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Denizli Çimento Fabrikası; Yeni
Farin Değirmeni Projesi ve Ön
Ezicili Kapasite Artırımı Projesi”
kapsamında Ceta Mak. San. ve Tic.
A.Ş. olarak Ocak.2008 tarihinde
işlerimize başlamış bulunmaktayız.
Öncelikli olarak Farin değirmeni ve
hammadde besleme sistemlerine
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ağırlık vermiş durumdayız.
Şu anda proje kapsamındaki inşaat işlerine, çelik

konstrüksiyon ve mekanik imalat işlerine iş programımıza
uygun şekilde devam etmekte olup, ilerleyen zamanda montaj
aktivitelerine başlayacağız. Amacımız Kasım.2008 bitiş tarihi
olan Farin değirmeni projesi ile Şubat.2009 bitiş tarihli olan Ön
ezici projesini kazasız ve zamanında tamamlamaktır.
Tecrübeli ve iş güvenliği kurallarına itina ile uyan personelimiz
ile bu işi başaracağımıza inanmakta ve uygun adımlarla
ilerlememize devam etmekteyiz. Tüm proje ekibimize ve
çalışanlarımıza başarılar dilerim.

MERT ARIKAN
Proje Lideri

• Çalışanlar için ilaç gerektiğinde ilaç getirmek için personelin iş yerinden ayrılmasına gerek kalmadan yönetim tarafından
bu hizmetin sağlanmasına ve bir ilk yardım dolabının muayene(revir) odasına konulması tamamlandı, ayrıca bir imalat
sahasına bir de idari kısma sedye temin edilmesine,
• Koğuşların düzenli ve temiz tutulması için her odanın dış kapısının önüne kapaklı çöp kovaları konulmasına rağmen
temizlik işinin devamlı takip edilmesine ayrıca ikaz levhaları ile temizliğin korunması için uyarılarda bulunulmasına,
• Koğuşların olduğu bölgede boş zamanlarda sağlıklı vakit geçirmek ve haber almak adına televizyonlu dinlenme çadırı
oluşturulması için çalışmaların devam ettiği teyit edilerek konunun takibine,
• İçme sularının içilebilirlik kontrollerinin yapılarak ve kayıtların dosyalandığı teyit edildi,
• Tespit edilen risklerin değerlendirilmesinde acil önlem ve kabul edilebilir risk seviyeleri hariç tüm risklerin
giderilmesinde kurul olarak karar alınmasına devam edildiği teyit edildi,
• Haziran toplantısının aynı yer ve saatte bir ay sonra yapılmasına,

Ceta Merkezde yürütülmekte olan TS/OHSAS
18001çalışmaları Başarı ile sonuçlandı. Ve CETA uluslar
arası kalite belgesi vermeye yetkili, TÜRKAK ve UKAS
Akreditasyonlu Standart BM Trada firmasından belge
almaya hak kazandı. Böylece CETA, İş Sağlığı ve Güvenliği
normlarını uluslar arası ölçülerde uyguladığını geçirdiği
denetimle ispatlamış oldu. Bu durumda Dünya Şirketi
Değerlerini taşıyan CETA'nın kalite politikası yeni bir boyut
ve değer kazanmış oldu. 
Ceta yönetimi oldukça uzun zamandır, çalışanları ve
tedarikçileri ile iş sağlığı ve güvenliğini eğitimlerle, sürekli
iyileştirme ve sürdürülebilir başarı odaklı çalışmaları ile
uygulamaktadır.
Yeni dönemde kazasız, mutlu ve verimli çalışmaları ile
değer yaratan tüm çalışanlara teşekkür ederiz. TS/OHASAS
18001-2007 belgemiz hayırlı olsun.

Görüşülen konular:
1- Bir önceki ayda alınan kararlarla igili;
• Tüm personelin işe girişte yapılması gereken işbaşı
eğitiminin (iş kanunu madde 77de ifade edildiği gibi,
“işverenler,(ve işveren vekilleri) işçileri karşı karşıya
bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal
hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş
sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek, işçiler de buna uymak
zorundadırlar." hükmüne göre işe giriş eğitimlerinin
aksatılmadan yürütülmesine,
• Yangın tüplerine ait miktar, tip ve ihtiyaç duyulacak
yerlerin tespiti çalışmaları tamamlanarak tüplerin dağılımı
uzman firmanın desteği alınarak yerleştirildi,
• Sağlık kontrolü yapılmadan sahada çalışmaya müsaade
edilmemesine devam edildiği teyit edilerek devamına, 
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Kudret ilim, bilim öğrenmenin yaşı olmadığını
ispat eden ender kişilerden. Toprağa olan ilgisi
ona Osmanlıca öğrenmeye götürmüş.
Osmanlıcada dil zenginliği imparatorluk kadar
geniş demekte bu konudaki öğrenme azmini
dile getirmektedir. Tam bir çevreci ve fidan
uzmanı olmak istemektedir. İş güvenliğine
gösterdiğim ilgi kendime olan saygı ile bire bir
ilgili demektedir. Kendine faydası olanın
herkese faydalı olacağını söyleyen Kudret,
"trene sarı öküzden farklı bakmalıyız" diyor.
Kudret'e ömür boyu mutluluk diliyoruz.

Tamam 
tamam
yarın 

Katar'dayım

Baret benim de 
bana göre değil

Ya bu Yılmaz 
abi de insanı bi 

tuhaf yapıyo

Ya bu Şantiye 
Trabzonlu'larla

    doldu

Biz olmazsak bu 
bülten sanal 

olurdu

Bir de 
TrabzonSpor 

Bayrağı 
Teşkilat 
tamam

Ben de 
Trabzolu 

idim 
galiba

İnternet yokken nasıl 
haberleşiyorduk acaba

Zorlukları 
atlattık 
galiba

Ofiste olduğum 
anlaşılıyor dimi

Yukarda 
heyecanlandım

(tabi mutluluktan) 
Orijinal Kudret 

burdayım

Ya 
Arka

daşlar 
aklım 
orda 
ha
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İslam TOPÇU  Çanakkale  06/Haziran  
Ender SELVİLİOĞLU   Çanakkale16/Haziran
Muhammet DEMİR   Kırklareli  29/Haziran

1944 doğumlu, evli ve 4 güzel insan babası Muzaffer
Karacabeyli'dir ama nedense Bandırmalı biliriz(hanım
koyden ötürü olsa gerek).Yaşını göstermez, hayatı her
yönü ile yaşamış çok özel insandır. Etrafına daima iyilik
yapmayı arkadaşlık özelliği kabul eder. Mesleğininin
özelliklerini titiz çalışması ve dikkatli davranma ile
birleştirerek inanılmaz güzel ve güvenli iş yapar. İş
arkadaşları olarak gönlünce mutlu, sağlıklı günler
dileriz.

..::KARADENİZ FIKRASI::..        

 İKİ KARADENİZLİ
Temel ile Hüsnü iki iş adamı aralarında sohbet 

ediyorlar. "Ula Hüsni benim odacı Ali çok aptaldur", 
Hüsnü cevaplar "Nerden bileysun benim Veli daha 

aptaldur" 
"Deneyelum o zaman", "Tamam" derler.

Temel çağırır Ali'yi "Al şu 100 lirayu, git bağa bir 
mersedes bak oteki galeriden" Ali parayı alır 

"Emredersun patronum" der çıkar.
Hüsnü, Veli'yi çağırır "Ula bizim eve git. Bak bakayum 

ben evde miyum" Veli de "emredersun" der çıkar.
Ali ile Veli kapıda karşılaşırlar. Veli şaşkın sesle" Ula 
bizim patron uşutmuş",  Ali de "Ula bizimki de ayni".
Veli, "Bağa diyo ki; Git bak bakim Ben evde miyum. 

Ula telefon yanında, aç telefonu sor karina, beni 
yollaysun!!".

Ali, de "Bağa verdi 100 lira git mersedes bak. Ula bu 
gün pazar her yer kapalu. Ben nerde bulacağum pu 

mersedesu şimdu"

Uğur ÜÇÜNCÜ Akçaabat/Trabzon  14/Mayıs
İbrahim KASAPCAZ  Aydın 30/Mayıs

CETA'nın şahinleri

Hop Hop
biz de varız

YUSUF ÇETİN
Bakım Onarım Müdür Yard.(Proje)

Anıl Emrah GEZER
Bakım Onarım Müdürü(Proje)

SELMAN
ERARAÇ


