi ve ilk klinker üretildi.
2006 yılı Haziran ayında temelini attığımız Çanakkale Fabrikası
İkinci Üretim Hattı’nda çalışmalar tamamlanmıştır. Çevreye duyarlı
son teknolojilerin kullanıldığı yeni üretim hattımızın daha önceden
belirlenen zaman planı ve bütçe limitleri doğrultusunda
tamamlanması ile şirketimiz Türkiye’nin üzerinde bölgesel bir güç
olma yolunda önemli bir güç kazanılmış ve değerli biradım atmış
oldu. Akçansa’ nın toplam klinker üretim kapasitesi 6.500.000 tona
yükselecektir. Akçansa Çanakkale Fabrikası’ nın Klinker Üretim
kapasitesinin bu önemli artışı karşılamak için Sahil tesislerindeki
mevcut 1 ve 2 no’ lu çimento değirmenlerinin kapasiteleri toplam
%150 arttırılarak toplam çimento öğütme kapasitesi yılda
6.000.000 tonu aşacaktır. 
M.Tamer EREN (Akçansa Harcı Sayı:29)

KESER Mak. firması Tuğla örme ekibi talihsiz bir parmak
yaralanması ile sonuçlanan iş kazasından sonra toplu olarak
tehlikelerin boyutarı ve olası sonuçları hakkında eğitim çalışması
yaptılar, Yüksekte, aydınlatma altında ve genellikle iskele üzerinde
çalışma gerektiren refrakter çalışması özverili bir çalışma
gerektirmektedir. Riskleri en alt seviyelere getirebilmek için
dayanışmalı çalışmanın önemi vurgulandı. 

Görüşülen konuların başlıkları:
- Geçen ay alınan kararlar ve sonuçları hakkında
görüşler dile getirilerek son ana kadar tamamen
şantiyeyi kapatana kadar, ayni hassasiyet ve dikkati
göstermemizin önemi vurgulanarak;
� Şantiye çalışmalarının, ciddi ölçekli, önemli derecede
iş kazası geçirmeden sonuçlanmış olması bakımından
bütün çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarak kapanış
toplantımızı yaptık.
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+96m platformu

1962 Samsun/Bafra doğumludur. İki kız bir erkek
evlat babasıdır. Evli olan kızından torun haberi
beklemektedir. Mart ayından beri Ceta'da
çalışmaktadır. Yüksekte çalışmak işe olan sevgisi ile
anlamlı değer yaratmaktadır. Sudi Arabistanda
da180 m'lik ön ısıtıcı çalışmasını başarı ile
tamamlayıp hac görevini de tamamlayıp yurduna
dönmüştür. "İşine saygısı olanın iş güvenliği
kurallarına da tam anlamı ile uyması gerekir"
demektedir. Rahmi Uçan'a ömür boyu başarılar
dileriz. 

Gidi
yorum 
gündüz 

gece

Yükseklerde 
adres bizden 

sorulur

Boşveer sen 
işine bak

Bizi mi çekiyo, 
onları mı?

Yok Ya .. 
Ben 

dosyalarımı 
bırakmam

Bir resimde biz  
çektirelim 
bakalım

Tut şunun 
ucuni Bulten 

bile bitti
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İşçi Vahit 
Hüseyin Dilber bir 

formül bulmuş 
benim yaşım 25 

oluyor. Daha çok 
iş yapıcaz.

Hezretleri 
Nerde o günler.

Ya..İşçi Vahit birinci 
hattaki çalışmalar 

daha dün gibi değil 
mi?..

Hezretleri 
Hayırlısıyla bir 

iş daha bitti

ŞUNLARI 
BİRAZ BÜYÜK 

YAZSALAR 
OLMAZ 
SANKİ?

Güleryüzlü kişiliği ile biz
CETA Çalışanları her
sabah işe giderken
karşılayan ve iş
motivasyonumuza katkı
sağlayan AKÇANSA
Güvenlik Görevlisi
Mehmet SEZER’ e
teşekkür ederiz

EKMEĞİN 
KIYMETiNi 
BiLiCEN 

ARKADAŞ

İstermisin böyle 
resmimi çeksinler


