AKÇANSA ÇİMENTO

Akçansa’dan Pınarbaşı İlköğretim
Okulu’na anlamlı destek

Tüm sınıfların eğitim materyallerinin yenilendiğini belirten Karakaş, “Okullara ve eğitime olan
katkılarımız bundan sonra da devam edecek”
diye konuşmuştur.

Akçansa, Ezine’ye bağlı Pınarbaşı İlköğretim
Okulu’nun bakım ve onarımı, alt yapı düzenlemesi ve sınıf içi eğitim materyalleri ile ilgili tüm
masrafları üstlenerek, okulu yenilemiştir.

Akçansa tarafından Pınarbaşı İlköğretim
Okulu’nda yapılan çalışmalar ile okulun alt yapısı yeniden yapılandırılırken, iç ve dış cephe,
zemin düzenlemeleri tamamlanmış; sınıflar,
öğrenci sıraları, öğretmen odası da yenilenerek
eğitim öğretim dönemine yetiştirilmiştir.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Vefa BARDAKÇI,
Ezine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer CEYLAN, Ezine Kaymakamı Cengiz KARABULUT, Ezine Cumhuriyet Savcısı Fidan Dinçer AKTUĞ, ilçe kamu
kurum yöneticileri ve Pınarbaşı İlköğretim Okulu
öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Akçansa Çanakkale Fabrika Müdürü Ali Rıza KARAKAŞ, “Akçansa olarak
faaliyette bulunduğumuz tüm bölgelerde, içinde
yaşadığımız topluma karşı sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Özellikle ülkemizin en büyük ihtiyacı olan eğitim alanında
yapmış olduğumuz desteklerle, iyi şartlarda eğitim gören ve geleceğe güvenle bakan bir neslin
yetişmesine katkıda bulunuyor olmaktan dolayı
çok mutluyuz” demiştir.

İl Milli Eğitim Müdürü Vefa BARDAKÇI, Ezine
Kaymakamı Cengiz KARABULUT Akçansa’ya
katkılarından dolayı teşekkür ederken, açılış
kurdelesini fabrika yetkilileriyle birlikte kesmişlerdir.
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BOLU ÇİMENTO

Bolu Çimento’da matematik yarışması
basın toplantısı düzenlendi, il birinciliği
sınavları yapıldı
OYAK’ın TÜBİTAK işbirliği ile bu yıl 9.’sunu düzenlediği Liselerarası Matematik Yarışması basın toplantısı Bolu Çimento Genel Müdürü ve Sendikamız
Yönetim Kurulu Üyesi Kemal DOĞANSEL, Mali İdari
Genel Müdür Yardımcısı Memiş VANLI ve ilgili personelin katılımıyla 22 Kasım 2010 tarihinde, Bolu
Çimento Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilmiştir. Basın
toplantısına Bolu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selami ALBAYRAK ve yerel basın mensupları katılmıştır.
Ayrıca, 24 Kasım 2010 tarihinde ise yarışmanın yapılacağı bir başka il olan Sakarya’da da GenelMüdür Kemal DOĞANSEL, Genel Müdür Yardımcısı

Memiş VANLI ve Sakarya İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Hamdi ÜNAL ve Zafer Levent SOYHAN’ın
katılımıyla bir basın toplantısı tertip edilmiştir.
“Hayat Matematiktir” sloganıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “OYAK Liselerarası Matematik Yarışması”nın il birinciliği sınavları Bolu
ve Sakarya’nın da yer aldığı 15 ilde eş zamanlı
olarak yapılmıştır. “OYAK Liselerarası Matematik
Yarışması”nın ilk aşaması olan il birinciliği sınavı kapsamında, Bolu Çimento tarafından Bolu ve
Sakarya’da 27 Kasım 2010 tarihinde il birinciliği sınavları gerçekleştirilmiştir. Toplam 4 sorudan oluşan ve 3 saat süren il birinciliği sınavına Bolu’dan
20 okul, 80 öğrenci; Sakarya’dan 40 okul, 160 öğrenci katılmıştır.
TÜBİTAK tarafından hazırlanan sorular sınav
başlamadan hemen önce Bolu Çimento yetki
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lileri, görevli öğretmenler ve basın huzurunda
açılmıştır. Üç saat süren sınavda İl Milli Eğitim
yöneticileri ve Bolu Çimento yetkilileri salonları gezerek öğrencilere başarı dilemişler; yapılan
sınavın ardından, sınava katılan okulların öğrenci, öğretmen ve müdürleri ile beraber yenen yemekle, il birinciliği sınavı sona ermiştir.

Bolu Çimento döner fırın ringlerinin rölatif hareket algılama sensörlerini geliştirdi
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Döner fırın ringlerinin rölatif hareketlerinin uzaktan takip sisteminde kullanılan, orijinali ithal ve
bedeli 950 € olan sensörlerin sıcaklık nedeniyle sık sık arızalanması üzerine, Elektronik Bakım Teknisyeni Gürbüz ÜRERSOY tarafından araştırma ve dizaynı yapılan, yerli temin rölatif hareket algılama sensörleri, 24 Kasım 2010 tarihi itibariyle tamamlanarak devreye alınmıştır. Böylece bir sensör
fiyatına; 3 adet magnet ve 3 adet reedswitch sensör temin ve imal edilerek, yüksek sıcaklığa bağlı sensör bozulmalarının önüne geçilmesi ve rölatif bilgi akışının devamlılığı sağlanmış olmuştur.
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SET ÇİMENTO

Set Group’tan her öğrenciye bir kitap
Set Group bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu
sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha
ekleyerek bir “Kitap Kampanyası” düzenlemiştir.
Kampanyanın amacı, özellikle köy öğretmenlerinin okullarındaki kitap gereksinimlerinden, öğrencilerine okutacak kitap bulamadıklarından,
okul kitaplıklarının yetersizliğinin eğitim ve öğretimdeki çabalarını zorlaştırdığını ifade etmelerinden yola çıkılarak ilköğretim öğrencilerine kitap
okuma imkanı sunmaktır. Böylece Set Group çalışanları olanakları çerçevesinde gereksinim duyan
okullara kitap ve kültür akışı sağlanmasında aracı
olmuşlardır.
Buna göre, Afyon, Balıkesir ve Trakya bölgelerinden 6 adet ihtiyaç sahibi ilköğretim okulu seçilmiştir. Kampanya için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelgede belirtilen “100 Temel
Eser” baz alınmıştır. Bu eserlerin listesi, seçimde
yardımcı olmak üzere intranet portalına aktarılmış
ayrıca kampanyaya katılım duyurusu mail mesajı
ve posterler aracılığıyla yayınlanmıştır.
Kampanya katılım süresi sonunda temin edilen
1000 adet kitap tasnif edilerek fabrika direktörleri
ve idari müdürler tarafından
yapılan ziyaretlerle ilgili ilköğretim okullarına
teslim edilmiştir.
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ÜNYE ÇİMENTO

Ünye Çimento’da yabancı öğrencilere
mesleki eğitim stajı
AB Mesleki Eğitim Programı, Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri çerçevesinde; İtalya’da
bulunan Istituto Tecnico Industriale Satatale
Eugenio Barsanti Mesleki Eğitim Okulundan 5
İtalyan öğrenci ile Almanya’da bulunan Berufskolleg Fur Technik Und Informatik Mesleki Eğitim Okulundan 1 Alman öğrenci olmak üzere
toplam 6 öğrenci, Ünye Çimento’da 27 Eylül-15
Ekim 2010 tarihleri arasında teorik ve uygulamalı olarak mesleki eğitim stajı yapmıştır.

Öğretmenler Günü kutlandı
Ünye Çimento’da çalışan Kapsam Dışı ve Kapsam İçi personelin öğretmen eşlerine öğretmenler günü nedeniyle, 24 Kasım 2010 tarihinde bir yemek verilerek öğretmenler günü
kutlanmıştır.

OYAK’ın TÜBİTAK ile birlikte bu yıl 9’uncusunu düzenleyeceği Liselerarası Matematik yarışması ile
ilgili olarak, yarışmanın yapılacağı Ordu ve Rize
illerindeki yerel basının bilgilendirilmesi amacıyla,
Ünye Çimento Genel Müdürü İbrahim Keretli tarafından 12 Kasım 2010 tarihinde bir basın toplantısı
düzenlenmiştir. Basın toplantısına çok sayıda yerel
basın mensubu katılmıştır.
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“Liselerarası Matematik Yarışması” basın
toplantısı yapıldı

