HEDEF‹M‹Z
TOPLAM
KAL‹TE
‹K‹ AYDA B‹R YAYINLANIR

BÜLTEN SAYISI: 125

EYLÜL / EK‹M 2011

TSE ve TÜV NORD TETK‹KLER‹
BAﬁARI ‹LE TAMAMLANDI
D›ﬂ tetkikler kapsam›nda, firmam›z TÜV
NORD ve TSE taraf›ndan denetlenmiﬂtir.

ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹
‹Ç‹N PROJE ÜRETT‹LER
Bursa Büyükﬂehir Belediyesi ve
ENVERDER iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂtirilen
“Enver Bir Fikir de Sen Ver” proje
yar›ﬂmas›nda dereceye giren proje sahipleri
ödüllerini ald›.
Bursa Büyükﬂehir Belediyesi’nin deste¤iyle
hayata geçirilen ‘Enver Bir Fikir de Sen
Ver’ proje yar›ﬂmas›, ödül töreniyle sona
erdi. Enerji Verimlili¤i Derne¤i
(ENVERDER) Bursa ﬁubesi taraf›ndan
vatandaﬂlar›n dikkatini enerji verimlili¤ine
çekmek amac›yla ‘okullar’, ‘hayat’ ve ‘sanayi’
kategorilerinde düzenlenen ‘Enver Bir Fikir
de Sen Ver’ proje yar›ﬂmas›na Büyükﬂehir
Belediyesi ile Beyçelik Gestamp, Çemtaﬂ
ve Durmazlar firmalar› destek verdi. Proje
yar›ﬂmas›n›n ödül töreni de Dobruca
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleﬂtirildi.
Törene, ENVERDER Genel Baﬂkan› Erkan
Gürkan, Uluslararas› Hidrojen Enstitüsü
Baﬂkan› Mustafa Hatipo¤lu, Bursa Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen
ile Bursa’daki sivil toplum kurumlar›
temsilcileri ve sanayiciler kat›ld›.
ENVERDER Bursa ﬁube Baﬂkan› Mustafa
Uysal, enerji verimlili¤inin önemine iﬂaret
etmek ad›na düzenlenen yar›ﬂmalar›n
dönemsel olarak yeniden
gerçekleﬂtirilece¤ini ve enerji verimlili¤i
alan›ndaki çal›ﬂmalarda Büyükﬂehir
Belediyesi ile iﬂbirli¤ini sürdüreceklerini
söyledi. Bursa’da 3 farkl› kategoride
gerçekleﬂtirilen proje yar›ﬂmas›na 78 proje
ile baﬂvuru yap›ld›¤›n› kaydeden Uysal,
ilkö¤retim ve lise ö¤rencilerinin projelerinin
‘okul’, tüm vatandaﬂlardan gelen projelerin

‘hayat’, üniversite ö¤rencileri ve
mezunlar›n›n projelerinin de ‘sanayi’
kategorilerinde de¤erlendirildi¤ini anlatt›.
‘Enver Bir Fikir de Sen Ver’ Proje
Yar›ﬂmas› sonuçlar›:
Okullarda: 1. Zeynep Çiçek - Furkan
Kaçaner
‘En-Ver Elektrik ve Su Timi’ projesi
2. Erkin Güler
‘Her okulun kendi elektri¤ini güneﬂ
enerji panelleri vas›tas›yla kendi
üretmesi’ projesi
3. Mesut Y›lmaz
‘E¤itim sisteminde enerjiyi nas›l
verimli kullanaca¤›m›z› anlatan
programlar’ projesi
Mansiyon; ‹smail Can Kurtuluﬂ
‘Enerji verimlili¤i ve tasarrufu konulu
uygulamal› e¤itim’ projesi
Sanayide: 1. Hamza Güneruz
‘Sanayide kullan›lan elektrik
motorlar›n›n kontrolü’ projesi
2. Sedat Sadio¤lu
‘Mevcut otomobillerin hibrit otolara
dönüﬂtürülmesi’ projesi
3. Dursun Tekin
‘Su fabrikalar›na kaynaktan gelen
sulara dinomo koyarak elektrik
üretilmesi’ projesi
Mansiyon; Muhammet Koç
‘Suyun elektroliz yöntemiyle
ayr›ﬂt›rarak H2 ve O2 elde edilmesi’
projesi.
Hayatta: Mansiyon; Muhammet Koç
‘Suyun elektroliz yöntemiyle
ayr›ﬂt›rarak H2 ve O2 elde edilmesi’
projesi.

ISO/TS 16949 ve EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemlerimizin yeniden
belgelendirme tetkiki 22-24 A¤ustos
tarihleri aras›nda TÜV NORD taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r. Tetkiki Sn. Ahmet TUNCA,
Sn. Özcan ALAD‹NL‹ ile birlikte
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bu tetkik sonucunda
belge kapsam›m›za Denge Çubu¤u
üretimi de al›nm›ﬂt›r.
25-26 A¤ustos tarihlerinde ise TSE
taraf›ndan tetkikler yap›lm›ﬂt›r. TS 18001
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetimi, EN
ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi ve
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemlerimize gözetim tetkiki
yap›lm›ﬂt›r.
Tetkikleri Sn. Hasan H. YAﬁAR,
Sn. Mehmet AKÇA ile birlikte
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Baﬂar›l› geçen
denetimler esnas›nda, katk›lar›ndan
dolay› tüm çal›ﬂanlar›m›za teﬂekkür
ederiz.

DENGE ÇUBU⁄U HATTI DENET‹MLER‹
KARSAN firmas› Tedarikçi Geliﬂtirme
ve Sat›nalma Planlama Mühendisi Sn.
Yunus Emre GÜÇLÜSOY Denge Çubu¤u
hatt›m›z› denetlemiﬂtir.
Denetlemeye firmam›z›n k›sa bir tan›t›m›
ile baﬂland›. Bir gün süren denetleme
esnas›nda kalite sistemimiz ve üretim
süreçlerimiz gözden geçirildi.
Denetleme baﬂar›l› geçmiﬂ olup, Sn.

Yunus Emre GÜÇLÜSOY firmam›z›n
KARSAN ile mevcut ve yeni projelerde
çal›ﬂ›labilecek düzeyde oldu¤unu belirtti.
ANADOLU ISUZU firmas› Sat›nalma
ﬁefi Sn. Ali BAﬁA⁄A ve Sn. Bar›ﬂ KOCA
Denge Çubu¤u hatt›m›z› denetlemiﬂtir.
Denetim esnas›nda kalite sistemimiz,
organizasyon yap›m›z, üretim

süreçlerimiz ve tedarikçi kontrol yap›m›z
gözden geçirilmiﬂtir. Firma sunumu ile
baﬂlayan denetim esnas›nda örnek denge
çubu¤u üretimi yap›larak üretim
süreçlerimiz detayl› bir ﬂekilde gözden
geçirildi. Anadolu ISUZU yetkilileri 1
gün boyunca süren denetimin baﬂar›l›
geçti¤ini belirttiler.

DENGE
GELENEKSEL ‹FTAR YEME⁄‹ ÇUBU⁄U
ÜRET‹M‹NE
BAﬁLADIK
Her y›l düzenledi¤imiz iftar yeme¤imiz 4 A¤ustos 2011 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› Bursa Osmangazi ﬁubesi Yönetim Kurulu ve ÇEMTAﬁ
personelimiz kat›ld›.

GÜLERYÜZ COBRA firmas›n›n
üretimini gerçekleﬂtirdi¤i ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi araçlar›nda ve
çift katl› otobüslerde kullan›lan denge
çubuklar›n›n ilk üretimleri tamamlanm›ﬂ
olup, ilk sevkiyat›m›z›n Eylül sonunda
gerçekleﬂmesi planlanmaktad›r.
Yedek parça piyasas›na denge çubu¤u
temin eden DEM‹RC‹O⁄LU ﬁASE
A.ﬁ. firmas›na, envanterimizde bulunan
kal›plar ile denge çubu¤u üretimine

baﬂland›. ‹lk üretimlerin Ekim ay›n›n ilk
haftas›nda yap›lmas› ve ayn› hafta
içerisinde sevkiyatlar›n›n da
tamamlanmas› planlanmaktad›r.
TOFAﬁ firmas›ndan Sn. ‹smail SERÇE,
Sn. Selçuk ACARTÜRK ve Sn. Ayhan
ÇAM’›n kat›ld›¤› ziyarette kurulumunu
tamamlad›¤›m›z test ünitemizde yer alan
makine ve ekipmanlar incelendi ve
TOFAﬁ yetkilileri de¤erli görüﬂlerini ve
bilgilerini bizlerle paylaﬂt›lar.

TEMSA GLOBAL firmas› yetkilileri Sn.
Mücahit AYTÜRE, Sn. Cumhur TURGUT
ve Sn. Aytu¤ ARIKAN ziyaret edildiler.
Yeni projelerindeki araçta kullan›lacak
denge çubu¤unun üretimi konusunda
görüﬂmeler yap›lm›ﬂt›r.
IVECO-‹talya firmas› ile envanterimizde
bulunan kal›plar ile üretilebilecek denge
çubuklar› konusunda görüﬂmeler devam
etmektedir.

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

EN ISO 9001:2000
- APPROVAL CERTIFICATE
FOR MATERIAL 17596 AOBV
- RECOGNITION SMS WII
63689AO

Certificate Reg. No 44 100 083583

ISO/TS 16949:2002

Certificate Reg. No 44 111 066724

B‹ZDEN HABERLER

KAN BA⁄IﬁI SOSYAL B‹R SORUMLULUKTUR
ÇEMTAﬁ çal›ﬂanlar›ndan Savaﬂ ARPACI, defalarca kan ba¤›ﬂlayarak, birçok insan›n hayat›n› kurtararak çok insanc›l ve onurlu bir davran›ﬂa
imza atm›ﬂt›r. Bu davran›ﬂ›ndan dolay› K›z›lay taraf›ndan s›ras›yla bronz, gümüﬂ ve alt›n madalya ve teﬂekkür beratlar›yla ödüllendirilmiﬂtir.
Tüm insanl›k ad›na kendisini kutluyor ve kendisine kulak veriyoruz:
“Ben Savaﬂ ARPACI. Bursa do¤umluyum 46 yaﬂ›mday›m. Evliyim bir k›z çocu¤u babas›y›m. 24 y›ld›r ÇEMTAﬁ
Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.ﬁ Çelikhane ‹ﬂletmesinde iﬂçi olarak çal›ﬂmaktay›m. Fabrikam›zda ikinci kuﬂa¤›m.
Babam (rahmetli) buradan emekli oldu.
K›z›lay’a bu zamana kadar 40 ünite kan ba¤›ﬂlad›m. Di¤er sa¤l›k kuruluﬂlar›na da 20 ünite kan ba¤›ﬂlad›m.
Sa¤l›¤›m elverdi¤i sürede ba¤›ﬂlayaca¤›m. ‹lk kan ba¤›ﬂ›m› Erzincan depreminde yapm›ﬂt›m. Eﬂim de kan ba¤›ﬂc›s›.
Kornealar›m› da Sa¤l›k Bakanl›¤›’ na ba¤›ﬂlad›m. Her ‘’KAN BA⁄IﬁI’’ Hayat kurtar›r.
Fabrikam›z ÇEMTAﬁ A.ﬁ’ nin Türk Sanayisine kazand›r›lmas›na eme¤i geçen herkese, ﬂu an çal›ﬂan ve emekli personeline sevgi ve sayg›lar›m› sunar›m.”

YANMANIN TEMEL KAVRAMLARI VE YANGIN
YANGIN
Ortamda her zaman ve bir arada mevcut olan, OKS‹JEN, YANICI MADDE ve ISI n›n, kontrol d›ﬂ›nda, birleﬂmesi ile,
IﬁIK (Alev) ve KUVVETL‹ ISI n›n aç›¤a ç›kmas›d›r.
Yang›n Çeﬂitleri ve S›n›fland›r›lmas›: Yang›nlar› çeﬂitli gruplar alt›nda toplamak için yap›lan çal›ﬂmalar
neticesinde en uygun ayr›m yan›c› madde cinslerine göre yap›lm›ﬂt›r. Bu s›n›flama 4 ana grupta belirtilmiﬂtir.
A- SINIFI: Kat› yan›c› maddeler yang›n›; Çeﬂitli odun, kereste, ham ve mamül tekstil maddeleri, ka¤›t vb.
maddeler. Bu s›n›ftaki yang›nlara su ve köpüklü tip yang›n söndürme cihazlar› ile derhal müdahale etmek uygundur.
Su, yanmakta olan cismin içine nüfuz ederek harareti emer ve yeniden tutuﬂmas›n› engeller.
B-SINIFI: S›v› yan›c› maddeler yang›n›; Gaz ya¤›, mazot, benzin, fuol-oil, madeni ya¤lar, alkol, tiner, vernik,
boyalar vb. maddeler. Bu s›n›f yang›nlara CO2, köpük ve kuru kimyasal tozlu tip yang›n söndürme cihazlar› ile ilk
müdahale yap›l›r. Ana ilke örtme ya da bo¤mad›r. CO2 li ve köpüklü yang›n söndürme ayg›tlar› etkili olur. Su, ince
sprey ve sis seklinde kullan›l›rsa daha etkilidir. Bu tip yang›nlar hava (oksijen) ile temas› keserek bo¤mak suretiyle
söndürülür. Hava ile (oksijen) temas› kesen maddeler köpük, buhar ve sistir. Su zerrecik ya da buhar›ndan yanan
madde ile hava aras›nda tampon bir alan oluﬂturularak yang›n bast›r›l›r.
C-SINIFI: Gaz haldeki yan›c› maddeler yang›n›; Likit petrol gaz› ( Tüp gaz› ), Hava gaz›, hidrojen vb.
maddeler yang›n›. Kuru kimyasal tozlar, CO2, su sisi, köpük kullan›labilir.
D-SINIFI: Yanabilen hafif metaller yang›n›; Alüminyum, Magnezyum vb. maddeler. Kuru kimyasal tozlu
söndürme cihazlar› ile söndürülebilir. E¤er söndürülemezse kontrol alt›nda kendi kendine yanmaya b›rak›lmal›d›r
Yang›nlarda ortaya ç›kan duman içersinde çok çeﬂitli zehirli gazlar bulunur ve bu ortama belirli bir süre maruz kalan
ﬂah›slarda öldürücü etkiler görülür. Tüm duman gazlar› içinde karbon monoksit mutlaka bulunur. Karbon monoksit
duman içersinde bulunan gazlardan sadece bir tanesidir. Yang›nlarda hayat›n› kaybedenler üzerinde yap›lan otopsilerde
ölümcül miktarlarda bu gaza rastlanm›ﬂt›r.
A SINIFI
Odun, Ka¤›t,Tekstil

B SINIFI
Yanabilen s›v›lar ve s›v›laﬂan
kat› maddeler

C SINIFI
Gazlar ve s›v›laﬂt›r›lm›ﬂ gazlar

Söndürme Söndürme
Eleman› Yöntemi
Su
So¤utma

Söndürme Söndürme
Eleman›
Yöntemi
Toz, Köpük, Bo¤ma
CO2, Buhar

Söndürme Söndürme
Eleman›
Yöntemi
Toz, Buhar, Bo¤ma
CO2

D SINIFI
Metaller
Söndürme
Eleman›
Kuru ve
Kimyasal Toz

Söndürme
Yöntemi
Bo¤ma

YANGIN KONUSUNDA D‹KKAT ED‹LECEK HUSUSLAR
1. Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde, sigara içmeyin, aç›k alevli cihaz kullanmay›n›z, kaynak gibi iﬂler yapmay›n›z.
Bu konudaki uyar› levhalar›na kesinlikle uyunuz.
2. ‹ﬂyerinde meydana gelen en küçük bir yang›n› derhal sorumlu ve ilgililere haber veriniz,
3. ‹ﬂyerinde ›s›nmak amac›yla da olsa ateﬂ yakmay›n›z,
4. Ç›plak ateﬂli ›s›tma araçlar› (soba gibi ) n›n üzerine elbise, ceket vb. asmay›n›z,
5. Ya¤, benzin, mazot, boya gibi parlay›c› madde yang›nlar›nda su kullanmay›n›z. ‹çinde köpük, karbon tetraklörür,
karbon dioksit ve bikarbonat tozu veya di¤er benzeri etkili maddeler bulunan yang›n söndürme cihazlar› kullan›n›z,
6. Elektrik yang›nlar›nda kesinlikle su kullanmay›n›z,
7. Gerilim alt›ndaki elektrik tesis ve cihazlar›nda ç›kan yang›nlarda, karbon dioksitli, bikorbonat tozlu veya benzeri
etkili di¤er tiplerde yang›n söndürme cihazlar› kullan›n›z,
8. Yang›n söndürme tüplerinin yerlerini sorumlulara haber vermeden de¤iﬂtirmeyiniz ve gereksiz yere kullanmay›n›z,
9. Yang›n söndürme tüplerinin etraf›nda malzeme b›rakmay›n, yang›n kaç›ﬂ yollar›n› ve yang›n merdivenini malzeme
ile t›kamay›n›z,
10. Yang›n söndürme tüplerinin nas›l kullan›laca¤›n› biliniz,
11. Yang›n s›ras›nda kullanaca¤›n›z kaç›ﬂ yolunu, toplanma yerini, yang›n ekibini ve yang›n an›ndaki görevlerinizi
biliniz,
12. Yanabilecek ve tutuﬂabilecek maddeleri ›s› kaynaklar›ndan uzak tutun, bu tür maddeler yan›nda kaynak gibi iﬂlemler
yapmay›n›z,
13. Benzin, mazot, alkol gibi maddelerle zorunlu olmad›kça temizlik yapmay›n›z, temizlik yapt›¤›n›z bez, üstübü gibi
parçalar› geliﬂigüzel de¤il bu tür çöpler için ayr›lm›ﬂ demir çöp kovalar›na at›n›z,
14. Benzin, gazya¤›, ya¤ ve di¤er yan›c› maddeler özel kaplar içinde muhafaza edilmelidir.
15. Yang›n söndürme araçlar› amac› d›ﬂ›nda iﬂlerde kullan›lmamal›d›r.
16. Yang›n esnas›nda iﬂyerindeki otomatik çal›ﬂan veya el ile kumandal› alarm tertibat› yard›m ça¤r›s› için kullan›lmal›d›r.
17. Yang›n esnas›nda etrafa yay›lma tehlikesi arz eden maddeler var ise bunlar›n yang›n mahallinden uzaklaﬂt›r›lmas›
sa¤lanmal›d›r.
18. Çal›ﬂ›lan mahalde ya¤, benzin ve benzeri yan›c› s›v› madde döküldü¤ünde derhal gerekli tedbir al›n›p izole
edilmelidir.
YANGIN SÖNDÜRME USULLER‹
Yang›n olay›n› ortadan kald›rabilmek için yanman›n ﬂartlar›nda belirtilen üç esas›n birisinin yok edilmesi gerekmektedir.

Bu esaslar› hat›rlayacak olursak yanma olay›n› meydana
getiren yan›c› madde, ›s› ve oksijenden herhangi bir tanesinin
ortadan kald›r›lmas› yang›n üçgeninde de izah edildi¤i gibi
yanmay› ortadan kald›racakt›r. Bu temele dayan›larak yang›n
söndürme prensiplerini ﬂu ﬂekilde izah edebiliriz.
a. So¤utarak söndürme (Is›y› azaltma veya
ortadan kald›rma):
1. Su ile so¤utma,
2. Yan›c› maddeyi da¤›tma,
3. Kuvvetli üfleme.
b. Havay› Kesme (Oksijeni yok etme veya
oran›n› düﬂürme):
1. Örtme,
2. Bo¤ma,
3. Oksijeni azaltma.
c. Yan›c› maddeyi ortadan kald›rma:
1. Yan›c› maddeyi ›s›dan ay›rmak,
2. Ara boﬂlu¤u meydana getirmek.
YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN MADDELER
a) Su: Su serinletici, kapat›c›, ak›c›, kar›ﬂt›r›c›, yay›c› özelliklere sahip bir maddedir. Is›y› emerek buharlaﬂ›r ve hacimce
geniﬂler. Oksijen a¤›r oldu¤u için yan›c› maddenin üstünü ve çevresini kaplar.
1- So¤utucu özelli¤i
2- Kaplama-Bo¤ma özelli¤i
3- Emülsiyon-Söndürücü özelli¤i
b) Karbondioksit (CO2): Akaryak›t ve elektrik kaynakl› yang›nlar da kullan›lacak (CO2) yan›c› olmay›p kimyevi
maddelerle pek kolay birleﬂmez. Gaz halinde oldu¤u için ateﬂin üzerine kolayca da¤›larak yan›c› maddenin üzerini
kaplar. Yan›c› madde üzerine kendi tazyiki ile püskürür, elektri¤i iletmez, yal›tkand›r.
c) Kuru Kimyevi Toz: B ve C s›n›f› yang›nlar için kullan›lan tozlar, sodyum bikarbonat as›ll› tozlard›r. A, B, C
S›n›f› yang›nlar›nda kullan›lan tozlar ise Amonyum Fosfat as›ll› bileﬂiklerden meydana gelmektedir. Kuru kimyevi tozlar,
akaryak›t yang›nlar›nda, elektrikle çal›ﬂan makinelerin yang›nlar›nda kullan›lmaktad›r. Kuru Kimyevi Tozlar›n Söndürücülük
Özellikleri; Kuru kimyevi tozlar ateﬂi bo¤arak, so¤utarak, zincirleme yanma olay›na kesintiye u¤ratarak söndürürler.
d) Köpük (FOAM): FOAM kimyasal bileﬂiktir. Bas›nçl› su ile karﬂ›laﬂt›¤›nda, kar›ﬂ›m köpük yap›c›dan tazyikle
geçerken hava ile kar›ﬂ›r ve köpü¤ü meydana getirir. Köpük; yang›n yüzeyini battaniye gibi tamamen kaplar, hava ile
temas› keser, ayr›ca so¤utma özelli¤i vard›r. Bu nedenle iyi bir söndürücüdür.
e) Halojenli Hidrokarbonlar: Hassas cihazlar›n korunmas›nda, bilgi iﬂlem merkezlerinde, laboratuarlar›nda,
telekomünikasyon merkezlerinde vb. yerlerde kullan›lan söndürücülerdir.
Kesme ve kaynak iﬂlemi fabrika yang›nlar›n›n esas nedenlerinden biridir. Ülkemizde her y›l kesme ve
kaynak iﬂlemlerinden kaynaklanan binlerce yang›n olmaktad›r. Kaynak ve kesme yang›nlar› çok geç fark
edilir. Çünkü s›cak metal veya yanan cüruf (1500-2000 °C) iﬂlemin yap›ld›¤› yerden uza¤a s›çrar ve yang›n
iﬂin bitiminden 1-2 saat sonra fark edilir.
Kesme ve kaynak çal›ﬂmas›n›n yap›laca¤› alanda yap›lacak temel kontroller:
• Bütün yan›c› malzemeler en az 10 m uza¤a güvenli bir mesafeye taﬂ›nmal›d›r.
• Kaynak iﬂlemi güvenli bir yerde yap›lmal›d›r. Kaynak yap›lan yerin civar›nda parlay›c› s›v›lar›n bulunmas›ndan
kaç›n›lmal›d›r.
• Öngörülen iﬂlemler yarar sa¤lam›yorsa, yan›c› maddeyi (yanmaz) ateﬂe dirençli malzemelerle örterek – etraf› çevrilerek
korunmal›d›r.
• Alan ›slat›lmal›d›r.
• Duvarda ve döﬂemede herhangi bir aç›kl›k olmad›¤›ndan emin olunmal›d›r.
• Yang›n söndürme cihazlar› su kovas› da dahil olmak üzere haz›r bulundurulmal›d›r.
• Çevre temizli¤i ve düzeninin tam oldu¤undan ve iﬂ bittikten yar›m saat sonra herhangi bir yang›n riski olmad›¤›ndan
emin olunmal›d›r.
• ‹ﬂ bittikten iki saat sonra bir kontrol daha yap›lmal›d›r.
Beﬂ Önemli Genel Kural:
• Çal›ﬂma alan› ve civar›ndan bütün yan›c› maddeler uzaklaﬂt›r›lmal›d›r.
• Yerler iﬂlem baﬂlamadan önce iyice temizlenmelidir. Tahta zeminler metal kaplanmal› veya iyice ›slat›lmal›d›r.
• Duvarlarda döﬂemede veya civar›nda herhangi bir aç›kl›k olmamal›d›r.
• ‹ﬂlem s›ras›nda yang›n söndürücüler haz›r olmal›d›r.
• ‹ﬂ bittikten sonra alan bir kere daha denetlenmeli ve kontrol edilmelidir.
Haz›rlayan: Nadir Nadi Aslan
Kaynaklar: Çal›ﬂma Ortam› Dergisi (Say›: 55) ve E¤itim Notlar›
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TATB‹KATLAR
Acil durumlar›n tan›t›lmas›, acil durumlardaki hareket
tarzlar›n›n pekiﬂtirilmesi amac›yla her y›l tekrarlad›¤›m›z acil
durum tatbikatlar›ndan kimyasal dökülmesi ve yang›n
tatbikatlar›n› 22/07/2011 tarihinde yapt›k.
Haz›rlanan senaryolara göre yap›lan tatbikatlara acil durum
müdahele ekibi ve ilgili personel kat›larak tatbikatlar
gerçekleﬂtirilmiﬂ ve tatbikat raporlar› haz›rlanm›ﬂt›r.

E⁄‹T‹MLER

ÖNER‹LER
Sürekli geliﬂme ve
iyileﬂtirme
faaliyetlerinin ayr›lmaz
bir parças› olan öneri
sistemimiz etkin bir
ﬂekilde çal›ﬂmaya
devam ediyor.

2011 y›l› bölümlere göre öneriler
‹nsan Kaynaklar›
1%
Di¤er Bölümler
0%
Kalite
6%

E¤itim faaliyetlerimize e¤itim plan›m›z ve güncel oluﬂan e¤itim ihtiyaçlar›
do¤rultusunda devam ediyoruz. A¤ustos ay› sonu itibariyle 4783 saat üzerinden
toplam 14,49 Saat/Adam e¤itim gerçekleﬂtirerek 2011 y›l› için belirledi¤imiz 25
Saat/Adaml›k e¤itim hedefimizin % 58’ini tamamlam›ﬂ bulunmaktay›z.

Çelikhane
3%
Haddehane
16%

A¤ustos ay› sonuna
kadar çal›ﬂanlar›m›z›n;
üretim verimlilik
Mek. Bak. Onr.
Elk. Bak. Onr.
artt›rma, çevre, iﬂ
27%
47%
sa¤l›¤› ve güvenli¤i
gibi konularda vermiﬂ olduklar› toplam öneri say›s› 305’e
ulaﬂm›ﬂt›r. Gelen önerilerin 186 adeti uygulanmakta,
42 adeti uygulanmak için uygun bulunmuﬂ uygulamaya
geçirilmesi beklenmekte, 58 adeti incelenmektedir.
312 önerinin 19 adeti de uygulanma aç›s›ndan uygun
bulunmam›ﬂt›r.
Gelen önerilerin bölümlere göre da¤›l›m› da yukar›daki
grafikte gösterilmektedir.

2011-2012 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
staj›na baﬂlad›lar.
Stajyer arkadaﬂlar›m›za Çemtaﬂ ailesine hoﬂ geldiniz diyor
ve stajlar›n›n faydal› olmas›n› diliyoruz.

PERSONEL HABERLER‹
MUSTAFA ÖZTÜRK
1989 Bursa do¤umluyum. Harmanc›k 75. Y›l Çok
Programl› Lisesi Metal ‹ﬂleri mezunuyum. 7 ay önce
ÇEMTAﬁ ailesine kat›ld›m. Haddeler Kumanda
Operatörü olarak çal›ﬂmaktay›m ve burada
bulunmaktan çok mutluyum. Buradaki tüm çal›ﬂma
arkadaﬂlar›ma öncelikle sa¤l›k ve mutluluklar diler,
çal›ﬂma hayatlar›nda baﬂar›lar dilerim. Sayg›lar.
TURGUT DEM‹RTAﬁ
05.01.1977 Bursa do¤umluyum. ÇEMTAﬁ ailesine
03.08.2007 tarihinde Çelikhane Mekanik Bak›m –
Onar›m ‹ﬂçisi olarak kat›ld›m. Koyu bir Bursaspor
taraftar›y›m, maç izlemeyi seviyorum. Çal›ﬂma
arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar dilerim.
GENÇER BATTAL
04.07.1986 Mustafakemalpaﬂa do¤umluyum.
Mustafakemalpaﬂa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
mezunuyum. 18.01.2011 tarihinde ÇEMTAﬁ ailesine
kat›ld›m. Çal›ﬂma arkadaﬂlar›mdan çok memnunum.
Evliyim. Hobilerim aras›nda müzik dinlemek vard›r.
Fenerbahçe taraftar›y›m. Pota Oca¤› ‹zabecisi olarak
çal›ﬂ›yorum.

EVLENEN ARKADAﬁLARIMIZ

GR‹P AﬁISI
Her y›l oldu¤u gibi Çemtaﬂ personeli ve stajyerlerimizden
isteyenlere Eylül 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.

Çelikhane Personeliden,
Nihat BATTAL
evlenmiﬂtir.
Kendisine eﬂi ile birlikte mutlu bir
yaﬂam diliyoruz.

ÇOCUKLARI OLAN ÇALIﬁANLARIMIZ
Çelikhane Personelinden,
Halil ‹brahim TURGUT’un bir erkek,
Mekanik Bak›m - Onar›m
Personelinden,
Caner AKIN’›n bir k›z,
Ayd›n GÜLEÇ’in bir k›z,
Elektrik Bak›m - Onar›m Personelinden,
Murat AKSAKAL’›n bir erkek,
çocuklar› dünyaya gelmiﬂtir.
Bebeklerimize aileleri ile beraber uzun
ve sa¤l›kl› bir yaﬂam diliyoruz.
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BETÜL TOKMAK
NOSAB ‹lkö¤retim Okulu
4/B

FERYAL YASEMEN TET‹K
Mustafa Münevver Ola¤aner
‹lkö¤retim Okulu

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

Yay›n Kurulu:
Refik ÇANDARLI
Baﬂkan
Harun YEﬁiLYURT
Esra ATLAS
‹smail CAN
Dilek SÖNMEZ YILDIZ
Mustafa ÖZYURT
Gökhan ÇAKMAKTEPE

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 72 00 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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