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BAﬁYAZI
De¤erli Arkadaﬂlar›m,

ve 1996’da imzalanan Gümrük Birli¤i anlaﬂmas›n›n
önemini kaybedece¤i ifade ediliyor.

2010 y›l›n›n son ay›na girdik.
Durum onu gösteriyor ki 2010’da Çemtaﬂ’›m›z üretim
ve sat›ﬂta 2009’un çok üzerinde ve hatta 2008’in de
üzerinde seyir gösteriyor ve hatta rekor y›l›m›z. 2007
üretim-sat›ﬂ de¤erlerine ise çok yaklaﬂ›yoruz.
Bilindi¤i gibi, Türkiye’mizde demir-çelik üretiminde
uzunda (inﬂaat çeli¤i) fazlal›k, yass› ve vas›fl›’da ise
üretim azl›¤› var.
2009’da üretimin % 81’i uzun ürün iken % 19’u ise yass› ürün
idi.
2010’da bu üretim oran› son zamanlardaki çeﬂitli yass›
yat›r›mlar›ndan % 76-%24 ﬂeklinde olacak ve 2015’lerde ise
Türkiye’nin tüm yass› ihtiyac›n› karﬂ›layabilecek de¤erlere
ulaﬂ›lacakt›r.
Vas›fl› çelik üretim-tüketim aç›¤› ise önümüzdeki y›llarda da
önemli bir yat›r›m gözükmemesinden dolay› devam edecek ve
eskiden oldu¤u gibi ithalatla karﬂ›lanacakt›r.

Gümrük Birli¤i’ne göre, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
taraf›ndan imzalanan tercihli ticaret anlaﬂmalar›na
uyum sa¤lamas› öngörülüyor. Bu ba¤lamda, Kore
mallar›, Avrupa pazar›na düﬂük veya s›f›r gümrükle
girebilirken, ayn› zamanda Türkiye ile Avrupa Birli¤i
aras›nda Gümrük Birli¤i’nin oluﬂmuﬂ bulunmas›
sebebiyle bu Kore mallar›n›n Türk pazar›na da kolayca
ulaﬂabilmeleri imkan› do¤uyor. Ancak Güney Kore’nin
Avrupa Birli¤i’ne yönelik vergi ve tarife avantajlar›
Türkiye için geçerli de¤il. Bu durum ise, Türkiye’nin haks›z bir
rekabet ile karﬂ› karﬂ›ya kalmas›na yol aç›yor.
Arzumuz, en az›ndan, 10-12 y›l gibi bir geçiﬂ döneminin
sa¤lanmas› olacakt›r.
Çelikhanemizde, çelik üretimimizde darbo¤az teﬂkil eden Pota
Oca¤› yat›r›m›m›za baﬂlan›lm›ﬂ olup 2011 ilk yar›s›nda faaliyete
geçecektir.
Otomotive direkt malzeme sa¤layaca¤›m›z Denge Çubu¤u Hatt›m›z
bu y›l sonunda üretim faaliyetine geçecektir.

Önümüzdeki y›llarda bugünlere kadar yass›da yaﬂanan üretimtüketim yap›sal sorununun çözülmesine ra¤men, Türkiye
otomotivinin vas›fl› ihtiyaçlar›n› ithalatla karﬂ›lamas› son y›llarda
yeni bir vas›fl› çelik üreticisinin rol almamas›na sebep olmaktad›r.

Türk Metal Sendikas› ile sürdürmekte oldu¤umuz ve 01.09.201031.08.2012 devresini kapsayan Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi
görüﬂmelerimiz olumlu neticelenmiﬂ ve 26 Kas›m 2010’da T‹S
imzalanm›ﬂt›r.

Buna ana sebep de; vas›fl› çelik üretiminin çok zor olmas› ve
otomotivin emniyet parçalar› yap›l›yor olmas›na ra¤men bu
ürünlerin al›m›nda aﬂ›r› cimri davran›yor olmas›d›r. Di¤er önemli
bir sebep ise Türkiye’deki Otomotiv Ana Sanayii’nin vas›fl› çelik
üreticileri ve Otomotiv Yan Sanayii’lerini pas geçerek otomotive
haz›r tak›labilir parçalar getirmesi di¤er bir ifadeyle montaja
dönmesindendir. Ülkelerin kendi vas›fl› çelik ve Yan Sanayii’lerini
kolluyor olmas› da önemli bir sebep olarak say›labilir.

Görüﬂmeler esnas›nda olumlu ve yap›c› davran›ﬂlar›ndan dolay›
tüm çal›ﬂanlar›m›z› ve Türk Metal Sendikas›’n› kutluyor, teﬂekkür
ediyor ve sözleﬂmenin her iki tarafa hay›rl› olmas›n› diliyoruz.

Önümüzdeki y›llar için AB, baﬂta Çin ve Rusya olmak üzere
geliﬂmekte olan ülkelerle ticari ba¤lar›n geliﬂtirilmesini hedefliyor.
Bu kapsamda birçok Asya ülkesiyle serbest ticaret anlaﬂmalar›
(STA) imzalamay› planlan›yor. Uzmanlara göre, AB’nin üçüncü
ülkelerle imzalayaca¤› STA’lar Türkiye’nin haks›z rekabete maruz
kalarak Gümrük Birli¤i’nden elde etti¤i avantajlar› yitirmesi ve
Gümrük Birli¤i’nin iﬂlevini kaybetmesi anlam›na geliyor.
K›sa bir süre önce Güney Kore ile serbest ticaret anlaﬂmas›
imzalayan AB’nin Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerle de böyle
bir anlaﬂma imzalamas›n›n Türkiye ile ticareti olumsuz etkileyece¤i

2011 y›l› için vas›fl› çelikte fiyat art›ﬂ› yaﬂanmas›, hammadde
fiyat art›ﬂ› ve talep art›ﬂlar›ndan dolay› normaldir.

TOPLU-‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹
GÖRÜﬁMELER‹NDE MUTLU SON
ﬁirketimiz ile Türk Metal Sendikas› aras›ndaki
“Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi” 26.11.2010 tarihinde
imzalanm›ﬂ olup, sözleﬂme 01.09.201031.08.2012 tarihleri aras›nda geçerli olacakt›r.
Yeni sözleﬂme ile;
a) Önceki Sözleﬂmenin idari ve genel
hükümlerinin kaideten aynen muhafaza
edildi¤ini,
b) Sözleﬂmenin 1’nci alt› ayl›k dönemi için
01.09.2010 tarihinde iﬂyerinde çal›ﬂan ve
sözleﬂmenin imzas› tarihinde hizmet akdi
devam eden iﬂçilerin 31 A¤ustos 2010
tarihinde almakta olduklar› saat ücretlerine
01.09.2010 tarihi itibariyle, 31.08.2010
tarihinde ki iﬂyeri ortalamas›n›n %5.35’ i
oran›ndaki miktarda maktu ücret zamm›,
01.09.2010 tarihinden sonra imza tarihinden
önce iﬂyerine giren ve sözleﬂmenin imzas›
tarihinde de hizmet akdi devam eden iﬂçilere
ise, iﬂe giriﬂ tarihi itibariyle 31.08.2010
tarihindeki iﬂyeri ortalamas›n›n %5.35’i
oran›ndaki miktarda maktu ücret zamm›,
c) Sözleﬂmenin 2’inci alt› ayl›k dönemi için
01.03.2011 tarihinde hizmet akdi devam eden
iﬂçilerin 28.02.2011 tarihinde almakta
olduklar› saat ücretlerine 28.02.2011
tarihindeki iﬂyeri ortalamas›n›n 01.09.2010

-28.02.2011 tarihleri aras›ndaki TÜ‹K Tüketici
Fiyat Endeksi (Genel Endeks) art›ﬂ oran›
miktar›nda maktu ücret zamm›,
d) Sözleﬂmenin 3’üncü alt› ayl›k dönemi için
01.09.2011 tarihinde hizmet akdi devam eden
iﬂçilerin 31.08.2011 tarihinde almakta
olduklar› saat ücretlerine 01.09.2011
tarihinde 01.03.2011-31.08.2011 tarihleri
aras›ndaki TÜ‹K Tüketici Fiyat Endeksi (Genel
Endeks) art›ﬂ oran›nda zamm›,
e) Sözleﬂmenin 4’üncü ve son alt› ayl›k
dönemi için 01.03.2012 tarihinde hizmet akdi
devam eden iﬂçilerin 29.02.2012 tarihinde
almakta olduklar› saat ücretlerine 01.03.2012
tarihinde 01.09.2011-29.02.2012 tarihleri
aras›ndaki TÜ‹K Tüketici Fiyat Endeksi (Genel
Endeks) art›ﬂ oran›nda zamm›,
f) Sözleﬂmenin 1’inci y›l› için sosyal
yard›mlarda %9,93 ile %16,02 aras› de¤iﬂik
oranlarda art›ﬂ,
g) Sözleﬂmenin 2’nci y›l› için sosyal
yard›mlarda TÜ‹K Tüketici Fiyat Endeksi art›ﬂ
oran›nda iyileﬂtirme yap›lmas›,
öngörülmüﬂtür.
Sözleﬂmenin çal›ﬂanlar›m›za ve ﬂirketimize
hay›rl› olmas›n› diliyoruz.

YEN‹ POTA OCA⁄I YATIRIMI

Ancak, hiçbir vakit 2008 y›l› gibi fiyatlar›n tepe yapabilece¤ini
beklememekteyiz.
Yeni y›l›n›z› kutlar, 2011’in baﬂta siz çal›ﬂanlar›m›z olmak üzere
sa¤l›kl›, mutlu, baﬂar›l› bir y›l olmas›n›, Çemtaﬂ’›m›z ve
Türkiye’mizin de baﬂar›l› bir y›l geçirmesini temenni ediyoruz.
Sayg›lar›mla,
Nuri ÖZDEM‹REL
Genel Müdür

DENGE ÇUBU⁄U YATIRIMI ‹HRACAT
ÖDÜLÜ
Denge çubu¤u yat›r›m›n›n son aﬂamas›na
gelindi. Sinta A.ﬁ. taraf›ndan tüm temel
inﬂaatlar› tamamland›. ‹ki adet endüksiyon
›s›tma f›r›n›n›n sipariﬂi Teknoheat Makine
Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’ye verildi.
Preslerin ve kal›plar›n bak›mlar› yap›larak
montaj iﬂlemleri baﬂlam›ﬂt›r. Is›l iﬂlem
f›r›nlar› (su verme ve meneviﬂleme)
yenilenmesi ihalesi Sistem Teknik
firmas›na verilmiﬂ ve çal›ﬂmalar
baﬂlam›ﬂt›r. Boya tesisinin
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modernizasyonu için Botersan firmas› ile
anlaﬂmaya var›lm›ﬂt›r, yenileme
çal›ﬂmalar› baﬂlam›ﬂt›r.

Denge çubu¤u hatt›n›n alt yap›s› olarak
do¤algaz, hava ve su hatlar›n›n çekilmesi
iﬂlemleri tamamlanm›ﬂt›r. Aral›k ay› içinde
deneme üretimlerine baﬂlayacak olan
denge çubu¤u hatt›m›z, otomotiv sanayine
Çemtaﬂ kalitesinde üretim yapmay›
hedeflemektedir.

Çelikhane ünitemize yeni bir pota oca¤›
yat›r›m› için CVS firmas›yla anlaﬂma
yap›ld›. Çemtaﬂ Yönetim Kurulu Üyemiz
Sn. Cüneyt PEKMAN ve Genel
Müdürümüz Sn. Nuri ÖZDEM‹REL, CVS
firmas›ndan Sn. Do¤an ERTAﬁ ve CVS
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cengiz

SAYGIN taraf›ndan sözleﬂme
imzalanm›ﬂt›r. Yeni kurulacak pota oca¤›
5MVA gücünde olacakt›r. 2011
ortalar›nda tamamlanacak olan bu yat›r›m
sonras›nda çelikhane s›v› çelik
üretiminin yaklaﬂ›k %10 daha artmas›
planlanmaktad›r.

TÜV NORD DENET‹M‹
Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n
her y›l düzenledi¤i geleneksel ‘’En
Fazla ‹hracat Yapan Firmalar’’ ödül
töreninde ÇEMTAﬁ, 2009 takvim y›l›
içerisinde En Fazla ‹hracat Yapan
Firmalar aras›nda 14. s›rada yer
almas› nedeniyle ‘’Gümüﬂ Plaket ve
Takdir Berat›’’ ile ödüllendirilmiﬂtir.

D›ﬂ tetkikler kapsam›nda firmam›z TÜV
NORD taraf›ndan denetlenmiﬂtir.
ISO/TS 16949 ve EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemlerimizin gözetim tetkikleri
23 -24 A¤ustos tarihlerinde TÜV NORD

taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Tetkiki Sn. Murat
IﬁIK ve Sn. Ahmet TUNCA birlikte
gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Baﬂar›l› geçen
denetim esnas›nda, katk›lar›ndan dolay›
tüm çal›ﬂanlar›m›za teﬂekkür ederiz.

TÜM ÇALIﬁANLARIMIZIN 29 EK‹M CUMHUR‹YET BAYRAMI ve KURBAN BAYRAMI KUTLU OLSUN

EN ISO 9001:2000

Certificate Reg. No 44 100 083583

ISO/TS 16949:2002

Certificate Reg. No 44 111 066724

B‹ZDEN HABERLER

ATAM ‹Z‹NDEY‹Z!
SEN‹ SAYGIYLA ANIYORUZ!

“Saat kaç” diye sordu. Bu O’nun son sözleriydi. Gözlerini kapad› ve bir daha da konuﬂmad›.
10 Kas›m 1938 saat 9’u 5 geçe büyük kurtar›c› hayata veda etti.
Rahat uyu Atam… ‹zindeyiz.

‹ﬁYERLER‹NDE
KAYNAK ‹ﬁLER‹NDEK‹
TEHL‹KELER

‹malat sanayinin temel üretim yöntemlerinden
biri olan kaynakl› imalatta güvenli çal›ﬂma
ortam›n›n sa¤lanmas› hem istihdam edilen
personel sa¤l›¤›n›n korunmas› için hem de
iﬂletmenin ekonomik anlamda zarar
görmemesi için çok önemlidir.
‹ﬂletmede meydana gelebilecek herhangi bir
kaza hem iﬂletmede çal›ﬂan personelin
sa¤l›¤›n› tehlikeye atacak ve hem de
iﬂletmedeki üretimi sekteye u¤ratacakt›r. Bu
nedenle al›nacak her güvenlik önlemi ayn›
zamanda iﬂletmede üretimin devam›n›
sa¤layacak bir önlemdir. Kaynak iﬂinde
çal›ﬂacak personelin iﬂe baﬂlamadan önce
kullanaca¤› yöntemi ve ekipmanlar›n› çok iyi
tan›mas› gerekir. Bu sayede çal›ﬂan hangi
tehlikelerin ne ﬂekilde oluﬂabilece¤ini bilerek
ve bunlara karﬂ› önlemlerini alarak çal›ﬂabilir.
Kaynak ak›m› üreteçlerinin insan
sa¤l›¤›na etkileri, elektrik çarpma
tehlikesi ve elektrik çarpmas›na karﬂ›
al›nmas› gereken önlemler;
• Kaynak ve kesme ﬂartlar›na ba¤l› olarak
uygun boﬂta çal›ﬂma gerilimine sahip kaynak
ve kesme makinesi kullan›lmal›d›r.
• Vücudun herhangi bir yeri gerek makinenin
kutuplar›, gerekse makinenin kutbu (elektrot)
ile iﬂ parças› aras›na girmemelidir.
• Kaynak makinesinin çal›ﬂmas› esnas›nda
elektrik ileten parçalara dokunulmamal›d›r.
• Kuru ve izole edilmiﬂ eldivenler ve koruyucu

elbiseler giyilmelidir.
• ‹ﬂ parças›ndan ve yerden gelebilecek
elektrikten korunmak için kauçuk (lastik)
tabanl› ayakkab›lar giyilmeli veya kuru yal›tkan
bir altl›k üzerinde durulmal›d›r.
• Tamamiyle izole edilmiﬂ elektrot tutucular
(pensler) kullan›lmal›d›r.
• Y›pranm›ﬂ, zarar görmüﬂ, çok küçük çapl›
veya birbirine eklenmiﬂ kablolar ve kaynak
torç veya pense kablolar› kullan›lmamal›d›r.
Tüm elektrik ba¤lant›lar›n›n sa¤lam, temiz ve
kuru oldu¤undan emin olunmal›d›r.
• Kaynak ak›m› taﬂ›yan kablolar insan
vücuduna de¤memeli veya sar›lmamal›d›r.
• ﬁartlar gerektiriyorsa iﬂ parças›na toprak
hatt› ba¤lanmal›d›r.
• Kullan›lmayan tüm kaynak makineleri
kapat›lmal›d›r. Kullan›lmayan veya ar›zal›
makinelerin güç üreteci kapat›lmal›d›r.
Genel olarak kayna¤›n ›s› kayna¤›
olarak zarar vermesini engellemek
için ﬂu önlemler al›nabilir;
• Delik olmayan, iyi bir izolasyona sahip
eldivenler kullan›lmal›d›r.
• Üzerinde ya¤, gres ya¤›, solvent gibi yan›c›
madde olmayan deri eldivenler, içine s›cak
metal ve s›çrant›lar›n girmemesi için herhangi
bir yerinde katlama olmayan, cepleri kapal›
pantolon ve gömlek, uzun çizme veya deri
tozluklara sahip ateﬂe dirençli botlar ve yüzü,
boynu ve kulaklar› koruyan uygun bir baﬂl›k
giyilmelidir.
• Kapal› alanlarda veya baﬂ seviyesinin
üzerinde yap›lan tavan kaynaklar›nda ve
kesme iﬂlemlerinde kulak içerisine k›v›lc›m
ve s›çrayan parçac›klar›n girmesini
engellemek için ateﬂe dirençli kulak t›kaçlar›
veya kulakl›klar kullan›lmal›d›r.
• Çal›ﬂma alan›, metal levhalar veya ateﬂe
dirençli perdeler ile çevrilerek yang›na güvenli
bölge oluﬂturulmal›d›r. Ayr›ca çal›ﬂma
alan›n›n taban› da çimento veya ateﬂe dirençli
bir malzemeyle izole edilmelidir. Tabandaki
çatlaklar›n içine çapak ve s›cak metalin
girmesine karﬂ› önlem al›nmal›d›r.
• Baz› durumlarda (yan›c› ve patlay›c›

alanlar›n kayna¤›nda) kaynak yapan kiﬂiyi bir
kiﬂinin izlemesi gereklidir.
• Çal›ﬂma yerinde yang›na karﬂ› yang›n
alarm› ve söndürme cihazlar› bulunmal›d›r.
Mekanik tehlikeleri en aza indirmek
için;
• Kaliteli aletler seçilmeli ve bu aletler üretici
firman›n talimatlar›na uygun ﬂekilde (do¤ru
iﬂ için uygun boyutta alet) kullan›lmal›d›r.
Aletler s›k› bir ﬂekilde, kaymayacak ﬂekilde
tutulmal›d›r. Aletlere aﬂ›r› yük veya kuvvet
uygulanmamal›d›r.
• Cüruf temizleme, kesme ve kaynaktan sonra
yap›lan taﬂlanma iﬂleminde meydana
gelebilecek çeﬂitli metal ve cüruf s›çramalar›na
karﬂ› ellerin ve gözlerin korunmas› için eldiven
ve maske kullan›lmal›d›r.
• Yüzük, kolye, bileklik gibi tak›lar›n herhangi
bir ﬂeye tak›lmamas› için ç›kar›lmal›, saçlar
uzun olmamal› veya saçlar uzun ise s›k› bir
ﬂekilde ba¤lan›p toplanmal›, çok bol ve sarkan
elbiseler giyilmemelidir.
• Kaynak ve kesme iﬂlemi yap›lan yerde
bulunan keskin nesnelere, pres ve s›k›ﬂt›rma
iﬂlemi yapan aletlere ve hareketli nesnelere
dikkat edilmelidir.
• Kaynak ve kesme iﬂlemleri yap›lan alan
içerisinde düﬂebilecek nesnelere dikkat
edilmelidir.

GR‹ZU PATLAMALARI

Günlük hayatta soludu¤umuz atmosferik hava
hacmen %79.04 Azot, %20.93 Oksijen ve
%0.03 Karbondioksit ihtiva etmektedir. Yer
alt› maden ocaklar›ndaki hava ise; gazlar›n,
tozlar›n ve buharlar›n bir kar›ﬂ›m›d›r.
Atmosferik hava ve at›k gazlara ek olarak
zehirli ve parlay›c›/patlay›c› özellikteki gazlar›
da içerebilir.
Maden havas›ndaki kirleticilerin miktar›,
madenin çeﬂidi, üretim metodu, havaland›rma
sistemi, mekanizasyon ve di¤er birçok faktörle
do¤rudan ilgilidir. Çal›ﬂanlar›n sa¤l›¤›n› ve
güvenli¤ini korumak, ortama yay›lan parlay›c›
ve patlay›c› gazlar› d›ﬂar› atmak veya drene

PERSONELE GR‹P AﬁISI

Her y›l oldu¤u gibi Çemtaﬂ çal›ﬂanlar›, taﬂeron çal›ﬂanlar› ve stajyerlerimizden
isteyenlere Ekim ay› içerisinde grip aﬂ›s› yap›ld›.
Firmam›z personelinin sa¤l›¤›n› korumak amac›yla yap›lan bu uygulamay›
her y›l oldu¤u gibi iﬂ yeri sa¤l›k birimimiz organize ederek gerçekleﬂtirdi.
etmek için gerekli tedbirler al›nmal›d›r.
Madenlerde kaza sonucu en fazla ölüm, metan
(grizu) patlamalar› nedeniyle yaﬂanmaktad›r.
Kimyasal formülü CH4 olan metan renksiz,
kokusuz ve patlay›c› bir gazd›r. Özgül a¤›rl›¤›
0,55 g/cm3 oldu¤u için havaya göre daha
hafif bir gaz olan metan zehirli olmamakla
beraber, maden havas›nda oksijen oran›n› %
12’nin alt›na düﬂürecek kadar yo¤un ise
bo¤ucu özellik göstermektedir. Grizu, metanla
havan›n kar›ﬂ›m›n› ifade etmektedir.
Metan (grizu) patlamas›, maden havas›nda
%4 -15 metan bulundu¤u durumlarda
gerçekleﬂebilir; en güçlü patlama ise % 9,5
metan ihtivas› ile meydana gelir. % 15’in
üzerinde metan ihtiva eden ortamlar ise, yan›c›
ve parlay›c› özellik taﬂ›maktad›r. Tutuﬂma
s›cakl›¤› 650–750 C0 olan metan›n 1
kilogram›n›n yanmas› neticesinde 13300 Kcal
›s› aç›¤a ç›kmaktad›r ki; bu oran 1 kg barutta
580 Kcal’dir.
Metan yeralt› maden iﬂletmelerinde
üç ﬂekilde maden havas›na kar›ﬂabilir;
- Kaz› s›ras›nda ortama metan yay›lmas›,
- Metan boﬂalmas› (ar›ndan ortama metan
yay›l›m›),
- Ani metan ç›k›ﬂ› (degaj).
Ayr›ca kömür aynas›ndan, makine taraf›ndan
kaz›lan kömürden ve konveyörde taﬂ›nan
kömürden de metan ç›k›ﬂ› gözlenebilir. Metan;
haz›rl›k süresinde aç›lan baﬂ yukar›larda, kör
bacalarda, ayak arkalar›nda, jeolojik olarak
kal›nl›¤› sabit olmayan alanlardaki tavan
boﬂluklar›nda, panoyla tavan yolunun kesiﬂim
noktas›nda oluﬂan boﬂluklarda ve baraj
arkalar›nda görülür. Metan patlamas› yeterli
miktarda oksijenin (%12 den yüksek),
patlay›c› gaz›n CH4 (%4-15) bir araya gelmesi
ve bir tutuﬂturucu kayna¤› ile temas›
sonucunda gerçekleﬂir. Tutuﬂma kaynaklar›
aç›k ateﬂ, fazla ›s›nan yüzeyler, sürtünme
veya elektrik ile oluﬂan k›v›lc›mlar ve
patlay›c›lar olabilir.
Patlama s›ras›nda ortam›n geniﬂli¤ine göre
s›cakl›k 1850–2650 C0’ ye ulaﬂ›rken patlama
sonras›nda bas›nçl› hava dalgas› ve alev
dalgas› etkili olur, alev dalgas› ikincil ve
üçüncül patlamalara neden olabilir. Metan
patlad›ktan sonra patlama noktas›nda yüksek
bir bas›nç kuvveti ile “ileri ﬂok” olarak
adland›r›lan hava dalgas›n› oluﬂturur. Patlama
noktas›ndaki gazlar›n so¤umas› ve su
buhar›n›n yo¤unlaﬂmas› neticesinde düﬂen
bas›nç etkisi ile “ters ﬂok” isimli ikincil bir
etki oluﬂur bu ters ﬂok ileri ﬂoktan daha düﬂük

kuvvetli olmas›na ra¤men daha fazla y›k›c›
etkiye sahiptir.
Grizu patlamas›n›n sonucunda kalkan kömür
tozu da patlayabilmekte ve meydana gelen
kazan›n sonuçlar› daha da vahim
olabilmektedir.
Grizu patlamas› ile mücadele üç
aﬂamada yap›labilir;
1. Metan birikiminin önlenmesi,
2. Biriken metan›n alev almas›n›n
engellenmesi,
3. Patlaman›n yay›lmas›n›n s›n›rland›r›lmas›.
Metan birikiminin önlenmesi için;
- Metan›n drenaj ile önceden tahliyesi tercih
edilmelidir.
- Grizulu madenlerde do¤al havaland›rma
yerine mekanik havaland›rma yap›lmal›d›r.
- Ortamdaki metan›n tahliyesini sa¤lamaya
yeterli havan›n geçiﬂine imkan verecek kesitte
taban, tavan yollar› oluﬂturulmal›d›r.
- Aynalar›n havaland›r›lmas›nda temiz hava
kullan›lmal›d›r.
- Çal›ﬂma alan›nda havaland›rma do¤al
havaland›rma ile ayn› yönde yap›lmal› ve ters
havaland›rmadan kaç›n›lmal›d›r.
- Maden, içerideki havan›n d›ﬂar›ya ç›kaca¤›
ﬂekilde emici fanla havaland›r›lmal›d›r.
- Tali havaland›rma yaln›zca haz›rl›k iﬂlerinde
uygulanmal›, üretim panolar› ana
havaland›rma sistemine ba¤lanmal›d›r.
- Havaland›rma kap›lar› düzgün ve sa¤lam
ﬂekilde kurulmal›d›r.
- Hava kaçaklar› minimum seviyeye
indirilmelidir.
- Sistematik ölçümlerle havaland›rma ve gaz
emisyonu takip edilmelidir.
- Havaland›rma ve gaz ölçümleri için kay›t
defterleri ve sistematik planlar bulunmal› ve
sürekli güncellenmelidir.
- Periyodik hava örnekleri al›nmal› ve
analizleri yap›lmal›d›r. Havaland›rma ve gaz
dedektörlerinin kalibrasyonu takip edilmelidir.
- Gaz ölçümü ve havaland›rma için özel
nitelikli personel bulunmal›d›r.
Biriken metan›n alev almas›n›n
engellenmesi için;
- Yeralt›nda aç›k alev, kibrit veya sigara
kesinlikle bulundurulmamal›d›r.
- Ayd›nlanma için akülü lambalar
kullan›lmal›d›r.
- Elektrikli ekipmanlar› alev s›zd›rmaz
olmal›d›r.
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2010-2011 DÖNEM‹ MESLEK L‹SES‹
STAJYERLER‹

Meslek lisesi ö¤rencilerinin ö¤renim gördükleri programlarla ilgili iﬂ alanlar›n› tan›malar›na, iﬂ hayat›ndaki uygulamalar›
ö¤renmelerine ve okulda edindikleri bilgilerini uygulayarak deneyim kazanmalar›n› sa¤layacak staj uygulamas› için 3308
say›l› Ç›rakl›k ve Mesleki E¤itim Kanunu kapsam›nda iﬂyerimizde staj yapacak ö¤renciler stajlar›na baﬂlad›lar.
Stajyer arkadaﬂlar›m›za Çemtaﬂ ailesine hoﬂ geldiniz diyor ve stajlar›n›n faydal› olmas›n› diliyoruz.

ÖNER‹LER
2010 y›l› Ekim ay› sonu itibariyle
çal›ﬂanlar›m›zdan gelen öneri say›s›
313’e ulaﬂm›ﬂt›r. Böylece y›lbaﬂ›nda
belirledi¤imiz ayl›k ortalama 20 öneri
hedefini ﬂimdiden geçmiﬂ
bulunmaktay›z. Ekim sonu itibariyle
çal›ﬂan baﬂ›na düﬂen öneri say›m›z ise
1,02 olmuﬂtur.
12%
17%
67%

Uyguland›
‹ncelenmeli

Uygulanmal›
Uygulanamaz

E⁄‹T‹M
2010 y›l› e¤itim faaliyetlerimize devam
ediyoruz. Bu y›l Ekim ay› sonunda
toplam 13,06 Saat/ Adam' l›k e¤itim
gerçekleﬂtirmiﬂ bulunuyoruz.
Gerçekleﬂen e¤itimler sonucunda y›l
baﬂ›ndaki 15,22 Saat/ Adam’l›k e¤itim
hedefimizin %86’s›n› gerçekleﬂtirmiﬂ
bulunmaktay›z.
Gerçekleﬂtirdi¤imiz e¤itimlerden
baz›lar›;
- Seyyar Spektrometre Renk Kodlar›,
- Kiﬂisel Koruyucu Malzeme Kullan›m›,
- ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i,
- Ürün Emniyeti,
- ‹ﬂ Makinas› Operatörlü¤ü,
- Kalibrasyon E¤itimi,
- Vinç Operatörlü¤ü,
- Çevre Mevzuat›.

SERVET MENEKﬁE
14.01.1983 Elaz›¤ do¤umluyum. Ö¤renimimi Uluda¤
Üniversitesi TBMYO makine bölümünde tamamlad›m. 2003
y›l›nda lise staj›mda ve 2006 y›l›nda üniversite staj›mda
ÇEMTAﬁ bünyesinde bulundum. Daha önce çal›ﬂma
ortam›n› bildi¤imden dolay› askerli¤imden sonra tekrar
ÇEMTAﬁ ailesi içerisinde bulunmak istedim. 13.10.2010
tarihinden itibaren görevime baﬂlad›m. Bu göreve ve bu
aileye beni lay›k gören tüm büyüklerime teﬂekkür eder,
sayg›lar›m› sunar›m.
HAL‹L ‹BRAH‹M YILDIZ
01.03.1987 M.KemalPaﬂa do¤umluyum. Tophane Teknik
Lisesi Makine Ressaml›¤› bölümünden 2003 y›l›nda mezun
oldum. Boﬂ zamanlar›mda spor yapmay›, gezmeyi, araba
ve motorsiklet kullanmay› seviyorum. Çal›ﬂma hayat›mda
mesle¤im üzerinde sürekli olarak geliﬂmeyi ilke edindim.
22.06.2010 tarihinde yat›r›m ﬂefli¤i bölümünde teknik büro
memuru olarak göreve baﬂlad›m. ÇEMTAﬁ ailesine
kat›lmaktan çok mutluyum. Beni bu göreve lay›k gören
büyüklerime çok teﬂekkür eder bütün çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma
hayatlar› boyunca baﬂar›lar dilerim.
YAﬁAR KOÇ
2006 y›l›ndan bu yana Çelikhane Refrakter k›sm›nda
çal›ﬂmaktay›m. Evli ve 3 çocuk babas›y›m. Hobilerim aras›nda
bal›k tutmak ve do¤ada yaya olarak dolaﬂmak gelir. Emekli
olabilirsem yeryüzünü gezip görmek, istedi¤im yerlere
gitmek en büyük hayalim. Ben bu hayaller içinde çal›ﬂmaya
devam ederken tüm çal›ﬂma arkadaﬂlar›m›n da hayallerinin
gerçekleﬂmesi dile¤iyle.
ERCAN ARDIÇ
2009 y›l›ndan bu yana ÇEMTAﬁ bünyesinde Refrakter
Operatörü olarak çal›ﬂmaktay›m. 1988 y›l›nda Bursa’n›n
Büyükorhan ilçesinde do¤dum. Bekar›m. Herkese sa¤l›k ve
huzur dolu günler dilerim.

GELENEKSEL ‹FTAR
YEME⁄‹

4%

PERSONEL HABERLER‹

Her y›l düzenledi¤imiz iftar yeme¤imiz
2 Eylül Perﬂembe günü yap›ld›.
Yeme¤imize Yönetim Kurulumuz, Bursa
Çimento Fabrikas› A.ﬁ, Bursa Beton
Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. ve RODA Liman

Depolama ve Lojistik ‹ﬂletmeleri A.ﬁ’nin
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri
ile Türk Metal Sendikas› 1 nolu Yönetim
Kurulu ve ÇEMTAﬁ personelimiz kat›ld›.

ÇALIﬁAN MEMNUN‹YET‹
ANKET‹
17.08.2010 tarihinde firmam›z›n
çal›ﬂanlar›n yönetimi konusundaki
uygulamalar›n›n de¤erlendirilmesi,
sorunlar›n ve zay›f alanlar›n tespit
edilerek iyileﬂtirme faaliyetlerinin
gerçekleﬂtirilmesi amac›yla 338
çal›ﬂan›m›z›n kat›l›m›yla yapt›¤›m›z
Çemtaﬂ A.ﬁ. Çal›ﬂanlar›n Memnuniyeti
Anketi sonuç raporu haz›rlan›p da¤›t›m›
yap›lm›ﬂt›r.
Yap›lan anket uygulamas› öncesinde,
tüm kriterlerde ortalama % 63 lük

EVLENEN ARKADAﬁLARIMIZ

memnuniyet oran› hedef olarak
belirlenmiﬂ, toplam 28 soru ile Çemtaﬂ
çal›ﬂanlar›n›n motivasyon ve tatmine
iliﬂkin memnuniyet oranlar› ölçülmüﬂ
ve ortalama %61,91 memnuniyet oran›
tespit edilmiﬂtir.

Çelikhane Personelinden,
Bertan PARMAKSIZO⁄LU,

ÇOCUKLARI OLAN ÇALIﬁANLARIMIZ
Yat›r›m Personelinden,
Hüseyin TUNCAY’›n bir k›z,
Mekanik Bak›m Onar›m Personelinden,
Rahim YILMAZ’›n bir erkek,
Eyüp ÇELEB‹’nin bir k›z,
‹nsan Kaynaklar› Personelinden,
‹brahim BAL’›n bir erkek,
Çelikhane Personelinden,
ﬁaban YILMAZ’›n bir erkek,
Haddehane Personelinden,
Adem CEYLAN’›n bir k›z,
çocuklar› dünyaya gelmiﬂtir.

2010 çal›ﬂan memnuniyeti anketi
sonuçlar›na göre iyileﬂtirme gerektiren
alanlar›m›z tespit edilmiﬂ ve iyileﬂtirme
için gerekli çal›ﬂmalar yap›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.

VEFAT ve BAﬁSA⁄LI⁄I
Kalite personelinden Muhittin NERG‹Z’ in annesi
vefat etmiﬂtir.
Kendisine Tanr›’dan rahmet, geride kalanlara baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

Mekanik Bak›m-Onar›m Personelinden,
Nadir Nadi ASLAN,
D›ﬂ Ticaret Personelinden,
Gökhan ENG‹N,
Haddehane Personelinden,
Bülent KURTEﬁ, Ercan Ç‹MEN,
Elektrik Bak›m – Onar›m Personelinden,
Mustafa ERKAL,
Mekanik Bak›m – Onar›m Personelinden,
Ayd›n GÜLEÇ
evlenmiﬂlerdir.
Kendilerine eﬂleri ile birlikte mutlu bir
yaﬂam diliyoruz.

Kalite Personelinden,
‹brahim H. GÖKÇE’nin bir k›z,

Bebeklerimize aileleri ile beraber uzun ve
sa¤l›kl› bir yaﬂam diliyoruz.
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BURCU AYDO⁄AN
Hasan Ali Yücel ‹lkö¤retim Okulu
7/A

‹SMA‹L CAN ZENG‹N
Alt›parmak Fehmi Açan Çiçek ‹lkö¤retim Okulu
3/B

O⁄UZHAN EM‹N ERTAN
Hürriyet ‹lkö¤retim Okulu
2/B

S‹BEL KARAPINAR
Sönmez ‹lkö¤retim Okulu
2/C

ÜM‹T SERBEST
Sönmez ‹lkö¤retim Okulu
1/F

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 YILDIZ
Mustafa ÖZYURT

Yaz›ﬂma Adresi:
Organize Sanayi Bölgesi
A.O.S. Bulvarı No: 3 BURSA
Tel: 0224 243 12 30 - 243 34 03
Faks: 0224 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)
Faks: (+90 224) 243 13 18 - 243 61 51

E-mailler:
cemtas@cemtas.com.tr
sales@cemtas.com.tr
pazarlama@cemtas.com.tr
satinalma@cemtas.com.tr
maliisler@cemtas.com.tr
insankaynaklari@cemtas.com.tr
http://www.cemtas.com.tr

Grafik-Bask›:
Rota Ofset
Matbaac›l›k ve Ambalaj San. A. ﬁ.
Tel: 0224 242 71 90 BURSA
Faks: 0224 241 91 06
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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