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BAﬁYAZI
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Türkiye’de vas›fl› çelik
üretimi geçen y›l, son üç
ay›n etkisiyle %16,8
gerilerken bu y›l %83,3
gerileme göstermiﬂtir.
Krizi en a¤›r yaﬂayan
sektör olarak gösterilen
otomotivdeki bu y›l 5 ayl›k gerileme
%49 de¤erine göre Global
ekonomik kriz en fazla Çemtaﬂ’›m›z›
vurmaktad›r. Çemtaﬂ’taki üretim
gerilemesi %60 civar›ndad›r.

tekrar uzakyol navlun
prim sistemi devreye
sokulmal›d›r.
Otomotive destek ÖTV
yan›nda yerli malzeme
kullan›m› oran›nda
verilmelidir.
Önce montajla
baﬂlayan Türkiye Otomotiv
Sanayiindeki yerli kullan›m oran›n›n
art›ﬂ›n› hep g›ptayla izledik.
Türkiye’de üretilen otomotivde
tamam› yerli malzeme kullan›labilir.

Çemtaﬂ olarak Almanya Ford ve
Mercedes’e çelik malzeme temin
etmekteyiz. Güney Kore ile ayn› y›llar
baﬂlam›ﬂ oldu¤umuz otomotiv
sanayii sektöründe onlar kendi
Otomotivdeki ilk 5 ayl›k üretim
markalar›n› üretiyorlar ve bu
gerilemesi ortalama %49 iken, bir üretimlerde ancak %5’in alt›nda ithal
nebze iyileﬂme hissedilen
malzeme kullan›yorlar. Türkiye’de
otomobilde %39, ticari araçlarda
de yerli oran› çok düﬂük yani
%60 ve kamyonda ise %90 üretim neredeyse tamam› ithalat.
azl›¤› da Asilçelik 30 Ocak 2009’dan
Yerli malzeme kullan›mlar›n›n her
itibaren grev-lokavt nedeniyle
geçen gün daha da azalmas› Türk
çal›ﬂmamas›na ra¤men Çemtaﬂ’›
tam kapasite çal›ﬂt›ramamaktad›r. Otomotiv Sanayiinin kuruldu¤u y›llar
olan günlere yani MONTAJ
Talep azl›¤›n›n bir nedeni de
sanayiine çevirmektedir. E¤er,
Avrupa’ya olan ihracat›m›z›n
önümüzdeki günler için otomotiv
azalmas› ve di¤er yeni pazarlarda sanayi politikam›z olmaz ise
ise ihracat› hep desteklenen Çin ile otomotiv sanayi baﬂlang›ç
rekabette çok zorlanmam›zd›r.
noktas›ndaki montaj sanayiine döner
ve onunla da kalmaz her ülkeden
Bu günkü ﬂartlarda ikinci 6 ayda da
her çeﬂit otomobilin kolayca girdi¤i
yaklaﬂ›k ayn› üretim kesintisini
bir ülke oluruz.
yaﬂayaca¤›m›z gözükmektedir.
Zor oldu¤unu bildi¤imiz otomotive
‹ç pazar›m›z›n canland›r›lmas› üretim
deste¤i yerli malzeme kullan›m›na
kesintilerimizi ortadan kald›rmasa
göre vermeli ve daha da
da her ülkenin uygulamaya koydu¤u
gecikmemeliyiz.
hurda araç teﬂvi¤inin getirilmesinde
daha fazla geç kal›nmamal›d›r.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Yan sanayilerdeki aﬂ›r› vas›fl› çelik
stoklar›n›n ilk 6 ayda erimemesi
talep zay›fl›¤›ndan üretim k›s›tlamas›
yapmam›z› gerektirmektedir.

Kriz önlem paketi No-5 olarak
aç›klanan ve en geç May›s’ta
baﬂlayaca¤› söylenilen elektrikte
cumartesi, pazar ve tatillerde gece
tarifesi uygulamas› hala
baﬂlat›lmam›ﬂt›r.

Önümüzdeki ikinci alt› ay için sizlere
müjdeli bir haber veremedi¤im için
çok üzgünüm.
Ancak bu kriz de bitecektir,
moralimizi bozmayal›m, mühim olan
yaﬂad›¤›m›z krizden ders ç›kar›p
eksiklerimizi tamamlamam›zd›r.

RENAULT DENET‹M VE ONAY SÜREC‹
BAﬁARIYLA SONUÇLANDI
2000 y›l›nda baﬂlay›p 2001 y›l›nda
sonuçlanan çal›ﬂmalar ile Renault’un
araçlar›nda kulland›¤› baz› vas›fl› çelik
kaliteleri (çelik nüanslar›) onaylanm›ﬂ
ve Renault’un dövme parça üreticileri
olan Kanca ve Çimsataﬂ taraf›ndan 2009
y›l›na kadar kullan›lmıﬂtır.

Baﬂlat›lan bu denetim ve onay süreci
kapsam›nda baﬂta Renault taraf› olmak
üzere Kanca, Çimsataﬂ ve Çemtaﬂ çok
h›zl› ve uyumlu bir çal›ﬂma performans›
göstermiﬂ ve bütün taraflar için
memnuniyet verici bir sonuca
ulaﬂ›lm›ﬂt›r.

Eylül 2008’den itibaren bütün ﬂiddetiyle
yaﬂamaya baﬂlad›¤›m›z ve bugün
itibariyle ayn› ﬂiddette devam eden
ekonomik krize ra¤men Türkiye’de
üretimine ne pahas›na olursa olsun
devam eden ve otomotiv ana sanayinin
aksamadan çal›ﬂmas› için gerekli gayreti
gösteren tek vas›fl› çelik üreticisi olan
Çemtaﬂ ile Renault, 16 Nisan 2009
tarihinde bütün çelik nüanslar›n›
(kalitelerini) içeren kapsaml› bir denetim
ve onay süreci baﬂlatm›ﬂt›r.

Yürütülen bu kapsaml› denetim sürecinin
önemli bir aﬂamas› da 17 Haziran 2009
Çarﬂamba günü gerçekleﬂtirilen Renault
ziyareti ile yaﬂand›.

YATIRIMLAR
Çemtaﬂ’ta yat›r›mlar devam ediyor.
Tav f›r›n› ç›k›ﬂ›nda tufal alma ünitesi
yenilendi. Tav f›r›n›ndan ç›kan kütü¤ün
üzerinde oluﬂan tufal tabakas›, her biri
8 nozul içeren 4 adet dönen tornado
baﬂl›¤›ndan 400 bar bas›nçl› suyun
kütü¤ün dört yüzeyine püskürtülmesiyle
temizlenir. Yüksek bas›nç elde etmek
için 3 adet pompadan yararlan›l›r.
Bas›nçl› su spreyinin tornado
baﬂl›klar›ndan bir dönme hareketi ile
beraber püskürtülmesi sayesinde

haddeleme prosesi için kütük yüzeyinde
maksimum temizlik elde edilmektedir.
Sürekli haddelemede önce haz›rl›k
haddesinde oluﬂan ikincil tufal› almak
üzere yeni bir tufal alma ünitesi kuruldu.

Ziyaret saat 08.45’te Çemtaﬂ’›n
tan›t›m›yla baﬂlad› ve ard›ndan
Çelikhane, Haddehane, Tamamlama
hatlar› ve laboratuarlar denetçiler ‹le
birlikte dolaﬂ›larak bütün proseslerin
detayl› incelemesi yap›ld›. Saat 18.30’da
da denetimin de¤erlendirme toplant›s›
ile ziyaret tamamland›.
Denetime kat›lanlara ve bu süreçte eme¤i
geçenlere Çemtaﬂ ad›na teﬂekkür ederiz.
Haddeleme prosesi içerisinde ikincil
tufal temizleme ünitesi, trio haddede,
haddeleme esnas›nda malzemenin
üzerinde oluﬂan ince tufal (demir-oksit)
tabakas›n›n kontinü hadde öncesinde
400 bar bas›nçtaki su spreyi ile
temizlenmektedir. Yüksek bas›nç elde
etmek için 3 adet pompadan yararlan›l›r.
Bas›nçl› su, üretilen kesit ve ebatlara
göre kullan›lan aparatlardaki farkl› tip
ve say›daki nozullardan malzeme
yüzeyine sprey ﬂeklinde çarparak
yüzeyde birikmiﬂ olan tufal tabakas›n›
etkin bir ﬂekilde temizler ve son
malzemenin yüzey kalitesi art›r›l›r.

ÇEVRE YATIRIMLARI

‹hracat›n desteklenmesi, rekabetçi
olabilme için mutlaka,
Hepinize sa¤l›kl›, mutlu ve iyi
maliyetlerimizde %15 ile önemli
Ramazanlar diliyorum.
olan, elektrik ve do¤algaz fiyatlar›
mutlaka ucuzlat›lmal›, rakip firmalar
Sayg›lar›mla,
seviyesine getirilmelidir.
Avrupa pazar› d›ﬂ›na, Uzakdo¤u ve Nuri ÖZDEM‹REL
Güney Amerika gibi ç›kabilmek için Genel Müdür
daha önceki senelerde oldu¤u gibi

Ziyarete; Fransa Renault’tan Julien Veber
(D›mat çelik malzeme uzman›), Cristophe
Pedarre (Mekanik parçalar sat›ﬂ maliyeti
uzman›), Patrik Soranzo (Döküm ve
dövme proses uzman›), Oyak-Renault’tan Muazzez Akar Beyo¤lu (Malzeme ve
metroloji laboratuarlar› sorumlusu),
Volkan Çabuk (Metal malzeme analiz

sorumlusu), Lena Seren Çoban
(Mekanik parça sat›nalma sorumlusu),
Özgür Çiçek (Metod sorumlusu),
Makbule Taﬂdemir (Metod sorumlusu)
Ludovic Raffier, Özcan Yukar›baﬂ, Sadri
Haydarpaﬂa (Vites kutusu soumlusu),
Çemtaﬂ‘tan baﬂta Genel Müdürümüz
Nuri Özdemirel olmak üzere ilgili birim
müdürleri ve ﬂefleri kat›ld›.

Yürürlükteki mevzuatlara göre hava
kalitesi standartlar›n› sa¤lamak amac›yla
fabrikam›zda cüruf depolama sahas›nda

mevcut uygulamalar›m›za ek olarak
rüzgar kesici olmas› amac›yla cüruf
depolama sahas›n›n etraf› 4 metre
yüksekli¤inde duvar set ile çevrelenmiﬂ
ve cüruf sahas›nda üst tabakalar›n›n
nemli muhafaza edilmesi amac›yla
4 metrelik duvar setin üzerine gerekli
sulama sistemi kurulmuﬂtur.

Ayr›ca saha içerisinde boﬂaltma ve
doldurma yap›l›rken savurma
yap›lmamaktad›r.
Çevreye duyarl›l›¤›n› her anlamda
gösteren kuruluﬂumuz çevresel de¤erleri
ön plana alan bir çevre dostu kuruluﬂ
olmaya devam edecektir.
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KULLANILMIﬁ
YA⁄LARIN
ÇEVREYE ETK‹S‹
Sulara Etkisi
Kullan›lm›ﬂ ya¤lar›n suda çözünmesi çok
düﬂük ve yavaﬂt›r. Ya¤lar›n suda da¤›lmas›
dökülen ya¤›n özelli¤ine ba¤l›d›r. Deniz
veya göl gibi yüzeysel sulara ulaﬂan
kullan›lm›ﬂ ya¤lar suda h›zl› ﬂekilde da¤›l›r.
Suda bozulmadan uzun süre kalabilir.
Sudaki canl›larla temas› halinde ölümlerine
neden olur. 30-50 ppm ya¤l› su bal›klar›
öldürür.
- Kullan›lm›ﬂ ya¤ sudaki mikroorganizmalar
yan›nda bal›klar›n tüm g›da kaynaklar›n› da
kirletir. Toksin maddeler, planktonlarda ve
di¤er küçük organizmalarda birikerek besin
zincirine kat›l›rlar.
- Bir litre kullan›lm›ﬂ ya¤ bir milyon litre
içme suyunu veya 15 kiﬂinin bir y›ll›k su
ihtiyac›n› içilemez hale dönüﬂtürür. Sudaki
tüm bitkileri öldürür.
- Kullan›lm›ﬂ ya¤ çöpe dökülürse, çöp
depolama alan›nda yer alt› suyunu ve
yüzeysel sular› kirlenir.
- Nehirlerdeki, göllerdeki ve denizlerdeki
do¤al hayat› tehdit eder.

- 50-100 ppm kullan›lm›ﬂ ya¤ içeren at›ksu,
ar›tma tesisini olumsuz etkiler ve ar›tma
maliyetini art›r›r.
- Kullan›lm›ﬂ ya¤ kanalizasyona dökülürse
kanalizasyon borular›n› ve foseptik çukurlar›
tahrip eder.
- Yer alt› sular› bir defa kullan›lm›ﬂ ya¤larla
kirlendikten sonra onu tekrar temizlemek
çok pahal› ve zordur.
- 5.7 litre kullan›lm›ﬂ ya¤ yüzeysel suya
döküldü¤ünde su yüzeyinde 10.000
metrekare ya¤ tabakas› oluﬂturur. Bir futbol
sahas›n›n iki kat› büyüklü¤ündeki bir alan›
kaplar. Su yüzeyinde ince film tabakas›
halinde biriken kullan›lm›ﬂ ya¤ suda
oksijenin çözünmesini önler, fotosentez
iﬂlemini bozar ve güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n su içine
nüfus etmesini engeller.
- 1 litre kullan›lm›ﬂ ya¤ 1000 ton suyun
tad›n› bozar.
- Sulardan k›y›ya vuran ya¤lar buralardaki
canl›lar›n ölümlerine neden olur.
- Sularda kullan›lm›ﬂ ya¤lardan dolay› ölen
canl›lar di¤er canl›lar taraf›ndan yenildi¤inde
zehirlenirler ve böylece su canl›lar›n besin
zincirinde olumsuz de¤iﬂimlere neden
olurlar.
Topra¤a Etkisi
- Topra¤a dökülen kullan›lm›ﬂ ya¤, bitkileri
tahrip eder, toprak ürünlerinin azalmas›na
neden olur.
- Topra¤a dökülen kullan›lm›ﬂ ya¤, bitkiler

DOMUZ GR‹B‹
Mahir ÇEL‹KOK, Çemtaﬂ ‹ﬂyeri Hekimi
ETKEN NED‹R?
Eskiden beri domuzlar aras›nda görülen,
bulaﬂ›c›l›¤› yüksek fakat öldürücülü¤ü düﬂük
bir “‹nfluenza A/H1N1 virüsü”dür. Ancak,
bugüne kadarki virüs sadece domuzlardan
insanlara bulaﬂ›rken, genetik bir de¤iﬂim
geçirmiﬂ olup, insandan insana bulaﬂabilme
yetene¤i kazanm›ﬂt›r. Saptanan insan
vakalar›n›n ço¤unda domuzlarla temas
hikayesi bulunmamas› bu varsay›m›
desteklemektedir. De¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂ bu
virüs ile daha önce ne domuzlarda ne de
insanlarda karﬂ›laﬂ›lmam›ﬂt›r.
NASIL BULAﬁIR?
Hasta insan veya hayvanlar›n
sekresyonlar›n›n veya bu sekresyonlara ait
damlac›klar›n duyarl› insanlar›n solunum
yollar› mukozas› veya konjuktivalar›na temas›
ile bulaﬂ›r. Bulaﬂma, sekresyon veya
damlac›klar›n direk temas› ile olabilece¤i
gibi, bu sekresyon veya damlac›klar ile
kirlenmiﬂ ellerin y›kanmadan solunum
yollar› mukozalar›na veya konjuktivalara
sürülmesi ile de olabilir. Dünya Sa¤l›k
Örgütüne göre domuz eti yenmesi ile
bulaﬂmamaktad›r.
NASIL ORTAYA ÇIKMIﬁTIR VE
DÜNYADAK‹ YAYGINLI⁄I NED‹R?
Meksika hükümeti 18 Mart 2009’dan itibaren
üç ayr› bölgede insanlarda domuz ‹nfluenza
enfeksiyonlar› bildirmiﬂtir. Vaka say›s›,
insandan insana bulaﬂma nedeniyle çok

h›zl› artm›ﬂ ve halen artmaya devam
etmektedir. Meksika’dan bildirilen hastalar›n
yaklaﬂ›k %5-10’u ölüm ile sonuçlanmaktad›r.
Meksika’dan k›sa bir süre sonra ABD,
Kanada, Yeni Zelanda ve Avrupa
ülkelerinden de vakalar bildirilmeye
baﬂlanm›ﬂ olup, Meksika d›ﬂ›ndaki
hastalarda henüz ölüm olmam›ﬂt›r. Bu güne
kadar ‹spanya, Fransa, ‹srail ve Brezilya’dan
ﬂüpheli vakalar bildirilmiﬂtir.
NEDEN ÖNEML‹D‹R?
Bu güne kadar bilinen domuz gribi virüsü
normal ﬂartlarda insanlar› hastaland›rmam›ﬂt›r.
Ancak, geçmiﬂ y›llarda domuzlarla yak›n
temas› bulunan çiftlik çal›ﬂanlar› gibi
bireylerde nadir vakalar bildirilmiﬂ olup,
insandan insana yay›l›m olmad›¤›ndan
herhangi bir salg›n ortaya ç›kmam›ﬂt›r. Oysa
güncel olan virüs genetik bir de¤iﬂim
geçirmiﬂ olup, insandan insana bulaﬂabilme
yetene¤i kazanm›ﬂt›r ve daha önce ne
domuzlarda ne de insanlarda tespit
edilmemiﬂ bir virüstür. Grip normalde küçük
çocuk-bebek ve yaﬂl›lar gibi uç yaﬂlardaki
popülasyonu etkilemekte iken, bu salg›ndaki
vakalar›n ço¤unun sa¤l›kl› eriﬂkinler olmas›
dikkat çekicidir. Vakalar›n hayvan kaynakl›
‹nfluenza virüsü ile ortaya ç›kmas›, farkl›
bölgelerden baﬂ gösteren salg›n karakteri
arz etmesi ve al›ﬂ›lmad›k yaﬂ gruplar›n›
etkilemesi nedeni ile konu oldukça önemlidir
ve izlenmesi gerekir.

taraf›ndan absorbe edilir. Topraktaki besin
zincirinde birikir ve hatta insanlar›n
zehirlenmesine dahi neden olur.
- Kullan›lm›ﬂ ya¤ yüksek miktarda kurﬂun,
arsenik, kadmiyum, krom gibi a¤›r metalleri
içerebilir ve toprakta birikebilir. Bitkiler,
yüksek konsantrasyondaki a¤›r metalleri
absorbe ederler. Bitkiler kullan›lm›ﬂ ya¤la
kirlenmiﬂ toprakta asla büyümezler.
- Kullan›lm›ﬂ ya¤ herhangi bir kiﬂinin
derisine döküldü¤ünde bu kirlilik dikkatlice
ve iyice temizlemelidir.
KULLANILMIﬁ MOTOR YA⁄ININ GER‹
KAZANILMASININ AVANTAJLARI
- 9 litre kullan›lm›ﬂ ya¤ geri kazan›l›r ve
enerji üretiminde kullan›lırsa;
- Bir evin 6 günlük tüm elektrik ihtiyac›n›
karﬂ›layabilirsiniz.
- Elektrikli bir f›r›nda 48 defa yemek
piﬂirebilirsiniz.
- Saç kurutma makinesi ile saç›n›z› 216
defa kurutabilirsiniz.
- Elektrikli süpürme arac› ile evinizi 15 ay
temizleyebilirsiniz.
-180 saat televizyon seyredebilirsiniz.
- Kullan›lm›ﬂ motor ya¤›n›n kalorisi 72208880 kCal/kg aras›nda de¤iﬂmektedir.
- 192 litre ham petrolden sadece 3 litre
motor ya¤› üretilirken 4.8 litre kullan›lm›ﬂ
motor ya¤›ndan 3 litre üretilir.
- Bir litre kullan›lm›ﬂ ya¤ enerji üretiminde
kullan›ld›¤› zaman 100 W bir lamban›n bir
günlük elektrik enerjisini veya 1000 W’l›k
bir elektrik ›s›t›c›s›n›n 2 saatlik enerjisini
sa¤layabilirsiniz.
- 67 litre ham petrolden ancak 1 litre ya¤
üretebilmektedir.
- Kullan›lm›ﬂ ya¤› geri kazan›larak petrol
tüketimini ve ithalat›n› azaltabilirsiniz.
- 9 litre kullan›lm›ﬂ motor ya¤›ndan 32
kWh elektrik enerjisi üretmek mümkündür.

‹nsandan insana bulaﬂma h›z›n›n yüksekli¤i
ve k›talar aras› seyahat kolayl›klar› nedeniyle
hastal›¤›n k›sa sürede tüm dünya ülkelerini
etkileyece¤i tahmin edilmekte olup, bu
kapsamda ülkemiz de risk alt›ndad›r.
HASTALI⁄IN BEL‹RT‹ VE BULGULARI
NELERD‹R?
Normal grip vakalar›yla benzer belirti ve
bulgular ortaya ç›kar. Aniden yükselen ateﬂ,
halsizlik, iﬂtahs›zl›k, kas-eklem a¤r›lar›,
bo¤az a¤r›s› ve kuru öksürük ile seyreder.
Ancak bunlar›n d›ﬂ›nda aﬂ›r› kusma ve ishale
de neden olabilir. Domuz gribinden ölümler
ço¤unlukla alt solunum yolu enfeksiyonlar›
nedeniyle gerçekleﬂmektedir.
TANISI NASIL KONUR?
Belirti-bulgular›n görüldü¤ü hastalardan
hastal›¤›n ilk 4-5 gününde al›nan solunum
salg›lar›nda (bo¤az, burun sürüntüleri veya
trakeal aspirat gibi) virüsün gösterilmesi ile
konuyor. Ancak vakan›n kesin teyidi dünya
çap›nda belirlenmiﬂ olan referans
laboratuarlar taraf›ndan yap›labiliyor.
TEDAV‹S‹ NASIL YAPILIR?
Di¤er grip virüslerinin tedavisinde kullan›lan
oseltamivir ve zanamivir adl› ilaçlar›n bu
virüse de etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu
ilaçlar ülkemizde de Tamiflu ve Relenza
ticari isimleri ile piyasada bulunmaktad›r.
V‹RÜSE ETK‹L‹ DEZENFEKTANLAR
NELERD‹R?
Çamaﬂ›r suyu (%10’luk) ve alkol (%70’lik)
etkilidir. Cans›z yüzeyler için her ikisi de
kullan›labilir. Eller için %70’lik alkol tercih
edilmelidir.
DÜNYADA VE ÜLKEM‹ZDE
ALINMAKTA OLAN ÖNLEMLER
NELERD‹R?

KASTAMONU OTO SANATKÂRLARI
VE TAM‹RC‹LER DERNE⁄‹ Z‹YARET‹
Kastamonu Oto Sanatkarlar› ve Tamirciler Derne¤i 09/05/2009 tarihinde firmam›za
ziyaret düzenlediler.
67 kiﬂinin kat›ld›¤› ziyarette; Çemtaﬂ tan›t›ldı ve teknik gezi düzenlendi.

ODTÜ Ö⁄RENC‹LER‹ Z‹YARET‹
ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i Bölümü son s›n›f ö¤rencileri 13/05/2009
tarihinde Prof. Dr. Naci Sevinç ile birlikte Çemtaﬂ’› ziyaret ettiler.
Çemtaﬂ hakk›nda detayl› teknik bilgi sunularak ö¤rencilere fabrika gezdirildi.
Dünya Sa¤l›k Örgütü, kuﬂ gribi tehdidi
nedeniyle Evre-3’de tuttu¤u pandemi alarm
düzeyini Evre-4’e ç›karm›ﬂt›r (Evrelere ait
aç›klamalar aﬂa¤›dad›r). Dünya Sa¤l›k
Örgütü, risk de¤erlendirmesi ve önlemler
konusunda; baﬂta ABD ve Meksika olmak
üzere, tüm dünya ülkelerindeki sa¤l›k
otoriteleri ile sürekli temas halindedir.
Gerekli bölgelere uzmanlar göndermekte;
epidemiyoloji, laboratuar tan› ve klinik
yaklaﬂ›m konusunda yard›mc› olmaktad›r.
Ayr›ca “Global Alert and Respopnse
Network” teki Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne ba¤l›
kurumlar üst düzey alarm durumunda olup,
üye ülkelerden talep geldi¤inde yard›ma
haz›r beklemektedirler. Uluslar aras› hava
limanlar›n›n ço¤unda yolcular gribal
enfeksiyon belirtileri aç›s›ndan kontrolden
geçirilmekte olup, ﬂüpheli görünenlerde
daha ileri tetkikler yap›lmakta ve gerekli
izolasyon önlemleri al›nmaktad›r. Ülkemizde
de Sa¤l›k Baklanl›¤›’n›n koordinasyonunda
hudut ve sahillerdeki giriﬂ noktalar›nda
benzer tedbirler al›nmakta olup, virüse etkili
olan ilaç stoklar› gözden geçirilmektedir.
BU HASTALIKTAN KORUNMADA
K‹ﬁ‹SEL ÖNLEMLER NELERD‹R?
Virüse karﬂ› henüz bir aﬂ› yoktur ve aﬂ›n›n
üretilip kitlelerin kullan›m›na sunulabilmesi
için aylara ifade edilebilecek bir süreye
ihtiyaç vard›r. Mevsimsel grip aﬂ›lar›n›n
içeri¤inde H1N1 suﬂu bulunsa dahi, domuz
gribindeki H1N1 suﬂunun genetik ve
antijenik yap›lar›ndaki farkl›l›klar nedeniyle
bu virüse karﬂ› koruma sa¤layamaz. Merkezi
ABD’de bulunan Hastal›k Kontrol Merkezi
(CDC), tedavide kullan›lan oseltamivir ve
zanamivir adl› antivirallerin korunmada da
kullan›labilece¤ini bildirmiﬂtir. Ancak bu
ilaçlar›n kontrolsüz olarak kullan›m›; k›sa

sürede direnç geliﬂimine, ilaç yan etkilerine,
gereksiz maliyete ve gerçek hastal›k
esnas›nda hayat kurtarabilecek ilaç
stoklar›n›n h›zla tükenmesine neden
olabilece¤inden, belirli endikasyonlarda ve
ancak doktor önerisi ile kullan›lmalar›
gerekir. Dolay›s› ile, mevcut koﬂullarda en
etkili kiﬂisel önlemler ﬂunlard›r:
1. Virüs içeren (veya içermesi
muhtemel) sekresyon ve/veya
damlac›klardan sak›nmak: Bunun için
özellikle hastal›¤›n s›k görüldü¤ü bölgelerde
toplu yaﬂam alanlar›nda maske takmak en
temel önlemdir.
2. El y›kamak: Enfeksiyonu taﬂ›yan
sekresyon ve damlac›klar cans›z yüzeylere
bulaﬂt›¤› zaman buralara sürülen ellerin
y›kanmadan solunum yollar› mukozalar›na
veya konjuktivalara sürülmesi ile veya ellerin
direk olarak kontamine olmalar› sonras›
ayn› hareketin yap›lmas› ile bulaﬂma
olabilece¤inden, ellerin s›k s›k y›kanmas›
çok önemlidir. Özellikle ﬂüpheli materyallere
temastan ve toplu yaﬂam alanlar›ndan
ç›kt›ktan sonra bol sabun ve su ile ellerin
y›kanmas› ﬂiddetle önerilmektedir.
3. Laboratuar çal›ﬂanlar› ve di¤er sa¤l›k
personeli, kesin vakalarla veya bunlara
ait materyal ile temas durumunda
gözlerini de korumal›d›rlar.
Laboratuarlarda materyaller uygun
biyogüvenlik önlemleri alt›nda iﬂleme tabi
tutulmal›d›r ve hastanenin di¤er
birimlerindeki iﬂlemlerde risk durumuna
göre; N95 maskeler, çift kat eldiven, özel
giysiler ve ayakkab› örtüleri gibi aparatlar
da kullan›lmal›d›r.
4. Sa¤l›k personelinde korunmas›z
ﬂüpheli temas durumunda, temas
sonras› 7 gün boyunca oseltamivir
veya zanamivir profilaksisi önerilebilir.
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B‹ZDEN HABERLER

MASA TEN‹S‹NDE
BAﬁARILARIMIZ SÜRÜYOR

PERSONEL HABERLER‹
BAHAR ÇET‹NER
03.02.1981 Bursa do¤umluyum. 2002
y›l›nda Eskiﬂehir Anadolu Üniversitesi
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü’
nden mezun oldum. 15.06.2009
tarihinde ÇEMTAﬁ ailesine kat›ld›m ve
bundan büyük mutluluk duyuyorum.
ÇEMTAﬁ bünyesinde mesle¤ime dair
güzel deneyimler ö¤renece¤ime eminim.

Bu y›l 15 tak›m›n kat›ld›¤› Bursa
Kuruluﬂlararas› Masa Tenisi Süper
Liginde ÇEMTAﬁ, sezonu Robert
Bosch, Karsan, Tofaﬂ, ‹ller Bankas›,
Uluda¤ Üniversitesi gibi tak›mlar›
geride b›rakarak lig 2.’si olarak
tamamlam›ﬂt›r.
29-30-31 May›s tarihlerinde de bu
y›l Antalya Kemer’ de 7.’si
düzenlenen ve 22 ilden gelen, Süper
Grupta 16, 1.Grupta 32 toplam 48
tak›m›n kat›ld›¤› Kuruluﬂlararas›
Türkiye ﬁampiyonas›nda Süper
Grupta yer alan ÇEMTAﬁ 6’nc› olarak
büyük baﬂar› elde etmiﬂtir.
Süper Grupta yer alan di¤er iki Bursa
tak›m› Robert Bosch ve Agro Green
ise son 4’e kalarak bir alt lige
düﬂtüler.
Bursa ve Türkiye Kuruluﬂlararas›

‹ﬂ d›ﬂ›ndaki zamanlar›mda do¤a sporlar›
ve çeﬂitli sporlarla ilgilenmekten
hoﬂlan›yorum. Bütün çal›ﬂma
arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar dilerim.

MEHMET ATA KÖK

Süper Grup maçlar›nda 2’ncilik ve
6’nc›l›k elde eden tak›m›m›z
sporcular› Aykut PINAR, Halil
KORULU ve Bahtiyar SEZER‹’yi tebrik
ediyor ve önümüzdeki y›llarda
bizlerin de deste¤iyle kendilerinden
ﬂampiyonluklar bekliyoruz.

1981 Bursa do¤umluyum. Ocak 2001’de
Tennessee Technological University’de
üniversite e¤itimime baﬂlad›m. S›ras›yla
May›s 2005 ve May›s 2007’de
Electrical&Computer Engineering
Departman›nda Lisans ve Yüksek Lisans
e¤itimimi tamamlay›p çeﬂitli firmalarda
(Cummins, Fleetguard) çal›ﬂt›m.
Temmuz 2008’ de askerlik görevimi
tamamlad›ktan sonra 15.09.2008
tarihinde ÇEMTAﬁ ailesine Elektronik
Mühendisi olarak kat›ld›m. Bu geçen
k›sa sürede birçok projede (SVC, Bronx
Do¤rultma, Hermetik, E ve F Holleri)
yer ald›m ve büyük deneyimler
kazand›m. Beni bu iﬂe lay›k gören
yöneticilerime teﬂekkürü bir borç bilir
bütün çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar
dilerim.

SÜPER GRUP TAKIMLARI
1- TELAS LAST‹K-‹STANBUL
2- ALARKO ALS‹M-KOCAEL‹
3- TURKCELL-‹STANBUL
4- FRENCKE CHIMNEY-‹STANBUL
5- CONTINENTAL-‹STANBUL
6- ÇEMTAﬁ-BURSA
7- T. TELEKOM-ANKARA
8- ROBERT BOSCH-BURSA
9- THY-‹STANBUL

EVLENEN ARKADAﬁLARIMIZ

10- T‹GEM-ANKARA
Haddehane Personelinden,
‹smail SEV‹NÇ, Selçuk KURTBAﬁ,
Murat ZORLUO⁄LU,
Çelikhane Personelinden,
Yaﬂar KOÇ, Özgür ESEN,
Mekanik Bak›m – Onar›m
Personelinden, Caner AKIN
evlenmiﬂlerdir.

11- MERKEZ BANKASI-ANKARA
12- ‹ZOCAM-KOCAEL‹
13- FRITOLAY-KOCAEL‹
14- MAN-ANKARA
15- T.C.D.D.-‹STANBUL
16- AGRO GREEN-BURSA

2009 YAZ DÖNEM‹ STAJLARI BAﬁLADI
Ö¤rencilerin, okullar›nda ald›klar› teorik ve pratik bilgi ve becerilerini pekiﬂtirmek
ve geliﬂtirmek için yapmak zorunda olduklar› yaz dönemi stajlar› baﬂlad›.
Bu kapsamda Haziran / Temmuz aylar› aras›nda çeﬂitli üniversite ve Meslek Yüksek
Okullar›n›n ilgili bölümlerinde ö¤renimlerine devam eden ö¤rencilerin ilk gruplar›
iﬂyerimizde stajlar›na baﬂlad›lar.

VEFAT ve
BAﬁSA⁄LI⁄I

Kendilerine eﬂleri ile birlikte mutlu bir
yaﬂam diliyoruz.

ÇOCUKLARI OLAN ÇALIﬁANLARIMIZ
Haddehane Personelinden,
Erkan BAYINDIR’›n bir erkek,
ﬁemsettin ORHAN’›n bir erkek,
Kalite Personelinden,
Muharrem YILDIZ’›n bir k›z,
Ali AKKOYUN’un bir k›z,
Elektrik Bak›m – Onar›m
Personelinden,
Faik PARPAR’›n bir erkek
çocuklar› dünyaya gelmiﬂtir.

‹ç Satınalma
personelinden
Yusuf Vatansever’in
ANNES‹
ve Elektrik
Bak›m – Onar›m
Personelinden
Fehim Ba¤datlı’n›n
BABASI
vefat etmiﬂtir.
Kendilerine
Tanr›’dan rahmet,
geride kalanlara
baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

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

GEÇM‹ﬁ OLSUN

Ameliyat geçiren arkadaﬂlar›m›z
Rahmi Akbulut ve Ali Faruk
DEREL‹’ye geçmiﬂ olsun diyor, en k›sa
sürede kendilerini aram›zda görmek
istiyoruz.
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BEYZA SALI
Bisaﬂ ‹lkö¤retim Okulu
3/B

ECE GÜMÜﬁKAYA

ﬁEYDA NUR PARPAR

Ticaret Borsası ‹lkö¤retim Okulu
6/B

Ahmet Uyar ‹lkö¤retim Okulu
3/D

FURKAN SEFER PARPAR
Ahmet Uyar ‹lkö¤retim Okulu
4/C

YAYIN B‹LG‹LER‹
Sahibi:
Çemtaﬂ A.ﬁ. adına
Genel Müdür
Nuri ÖZDEM‹REL

Yay›n Kurulu:
Refik ÇANDARLI
Baﬂkan
Harun YEﬁiLYURT
‹rfan ÇEÇEN
Esra ATLAS
‹smail CAN
Dilek SÖNMEZ
Mustafa ÖZYURT

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

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

ÇA⁄RI
Çemtaﬂ Haber Yayın
Kurulu sizi her türlü
konuda yazmaya davet
ediyor.
Yazılarınızı her ayın 15’ine
kadar Yayın Kurulu
Üyelerine verebilirsiniz.
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