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De¤erli Arkadafllar›m,

2011 y›l›n›n 3. çeyre¤i, Temmuz,
A¤ustos, Eylül üretim, sat›fl ve
karl›l›k itibariyle fevkalade baflar›l›
geçmifltir.
Y›l›n ilk 9 ay›nda üretimimiz ve
sat›fllar›m›z planlad›¤›m›z
do¤rultuda gerçekleflmifltir.
‹MKB’de ifllem gören firmalar
9. ay sonu verilerine
bakt›¤›m›zda ana metal üreticilerinin
durumunun pek güzel oldu¤u gözükmektedir.

Bilindi¤i gibi, Türkiye’miz demir-çelik
üretiminde uzunda (inflaat çeli¤i) fazlal›k,
yass› ve vas›fl›’da ise üretim azl›¤› var.
2010’da üretimin % 75’i uzun ürün iken
% 25’i ise yass› ürün idi.
2011’de bu üretim oran› son zamanlardaki
çeflitli yass› yat›r›mlar›ndan % 70-% 30
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 devam edecek ve eskiden
oldu¤u gibi ithalatla karfl›lanacakt›r.

Önümüzdeki y›llarda bugünlere kadar yass›da
yaflanan üretim-tüketim yap›sal sorununun
çözülmesine ra¤men Türkiye otomotivinin
vas›fl› ihtiyaçlar›n› ithalatla karfl›lamas› son
y›llar yeni bir vas›fl› çelik üreticisinin rol
almamas›na sebep olmaktad›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 Sanayi’nin vas›fl› çelik üreticileri
ve Otomotiv Yan Sanayilerini pas geçerek
otomotive haz›r tak›labilir parçalar getirmesi
di¤er bir ifadeyle montaja dönmesindendir.
Ülkelerin kendi vas›fl› çelik ve yan sanayilerini
kolluyor olmas› da önemli bir sebep olarak
say›labilir.

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 ve 1996’da imzalanan
Gümrük Birli¤i anlaflmas›n›n önemini
kaybedece¤i ifade ediliyor.
G-20 ülkeleri aras›nda tek ülke maalesef
Türkiye’dir ki kendi ulusal Otomotiv Sanayini
hala kuramam›flt›r, fakat bugünlerde ciddi
çal›flmalara bafllan›lm›flt›r.
Ancak, Yerli Otomotiv Sanayinden önce veya
paralel olarak mevcut kurulu otomotiv sanayi
yerlileflme bak›m›ndan sorgulanmal›d›r.

1- Ana sanayinin ithal malzeme oran›n›n
Fransa’da % 5, Almanya’da % 12, ‹talya’da
% 12, ‹ngiltere’de % 18, Japonya’da % 6 ve
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Genel Müdür Yard›mc›m›z (Teknik)
A. Refik ÇANDARLI’y› mücadele
etti¤i amans›z hastal›k 13 Ekim 2011
tarihinde aram›zdan alm›fl
bulunmaktad›r.

Tüm Çemtafl ailesinin bafl› sa¤olsun
diyoruz. Merhuma Tanr›’dan rahmet,
geride kalan yak›nlar›na sab›rlar
diliyoruz.

Güney Kore’de % 0,4 iken
Türkiye’de % 70 olmas› dikkat
çekici.

Önce montajla bafllayan Türkiye
Otomotiv Sanayindeki 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 Sanayi Sektöründe
onlar kendi markalar›n› üretiyorlar ve bu
üretimlerde ancak % 0,5’in alt›nda ithal
malzeme kullan›yorlar. Türkiye’de de yerli
oran› çok düflük yani neredeyse tamam›
ithalat.
2- Türk otomotiv yan sanayinin bir arac›n %
100’ünü üretebilme yetkinli¤ine ra¤men
yüksek ithal malzeme oran› ve pazar içindeki
sat›fllarda ithalin pay›n›n % 50 lerin çok
üzerinde olmas› da sorgulamaya de¤er
olmaktad›r. Yerli malzeme kullan›mlar›n›n
her geçen gün daha da azalmas› Türk
Otomotiv Sanayini kuruldu¤u y›llar olan
günlere MONTAJ Sanayine çevirmektedir.
E¤er, önümüzdeki günler için otomotiv sanayi
politikam›z olmaz ise otomotiv sanayi
bafllang›ç noktas›ndaki MONTAJ Sanayine
döner ve onunla da kalmaz her ülkeden her
çeflit otomobilin kolayca girdi¤i bir ülke
oluruz.
3- Ana sanayinin ithal malzeme kullan›m
oran›n›n % 95 olan firmayla % 30 olan›n
ayn› teflvik kapsam›nda de¤erlendirilmesi
yerlilefltirmenin sunabilece¤i faydan›n
yeterince benimsenmedi¤inin önemli kan›t›
olmaktad›r. Zor oldu¤unu bildi¤imiz
otomotive deste¤i yerli malzeme kullan›m›na
göre vermeli ve daha da gecikmemeliyiz.

De¤erli arkadafllar›m,
Genel Müdür Yard›mc›m›z (Teknik) Refik
ÇANDARLI’y› amans›z hastal›k aram›zdan
ald›. Allah rahmet eylesin, topra¤› bol olsun,
ailesine de Allah sab›r versin.

Refik’le benim mesai arkadafll›¤›m Karabük’te
bafllad›, 1978 – 1982 aras›, 4 y›l. 1994 y›l›nda
Çemtafl’›m›za Çelikhane Müdürü olarak ald›m.
2000 y›l›nda Genel Müdür Yard›mc›s› oldu.
Öldü¤ü gün Çemtafl’›m›zda tam 17 y›ll›k
mesaisini tamamlam›flt›.

Çelikhaneye Sürekli Döküm Makinas›n›n
devreye al›nmas› günleri gelmiflti ve daha
sonra Haddehanelerimiz Modernizasyonu,
Kabuk Soyma, Denge Çubu¤u Hatt› gibi
say›s›z önemli yat›r›mlarda rol ald› ve otomotiv
çeli¤i yap›m›nda çok büyük baflar›lara imza
att›.

Refik’in erken gidifli benim için büyük kay›p,
Çemtafl için büyük kay›p ve çok sevilen bir
arkadafl olarak da Çemtafl Ailesi için büyük
kay›pt›r. Allah rahmet eylesin, huzur içinde
yats›n. Çemtafl Ailesine de ayr›ca kusursuz
son görevleri için çok teflekkür ediyorum.

Hepinize sa¤l›k, mutluluk ve baflar›lar
diliyorum.

Sayg›lar›mla,

Nuri ÖZDEM‹REL
Genel Müdür

BAfiYAZI

AHMET REF‹K
ÇANDARLI

(1952-2011)

12-13 Ekim 2011 tarihlerinde GKN
DRIVELINE firmas› ÇEMTAfi’› ziyaret
etti.

Ziyarete Sat›nalma yöneticileri Sn. Martin
GOEKE ve Andrea FERRI, Global SQA
yöneticisi Sn. David HUMPREYS ve
Floransa fabrikas›ndan SQA Massimo
BORELLI ile Eskiflehir fabrikas›ndan Sn.
Murat ÖZGEN,  Sn. Özge HARSA ve Sn.
Bora ERBAY kat›ld›lar.

Tan›flma, ÇEMTAfi’›n tan›t›m› ve fabrika
gezisiyle bafllayan ziyarette teknik ve
ticari konular görüflüldü. SQA grubu
taraf›ndan daha önce gerçeklefltirilen ön
denetimin sonuçlar› ve mevcut denetim

GKN DRIVELINE Z‹YARET‹

bulgular› de¤erlendirildi, sevk edilen
deneme parti malzemelerin fonksiyonel
test sonuçlar› yeniden gözden geçirildi.
Sat›nalma grubu ise ticari çal›flma
koflullar›n› de¤erlendirdi.

Kas›m ay› içerisinde gerçekleflen ziyarete
Kamyon Gelifltirme Direksiyon ve
Süspansiyon Sistemleri Grup fiefi Sn.
‹smet UYGUR, Kamyon Gelifltirme
Direksiyon ve Süspansiyon Sistemleri
Mühendisi Sn. Koray KILIÇASLAN ve
Üretim Malzemeleri Sat›nalma
Mühendisi Sn. Orhun BAfiARAN
kat›ld›lar.

ÇEMTAfi denge çubu¤u hatt› ve vas›fl›
çelik üretim tesisinin genel tan›t›m› ile
bafllanan ziyarete, vas›fl› çelik üretim
tesisimizin ve denge çubu¤u üretim
hatt›m›z›n gezilmesi ile devam edildi.
Vas›fl› çelik üretim tesisimizde
gerçeklefltirilen tur ile ziyaretçilerimiz

MERCEDES BENZ TÜRK
Z‹YARET‹

denge çubu¤u üretiminde kullanaca¤›m›z
hammalzemenin üretim aflamalar›n›
bafltan sonra görmüfl oldular.
Denge çubu¤u üretim hat turu
kapsam›nda envanterimizde üretim
kal›plar› bulunan örnek bir denge
çubu¤unun üretimini gerçeklefltirdik.
Üretim esnas›nda süreçler sorumlular›
taraf›ndan anlat›larak ziyaretçilerimize
bafltan sona bütün üretim süreçlerini
göstermifl olduk. Üretim hat turu
sonras›nda ise hem denge çubu¤u hem
de vas›fl› çelik laboratuar test
imkanlar›m›z detayl› flekilde anlat›ld›.
Saha denetimi öncesinde düzenlenen
ziyaretten firma yetkilileri oldukça
memnun ayr›ld›lar.

‹HRACAT
ÖDÜLÜ
Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n her
y›l düzenledi¤i geleneksel ‘’En Fazla
‹hracat Yapan Firmalar’’ ödül töreninde
ÇEMTAfi, 2010 takvim y›l› içerisinde en
fazla ihracat yapan firmalar aras›nda 11.
s›rada yer almas› nedeniyle ‘’Bronz Plaket
ve Takdir Berat›’’ ile ödüllendirilmifltir.

Ziyaret sonunda GKN yetkilileri tüm
denetim sonuçlar›n›n ve ÇEMTAfi
malzemesi ile üretilen parça testlerinin
olumlu oldu¤unu, en k›sa sürede seri
üretime geçilece¤ini belirttiler.

ACI KAYBIMIZ



- APPROVAL CERTIFICATE
FOR MATERIAL 17596 AOBV

- RECOGNITION SMS WII
63689AO

EN ISO 9001:2000
Certificate Reg. No 44 100 083583

ISO/TS 16949:2002
Certificate Reg. No 44 111 066724

B‹ZDEN HABERLER

SAYFA 2   BÜLTEN KASIM/ARALIK 2011

Denge çubu¤u üretim hatt›m›zda süren çal›flmalar›m›z kapsam›nda,
fabrikam›zdan teknik bir heyet, Fransa – Douai’ye, Frauenthal (Styria
Group) firmas›na teknik bir gezi gerçeklefltirmifllerdir. Frauenthal firmas›
Paris’ e yaklafl›k 200 km uzakl›kta olan 50.000 nüfuslu Douai kasabas›nda
faaliyet göstermektedir.

3-5 Ekim tarihlerinde fabrikam›zdan fiükrü ÜNAL, Avni HALAÇ, Murat H.
ÖZTÜRK ve M. Gökhan KELEBEK’in, Frauenthal firmas›na yapt›¤› ve
oldukça verimli geçen ziyaret s›ras›nda, firma yetkililerinden fabrika
müdürü Sn. Thierry DOGONET ve üretim müdürü Sn. Frederic Morieux
ile yap›lan görüflmelerde, Styria Group ve Frauenthal firmalar› hakk›nda
bilgi al›nm›fl, firmalar›n hitap etti¤i pazarlar, mevcut ve yak›n gelecekte
otomotiv sektörünün öngörülen durumu konular›nda ve teknik konularda
bilgi al›flveriflinde bulunulmufl ve fabrika üretim hatlar› incelenmifltir.

FRANSA’YA TEKN‹K
GEZ‹

gören köy say›s› 15 ‘e yükselmifl, Bursa il merkezi ise hemen hemen tümüyle tahrip
olmufltur.

‹kinci depremde Bursa içindeki can kayb› 1300, d›fl›nda ise 300 dolay›nda olmufltur.
Di¤er taraftan çok say›da hamam (Emir sultan, Yeflil, Bit Pazar›, Nal›nc›lar, Çömlek,
‹brahim pafla hamamlar›) ve çarfl› (Timur kap› içi, Geyve han› kap›s›, fiad›rvanl› kap›)
ile Bursa kalesi de y›k›lm›flt›r. Ayn› flekilde Sultan Osman ve Sultan Orhan’›n Tophane’
deki türbeleri de tahrip olmufltur. Ayr›ca yerlerde yar›k ve çatlaklar›n olufltu¤u, sular›n
f›flk›rd›¤› ve Uluda¤’dan kaya düflmelerinin de çok yo¤un oldu¤u rapor edilmifltir.

Bursa ve yak›n civarlar›ndaki büyük depremlerin yinelenme aral›¤›n›n 180 - 260 y›l
oldu¤unu da göstermektedir. 1855 tarihinden sonra çok büyük bir deprem yaflamayan
Bursa için risk 156 y›ld›r ve y›k›c› bir depremle karfl›laflmamas›ndan dolay› devam
etmektedir. Son olarak 17 A¤ustos 1999 tarihindeki ‹zmit merkezli depremde de Bursa
ve çevresi etkilenmifl ve baz› ufak tahribatlar yaflam›flt›r. Bugün Bursa, geçmiflten ders
alarak her an “faylar›n k›r›labilece¤i ihtimali”ne karfl› depreme haz›rl›kl›, “sa¤l›kl› bir
kent olma” yolunda çal›flmalar›n› sürdürmelidir.

Türk tarihinde yaz›lm›fl ilk depremleri konu alan eser Hac› Çelebi olarak da an›lan Bursal›
Gökmenzade Seyyid Hüseyin Rifat Efendi’nin "‹flaretnüma" adl› kitab›d›r. ‹lk deprem
merkezi olan Kandilli Rasathanesi’ni kuran Fatin GÖKMEN’de, Hac› Çelebi’nin o¤ludur.
Hac› Çelebi’nin yazd›¤› deprem kroni¤i, olas› Bursa depremi hakk›nda çok zengin bilgiler
veriyor.

Bursa Fay›’ndan kaynaklanan en son y›k›c› büyük depremler 28 fiubat 1855 (fiiddeti:9)
ve 11 Nisan 1855 (fiiddeti:10) tarihlerinde olmufl, Bursa ili merkezinde ve yak›n çevresinde
yüksek can kayb› ve a¤›r hasara yol açm›flt›r. Bu iki y›k›c› depremden sonra, Bursa ili
merkezini içine alan alanda, önemli say›lacak y›k›c› bir deprem olmam›flt›r. Baflka bir
deyiflle Bursa Fay› yaklafl›k 156 y›ld›r bir sismik boflluk niteli¤indedir ve gelecekteki
y›k›c› bir depremin olas› yeridir.

‹lk depremde Mustafa Kemalpafla ve Bursa il merkezi ile birlikte 9 köy, 38 cami (Ulu
cami, Y›ld›r›m Beyaz›t cami, ikinci Murat cami, vb.) 13 okul, hamam ve kapal› çarfl›n›n
befl bölümü ile Urganl› ve Setbafl› köprüleri a¤›r hasar görmüfl ve 300 can kayb› olmufltur.
‹kinci depremde ise daha önce hasar gören tüm yap›lar y›k›l›rken, y›k›lan ve a¤›r hasar DEPREM

COMVEX ‹STANBUL FUARINA KATILDIK
24 – 27 Kas›m tarihleri aras›nda TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece
‹stanbul’da gerçeklefltirilen 3.COMVEX
‹STANBUL Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan
Sanayi Fuar›’na kat›ld›k. Ticari araçlar,
otobüs ve yan sanayi  sektörlerinde güç
birli¤inin önemli bir göstergesi olarak
tan›mlanan, “COMVEX ‹STANBUL Ticari
Araçlar, Otobüs ve Yan Sanayi Fuar›”nda
ticari araçlar›n en son modelleri ile
seçkin yan sanayi kurulufllar›n›n ürün
ve hizmetleri sergilendi.

ÇEMTAfi Çelik Makina Sanayi ve Ticaret
A.fi. olarak, hem yeni devreye alm›fl
oldu¤umuz viraj denge çubu¤u, hem de
vas›fl› çelik ürünlerimizi tan›tma ve
sergileme f›rsat›n› yakalam›fl olduk.
Stand›m›z› ziyaret eden herkese teflekkür
ederiz.

DEPREMDE NEREDE DURMALI?
Ad›m Doug Copp. Dünyan›n en tecrübeli kurtarma birimi Amerikan Uluslar aras› Kurtarma Ekibinin Kurtarma
flefi ve afet olaylar› müdürüyüm. Bu makaledeki bilgiler bir deprem an›nda hayat kurtaracakt›r.

875 y›k›lm›fl binaya sürünerek girdim, 60 ülkeden kurtarma ekipleriyle çal›flt›m, birçok ülkede kurtarma ekipleri
oluflturdum, ve çok say›da ülkede birçok kurtarma ekibinin üyesiyim. 2 y›l boyunca birleflmifl milletler felaket
'azaltma' uzman›yd›m. 1985'ten beri ayn› anda gerçekleflenler hariç dünyadaki bütün büyük felaketlerde çal›flt›m.

1996'da benim hayatta kalma metodumun geçerlili¤ini ortaya koyan bir film yapt›k. Türk hükümeti, ‹stanbul
Belediyesi, ‹stanbul Üniversitesi, Case yap›mc›l›k ve ARTI bu pratik ve bilimsel testin filme al›nmas›nda iflbirli¤i
yapt›lar. ‹çinde 20 maket (mannequis) olan bir okulu ve evi y›kt›k. On maket 'çömel ve korun' metodunu uygularken,
10 maket 'hayat üçgeni' metodumu uygulad›. Tasarlanm›fl y›k›mdan sonra görüntüleri filme almak ve sonuçlar›
belgelemek için enkaz› geçip binaya girdik. Bina y›k›mlar›nda oluflabilecek flartlar dahilinde direk olarak
gözlemlenebilen ve bilimsel flartlar alt›nda hayatta kalma tekniklerimi uygulad›¤›m film 'çömelip korunan/saklanan'
kifliler için hayatta kalma flans›n›n s›f›r oldu¤unu ortaya koydu. Hayat üçgeni metodumu kullananlar için hayatta
kalabilme flans› yaklafl›k olarak % 100 oldu. Bu film Türkiye'de ve Avrupa'n›n geri kalan k›sm›nda milyonlarca
izleyici taraf›ndan izlendi. Bu film ABD, Kanada ve Güney Amerika'da RealTV program›nda izlendi.

Enkaz›na girdi¤im ilk bina 1985 Mexico City depreminde bir okuldu. Bütün çocuklar s›ralar›n›n alt›ndayd›. Her
bir çocuk kemiklerinin kal›nl›¤›na kadar ezilmifllerdi. S›ralar›n›n yan›ndaki koridorlara uzanm›fl olsalard› hayatta
kalm›fl olabilirlerdi. Bu 'ay›pt›, gereksizdi' ve çocuklar›n neden koridorlarda (s›ralar›n aras›nda) olmad›¤›n› merak
ettim. O an, çocuklara bir fleyin/eflyan›n alt›na saklanmalar›n›n söylendi¤ini bilmiyordum.

Basitçe ifade edilirse, binalar y›k›l›rken, objelerin üzerine düflen tavan a¤›rl›¤› veya içerideki mobilyalar bu nesnelere
çarparken yanlar›nda bir yer, boflluk b›rak›rlar. Bu boflluk benim 'hayat üçgeni' dedi¤im aland›r. Nesne ne kadar
büyük ve ne kadar dayan›kl› olursa daha az ezilecektir.

Nesneler ne kadar az ezilirse boflluk ve bu bofllu¤u kullanan kiflinin yaralanmama olas›l›¤› o kadar artar. Bir
dahaki sefere televizyonda y›k›lan bina izlerken gördü¤ün üçgenleri say. Heryerdeler. Y›k›lan bir binada görece¤iniz
en yayg›n biçimdir. Deprem an›nda hayatta kalma, ailelerine bakma ve baflkalar›n› kurtarma hakk›nda 750 bin
nüfuslu Trujillo kentinin ‹tfaiye bölümünü e¤ittim. Trujillo ‹tfaiye Departman›n›n kurtarma flefi üniversitede
profesördür. Bana her yerde efllik etti.

Kiflisel ifadeleridir: Ad›m Roberto Rosales. Trujillo kurtarma ekibi flefiyim. 11 yafl›ndayken çöken bir binada
mahsur kald›m. Mahsur kal›fl›m 1972 y›l›nda 70.000 kiflinin öldü¤ü depremde oldu. Erkek kardeflimin motosikletinin
yan›nda oluflan 'hayat üçgeni' içinde hayatta kald›m. Yataklar›n›n veya s›ralar›n, masalar›n alt›na giren arkadafllar›m
ezilerek öldüler (isim, adres vb detaylar› anlat›yor). Ben hayat üçgeninin yaflayan örne¤iyim. Ölen arkadafllar›m
'çömel ve korun' örnekleridir.

DOUG COPP'UN ÖNER‹LER‹;
1) Binalar çökerken basitçe 'çömelen ve korunan' kifliler istisnas›z her defas›nda ezilerek ölüyorlar. Masa, araba
gibi nesnelerin alt›na giren kifliler her zaman ezilirler.
2) Kediler, köpekler ve bebekler'in hepsi do¤al bir flekilde dizlerini ana rahmindeki gibi kar›nlar›na do¤ru çekerek
k›vr›l›rlar. Deprem an›nda sizde bu flekilde k›vr›lmal›s›n›z. Bu do¤al bir güvenlik ve hayatta kalma içgüdüsüdür.
Daha küçük bir bofllukta hayatta kalabilirsiniz. Hafifçe ezilecek ama yan›nda boflluk yaratacak bir kanepe, genifl
büyük bir eflyan›n yan›nda durun.
3) Ahflap evler deprem an›ndaki en güvenli yap›lard›r. Sebebi basittir; ahflap esnektir ve depremin zorlamas›yla
hareket eder. E¤er ahflap bina çökerse genifl yaflam boflluklar› oluflur. Ayr›ca, ahflap binalar daha az yo¤unlukta
y›k›l›fl a¤›rl›¤›na sahiptir. Tu¤la binalar ayr› tu¤la parçalar›na ayr›lacaklard›r. Tu¤lalar bir çok yaralanmalara sebep
olacakt›r ama (beton) bloklardan daha az ezilmifl vücutlar yarat›rlar.
4) E¤er gece yataktayken deprem olursa, basitçe yuvarlanarak yataktan düflün. Yata¤›n çevresinde güvenli bir
boflluk oluflacakt›r. Oteller müflterilerine deprem an›nda yataklar›n yan›nda yere uzanmalar›n› sal›k veren bir uyar›
notunu odalarda her kap›n›n arkas›na asarlarsa depremlerde çok büyük hayatta kalma oranlar›n› sa¤layabilirler.
5) Televizyon izlerken deprem olursa ve kolayca kap›dan veya pencereden d›flar› kaçmak mümkün de¤ilse, kanepe
veya büyük bir koltu¤un/sandalyenin yan›nda cenin pozisyonunda k›vr›larak yere uzan›n.
6) Bina çökerken kap› kirifllerinin alt›na geçen herkes ölür... Nas›l m›? E¤er kap› kirifllerinin alt›na geçerseniz
ve kap› kirifli öne veya arkaya do¤ru düflerse inen tavan›n alt›nda ezilirsiniz. E¤er kap› kirifli yana do¤ru y›k›l›rsa
ikiye bölünürsünüz. Her iki durumda da ölürsünüz!
7) Hiçbir zaman merdivenlere gitmeyin/yönelmeyin. Merdivenler (ana binadan) farkl› bir 'frekans aral›¤›na'
sahiptir; ana binadan ba¤›ms›z/ayr› olarak sars›l›rlar. Merdivenler ve binan›n geri kalan› devaml› olarak birbirlerine
çarparlar, ta ki merdivenlerin y›k›l›fl› gerçekleflene kadar. Merdivenlere ulaflan insanlar basamaklar yüzünden
yaralan›rlar. Korkunç flekilde sakatlan›rlar. Bina y›k›lmasa dahi, merdivenlerden uzak durun. Merdivenler binan›n
hasar görmesi en muhtemel k›sm›d›r. Depremde y›k›lmam›fl olsa dahi, merdivenler ba¤›rarak kaçmaya çal›flan
insanlar›n afl›r› yüklenmesi ile çökebilir. Merdivenler binan›n geri kalan k›sm› zarar görmemifl olsa dahi her zaman
güvenlik aç›s›ndan kontrolden geçirilmelidir.
8) Binan›n d›fl duvarlar›na yak›n yerlerde durun, mümkünse d›fl›na ç›k›n. Binan›n iç k›s›mlar›ndansa d›fl k›s›mlar›na
yak›n yerlerde olmak çok daha iyidir. Binan›n d›fl çevresinden ne kadar içeride olursan›z, ç›k›fl yolunuzun kapanma
ihtimali o kadar artacakt›r.
9) Aynen Nimitz yolundaki katlar aras›ndaki (y›k›lan) bloklar›n meydana getirdi¤i gibi, deprem an›nda üst yolun
y›k›lmas›yla ezilen araçlar›n içinde bulunan insanlar ezilirler. San Francisco depreminin kurbanlar›n›n hepsi
araçlar›n›n içindeydiler. Hepsi öldü. Araçlar›n›n d›fl›na ç›k›p, arac›n yan›na uzan›p veya oturarak kolayl›kla hayatta
kalabilirlerdi. Ölen herkes e¤er araçlar›ndan ç›k›p, araçlar›n›n yan›na oturabilseler veya uzanabilselerdi yafl›yor
olabilirdi. Ezilen bütün araçlar›n yan›nda-kolonlar›n direkt olarak üzerine düfltü¤ü araçlar hariç- 3 feet yükseklikte
boflluklar oluflmufltu.
10) Enkaz halindeki gazete ofislerini ve çok miktarda ka¤›d›n oldu¤u ofisleri dolafl›rken ka¤›d›n
s›k›flmad›¤›n›/ezilmedi¤ini keflfettim. Ka¤›t y›¤›nlar›n›n/kümelerinin etraf›nda genifl boflluklar bulunur/oluflur.

Doug COPP
Amerikan Uluslararas› Afet Olaylar› Müdürü
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Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder
Atatürk’ü ölüm y›ldönümü olan 10 Kas›m
Perflembe günü saat 9’u 5 geçe bir kez
daha minnet ve özlemle and›k.

ÇOCUKLARI OLAN ÇALIfiANLARIMIZ

Mali ‹fller Personelinden,
Bülent GÜZELARSLAN’›n bir k›z,

Mekanik Bak›m – Onar›m personelinden,
Vural BAYRAKTAR’›n bir k›z,

Çelikhane  Personelinden,
Gençer BATTAL’›n bir erkek,

Haddehane  Personelinden,
‹smail ERTAN’›n bir k›z,
Eflref  IfiIK’›n bir k›z,

Kalite Personelinden,
‹smail BAKLACI’n›n bir erkek,
Ferdi BALKIR’›n bir erkek,

Elektrik Bak›m – Onar›m  Personelinden,
Mustafa ELMAS’›n bir k›z,

çocuklar› dünyaya gelmifltir.

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

M‹NNET VE
ÖZLEMLE
ANDIK

Arkan Ergin Uluslararas› Ba¤›ms›z
Denetim A.fi. firmas› taraf›ndan
düzenlenen ve Prof. Dr. Sn. Dursun
ARIKBO⁄A taraf›ndan sunulan
Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› E¤itimi grup flirketlerinin
(Çemtafl A.fi., Bursa Çimento A.fi., Bursa
Beton A.fi., Roda A.fi., Ares A.fi.) ve
di¤er firmalar›n ( Burboya A.fi., Duraner
A.fi., B Plas A.fi.) kat›l›m›yla 18-19-20
Kas›m 2011 tarihinde Bursa Beton A.fi.
firmas›nda gerçeklefltirilmifltir.

NEDEN ULUSLARARASI FINANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARI?
Geçmifl yüzy›l›n son on y›l›ndan itibaren
ivme kazanarak artan s›n›r ötesi yat›r›mlar
ve fleffaf sermaye piyasalar›n›n do¤al
bir sonucu olarak, tüm dünyada evrensel
nitelikte ortak finansal raporlama
standartlar› gereksinimi ortaya ç›km›flt›r.
Bu gereksinime en genifl kat›l›ml› cevap,
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Kurulu’ndan gelmifltir. Bu kurul
taraf›ndan yay›mlanan UFRS’nin

ULUSLARARASI F‹NANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARI E⁄‹T‹M‹

uygulanmas› genifl yayg›nl›k kazanm›flt›r.

Bugün Avrupa Birli¤ine üye ülkeler,
Avustralya, Kanada, Rusya, Güney Afrika
gibi ülkeler UFRS’yi kendi yerel
mevzuatlar›na adapte etmifllerdir.
Dünya’n›n büyük ekonomilere sahip
ülkeleri ise UFRS’yi adapte etme
sürecinde bulunmaktad›r. ABD’nin
finansal raporlama standartlar› olan US
GAAP ile UFRS aras›nda da yo¤un bir

Çal›flanlar›n yönetimi
konusundaki uygulamalar›n›n
de¤erlendirilmesi, sorunlar›n ve
zay›f alanlar›n tespit edilerek
iyilefltirme faaliyetlerinin
gerçeklefltirilmesi amac›yla her
y›l uygulad›¤›m›z “Çal›flan
Memnuniyeti” anketini bu y›l da
27 Ekim 2011 tarihinde tüm
çal›flanlar›m›za uygulad›k.

ÇALIfiAN MEMNUN‹YET‹ ANKET‹

EM‹R ‹fiCAN
05/08/1985 Bursa do¤umluyum. Mimar Sinan
Endüstri Meslek Lisesi Torna – Tesviye Bölümünü
bitirdikten sonra, Uluda¤ Üniversitesi Teknik
Bilimler MYO Makine Bölümüne devam ettim.
2008 y›l›nda mezun oldum.
01/11/2011 tarihinde ÇEMTAfi ailesine kat›ld›m.
Denge Çubu¤u Proses Gözlemcisi olarak görev
yapmaktay›m. Tüm çal›flma arkadafllar›ma çal›flma
hayatlar›nda baflar›lar dilerim.

PERSONEL HABERLER‹

HASAN KAYA
Tophane EML Metal ‹flleri 2007 mezunuyum.
Mezuniyet sonras› Makine Kal›p Sanayinde
çal›flt›m. Askerlik dönüflü ÇEMTAfi Denge Çubuk
Üretim Bölümüne kat›ld›m. Hentbol ile yak›n ilgim
vard›r. Türkiye y›ld›z tak›m›nda oynad›m. Bekar›m,
1990 Karacabey do¤umluyum. ÇEMTAfi
bünyesine kat›ld›¤›m için mutluyum.

AHMET GÜNGÖREN
Mimar Sinan EML Torna Tesviye Bölümü 2007
y›l› mezunuyum. Askerlik dönüflü ÇEMTAfi
bünyesine kat›ld›m. Okul gürefl tak›m›nda 3 y›l
çal›flt›m. Bekar›m,  Orhaneli 1990 do¤umluyum,
2 kardefliz ve ailem ile birlikte kal›yorum. ÇEMTAfi
bünyesine kat›ld›¤›m için mutluyum.

HÜSEY‹N A⁄LAN
Mustafakemalpafla EML Metal ‹flleri 2007 y›l›
mezunuyum. 20 ay Pilot Koltuk’ ta kaynak robot
operatörü olarak çal›flt›m. Okulda ve askerde
voleybol tak›m›nda oynad›m. Bekar ve 1990
Mustafakemalpafla do¤umluyum. ÇEMTAfi’ a
kat›lmaktan mutluyum.

VEFAT VE BAfiSA⁄LI⁄I
Üretim Planlama ve Kontrol Personelinden

Tamer DEM‹R’in annesi
vefat etmifltir.

Kendisine Tanr›’dan rahmet,
geride kalanlara baflsa¤l›¤› diliyoruz.

flekilde, aradaki farklar› giderme ve
tekdüzelik oluflturma çal›flmas› halen
devam etmektedir.
Tüm bu geliflmelerden hareketle
Türkiye’nin dünya ekonomisi ile
bütünleflmesinin ve milletleraras› yat›r›m
ve ticaret dünyas›na dahil olmas›n›n
yolu, kendi yerel muhasebe mevzuat›n›
UFRS’ye uyumlu hale getirmesidir ve
yeni kanun bunun gerçekleflmesini
sa¤lamaktad›r.

2011 YILI E⁄‹T‹M FAAL‹YETLER‹M‹Z
E¤itim faaliyetlerimize E¤itim Plan›m›z ve oluflan E¤itim
‹htiyaçlar› do¤rultusunda devam ediyoruz.
Ekim ay› sonu itibariyle toplam 18,05 Saat/Adaml›k e¤itim
gerçeklefltirerek, e¤itim hedefimizin %72,2 sini
gerçeklefltirmifl bulunmaktay›z.

Kas›m ve Aral›k aylar›nda gerçeklefltirece¤imiz planl›
e¤itimlerle de  25 Saat/Adaml›k y›ll›k e¤itim hedefimize
ulaflaca¤›z.

Eylül ve Ekim Aylar›nda kat›ld›¤›m›z ve gerçeklefltirdi¤imiz
e¤itimlerden baz›lar›;
• Kalite Sistem E¤itimi
• OHSAS 18000

Çemtafl Uygulamalar›
E¤itimi

• ISO 14000 Çemtafl 
Uygulamalar› E¤itimi

• 19. Dünya ‹fl Sa¤l›¤› ve 
Güvenli¤i Kongresi

• Radyasyon ve Korunma 
yöntemleri

• ‹lkyard›m Yenileme E¤itimi
• Vinç Operatörlü¤ü Kursu
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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

Sahibi:
Çemtafl A.fi. adına
Genel Müdür
Nuri ÖZDEM‹REL

ÇA⁄RI

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

YAYIN B‹LG‹LER‹

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

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

BETÜL TOKMAK
NOSAB ‹lkö¤retim Okulu 4/B
(Babas›: ‹brahim TOKMAK
Çelikhane)

FERYAL YASEMEN TET‹K
Mustafa Münevver Ola¤aner
‹lkö¤retim Okulu
(Babas›: Serdar TET‹K – Haddehane)

BUSE ARAZ
Sönmez ‹lkö¤retim
Ana Okulu
(Babas›: Cevat Önder ARAZ
Haddehane)

B‹LAL SALI
Sadi Etkeser
‹lkö¤retimOkulu
(Babas›: Vedat SALI
Haddehane)


