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Çimento, inşaat sektöründe kullanımı yaygın bir
malzemedir. Harç, sıva veya beton gibi çimento içeren
malzemeleri kullanan ya da bu tür işleri yürüten herkas,
çimentonun insan sağlığına yönelik etkileri konusunda bilgi
sahibi olmalıdır.
Çimentonun insan sağlığına Yönelik Etkileri
Çimento insan sağlığına aşağıdaki üç yolla etki etmektedir.
- DERİ TEMASI
- TOZLARIN SOLUNMASI
- ELLE TAŞIMA
Deri Teması: Yaş çimentonun deri ile teması sonucu hem
dermatit hem de deri yanıkları oluşabilmektedir. Dermatit
(Egzama) : Dermatit oluşmuş ciltte, kaşıntı ve acı hissi ile
birlikte kızarıklık, kuruluk ve çatlaklar görülmektedir.
Çimento iki yolla dermatit oluşumuna neden olabilir.
a- Cildin tahriş olması ile oluşan dermatit: Çimentonun cildi
mekanik olarak rahatsız eden fiziksel özelliklerinden ileri
gelmektedir. Harç ve beton yapımı amacıyla genellikle
kumla karıştırılan çimento, cildi aşındırarak dermatite neden
olabilmektedir. Cildin tahriş olmasıyla oluşan dermatit tedavi
edilebilmekte ancak, uzun süreli maruziyet sonucu durum
ağırlaşmakta ve çalışan kişi alerjik dermatit sorunuyla karşı
karşıya kalabilmektedir.
b- Alerjik dermatit: Cildin, çimentoda bulunan hegzavalent
kroma (kromat) karşı duyarlılığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Dermatitin bu yolla oluşumu tahriş ile oluşumundan oldukça
farklıdır. Hegzavalen krom, cildin en dış tabakasından nufuz
etmekte ve allerjik reaksiyonların başlamasına neden
olmaktadır. Erkeklerde görülen dermatitin en yaygın
nedenidir.Araştırmalar, inşaat işçilerinin %5-10 unun
çimentoya karşı duyarlılığı olduğunu ve özellikle sıva, duvar
örme, beton hazırlama ve dökme gibi işlerde çalışanların
risk altında olduğunu göstermiştir. Bir kişi hegzavalent
kroma duyarlı hale geldiğinde gelecekteki olası bir bir
maruziyet dermatit oluşumunu tetikleyebilmektedir. Bir çok
tecrübeli inşaat işçisi bu nedenle mesleklerini bırakmak
zorunda kalabilmektedir. 
Hegzavalent kromun deri ile temas süresi arttıkça kromat
deriye daha fazla nufuz etmekte ve duyarlılık oluşma riski
artmaktadır. Bu nedenle çimentonun tüm gün cilt üzerinde
kalmamasına özen gösterilmeli ve böylece hegzavalent
kroma duyarlılık oluşma riski engellenmelidir.
Bazı kişilerde, dermatit türlerinin her ikisi (cildin tahrişine ve
allerjiye bağlı dermatit) ayni anda görülebilmektedir.
Devamı gelecek sayıya

                                                     CETA MAKİNA A.Ş. ÇANAKKALE ŞANTİYESİ                                ikinci sayfa

kalan saha imalatlarını bitirmeyi planlamaktayız. 
Soğutma elektrofiltresi ve hammadde stokholünde montaj
işleri devam etmekte olup 250 ton mekanik montajı yapılmış
ve Mayıs ayı içerisinde ilgili kısımların montajı tamamlanmış
olacaktır. Nisan ayı ortalarında Ön ısıtıcı çelik binası
montajına başlanacak olup, çelik konstrüksiyon imalatları ve
montaj işlerinde hızlı bir yükseliş gözlenmektedir. Ayrıca
klinker nakil hattı kapsamında yer alan çelik köprü montajları
ve farin silosu içi çelikleri montajları da bu ayki montaj
planlarımız arasında yer almaktadır.
Hazırlanan yeni iş programına göre fırın ateşleme zamanını
30.11.2007 olarak belirlemiş olup bu hedef doğrultusunda iş
güveliğinden ödün vermeden tecrübeli kadromuz ile var
gücümüzle çalışmaktayız. 

AKÇANSA Çanakkale Çimento
Fabrikası 2. Klinker Üretim Hattı
projesi kapsamında 18.7.2006
tarihinde başlayan teknolojik imalat
işlerinde Mart ayı itibariyle %67
ilerleme yüzdesi yakalamış olup
kalan imalatlara devam etmekteyiz.
Proses parçalarından tersiyer siklonu
imalatımız kalmış olup nisan ayı
içerisinde tamamlayıp, Haziran

MERT ARIKAN

 ayı   başına   kadar  da



Yoğun iş temposundan kurtulup, stres atmak için 25.01.07 akşamı CETA
ve TERBAY halı saha müsabakasında bir araya geldi.
Yaptığı hazırlık maçlarının ardından CETA nın esas kadrosunu kurduğu ve
oyuncuların da birbirini tanıdığının en somut göstergesi oynadığı takım
oyunuydu. İlk yarıda şiddetli lodosu arkasına alıp TERBAY kalesine
yüklenen CETA karşılaşmanın 4. dakikasında ilk gölünü attı. Oyundaki
hakimiyeti ele geçiren CETA sağlı sollu ardı arkası bitmeyen ataklarla
TERBAY defansını zorlamaya başladı. Kısa sürede 4 – 0 öne geçti. Sağ
kanattan yapılan atakta topla buluşur buluşmaz sert bir şut çeken Hasan
Sehovic TERBAY ın ilk gölüne imza attı.İlk yarının sonuna doğru kaşı
açılan Dursun Tokcan karşılaşmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. İlk
yarı CETA nın 5- 1 lik üstünlüğü ile bitti.
İkinci yarıda rüzgara karşı oynayan CETA alan savunmasını ve kontra
atak taktiğini çok iyi uyguladı. Rüzgarı arkasına alan TERBAY ın organize
olmayan veya bireysel becerileri öne çıkaran atakları CETA nın alan
savunmasının içerisinde eridi – bitti. Hasan Sehovic in CETA defansının
içerisindeki top kazanma, adam geçme çabaları oyuncuların v
seyircilerin beğenisini topladı.
Oyunun hakimiyetini ikinci yarıda da elinde tutan CETA kontra ataklarda
TERBAY defansında çok boş alan buldu. Tamer – Kadir Eren ikilisi bu
alanları iyi değerlendirip sayısız gol pozisyonu yakaladı. Forvette ki
şeytan üçgeni TERBAY defansına havlu attırdı. Maçın normal süresini
CETA, 9 – 4 önde tamamladı. Farkı kapatabilirim umuduyla uzatmaları
oynamayı öneren TERBAY ı uzatmalarda kötü bir sürpriz bekliyordu.
Oyun disiplininden kopmayan CETA nın durumu 12 – 5 e getirmesiyle
karşılaşma sona erdi.  
CETA Çanakkale Şantiyesi futbol takımına ileriki maçlarda da başarılar
dileriz……..
Karşılaşmadan sonra Dursun Tokcan ın sol kaşına hastanede 3 dikiş atılmış
olmasına rağmen kendisi ertesi sabah saat 08:00 da işe gelmiştir.

e
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4 çocuklu bir 
ailenin en 

büyüğü. Hatay -
Dörtyol dan 

hayatı tanımak 
ve kazanmak 
için çıkmış ve 
yolu Ceta'ya 

getirmiş. 
Ferhat Ustanın 
yetiştirmesi ve 
Ön imalat ve 

montaj ustası olan Sabri okumayı çok seviyor.
Kardeşlerinin de okumasına yardımcı oluyor.
"iş güvenliği", "yarınlara güvenle bakmak ve
mutlu olmaktır." diyor.

 Alper KUŞKU'nun YORUMU

Maçdan sonra  taraftar  ile  sprorcular  samimi 
pozlar  verdi.

28.8.1973 
Çanakkale 
doğumlu. 
1997 den 
bu yana 
Ceta'lı, 
Dursun 

usta nerde 
Metin orda.

Futbola 
olan 

düşkünlüğü ciddi sakatlık belirtisi ile sona
erdi. Şimdi bütün sevgisi 15 aylık kızı
İlkem'e döndü. Boş zaman bulursa
Çataltepeliler Derneğinde bulunur. Anne ve
babasına düşkünlüğü ile de bilinen Metin'i
İşini Güvenli ve Sağlıklı yürüttüğü için tebrik
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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Bir ömür Çimento, öyle kitaptan falan değil,
hissederek, dokunarak ve ter dökerek çimentoculuk.
Çimentocu babanın oğlu olarak 1948 de İzmir'de
doğdu. Çisem ve Ecem'in biricik babası. Kadir Eren
Niğde Montaj Kadrosunda başladığı çimentoculuğu 40
yıllık deneyimle Ceta Çanakkale Şantiyesinde
sürdürmektedir. Bildiklerini paylaşan, etrafına ve en
önemlisi gençlere tecrübelerini aktarmaktan özel bir
haz alan ve "geleceğimizin teminatı gençlerin iyi
yetişmesi gerekmektedir" diyen Kadir Eren'e birlikte
çalışma şanşını yakalamış arkadaşları olarak gönlünce
mutlu, sağlıklı günler dileriz.

..::KARADENİZ FIKRASI::..        

 İKİ KARADENİZLİ

Temel ile Hüsnü iki iş adamı aralarında sohbet ediyorlar. 
"Ula Hüsni benim odacı Ali çok aptaldur", 

Hüsnü cevaplar "Nerden bileysun benim Veli daha 
aptaldur" 

"Deneyelum o zaman", "Tamam" derler.
Temel çağırır Ali'yi "Al şu 100 lirayu, git bağa bir mersedes
bak oteki galeriden" Ali parayı alır "Emredersun patronum" 

der çıkar.
Hüsnü, Veli'yi çağırır "Ula bizim eve git. Bak bakayum ben 

evde miyum" Veli de "emredersun" der çıkar.
Ali ile Veli kapıda karşılaşırlar. Veli şaşkın sesle" Ula bizim 

patron uşutmuş",  Ali de "Ula bizimki de ayni".
Veli, "Bağa diyo ki; Git bak bakim Ben evde miyum. Ula 

telefon yanında, aç telefonu sor karina, beni yollaysun!!".
Ali, de "Bağa verdi 100 lira git mersedes bak. Ula bu gün 

pazar her yer kapalu. Ben nerde bulacağum pu 
mersedesu simdu"
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Görüşülen konuların başlıkları:
- Kayda değer iş kazasının olmadığı ve Şubat ayındaki kararların ne
durumda olduğu teker teker değerlendirildi,
- Elektrik panoları tamamen elektrikcilerin kontrolunda bakımlı ve
kapakları kapalı olduğunun gözlendiği, tüm elektrikli ekipmanların
taşeronlar dahil elektrikçi tarafından 6 aylık periyodik kontrollarının
yapıldığı, teyit edildi.
- Revire intikal eden vakaların değerlendirilmesi yapıldı. Geçen aya
göre göze çapak kaçmada artış olduğu bu konuda daha özel
çalışmaların takip edilmesine, işe giriş evraklarına ATİ periyodik
kontrol formunun eklenmesine,
- İnşaat işlerinde tehlikeler ve ergonomik davranışlarda belin
önemi konusunda bu gün yapılan eğitimin tekrar yapılması için
çalışmaların devamına, 
- Ramak kala kartlarının uygulamaya konduğu, yeteri kadar
kullanımın olmaması nedeni ile personelin bilgilendirilmesine,
- Yatakhanelere ayakkabıların girmemesi için uygun dolap
tasarımının Soner Selvilioğlu tarafından yapılıp yönetime
sunulmasına,
- Bu ayın en güvenli ve başarılı çalışanı olarak Metin Şevik'in

İşçi VAHİT,
Söyle bakim İGS ne 

demek..?

Hezretleri,
O SENİN 
DEDİĞİN 
İSG !! 

Kollestrolü 
düşürür,

cildi 
güzelleştirir.

.

Tabi 
YERSEN..

Ya biz 
İŞ GÜVENLİĞİ ile 
Fındığı karıştırdık 

Galiba

Erdal SALMAK Zonguldak 69/Nisan
Recep Sedef Terziler 50/Nisan

M.Tamer EREN Pınarhisar 59/Nisan
Hüseyin DİLBER Çakıl 52/Nisan

Mehmet TURHANLI İntepe 52/Nisan
    Halim TUTAL Pınarbaşı 59/Nisan
Tuğrul DEMİR Mahmudiye 69/Nisan

Emine BARLAK Çanakkale 86/Nisan
Ferdi HIZLI Üvecik 82/Nisan

Atilla ULUTAŞ İstanbul 79/Nisan 

Alper KUŞKU Çanakkale  80/Mart

Bayram EKİCİ Bozalan 65/Mart
Recep ÇİMENTEPE Çamoba 80/Mart
Hüseyin Şen Ezine 84/Mart
Said GÜDER Lapseki 75/Mart
Kenan ÖKSÜZ Çal 74/Mart
Tarık KÖSE Çıplak 80/Mart
Muzaffer BEŞİR Karacabey 44/Mart 

Cavit YERLİKAYA Mahmudiye 56/Mart
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