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

BÜLTEN SAYISI: 123

‹STANBUL BÜYÜKﬁEH‹R
BELED‹YES‹
OTOBÜSLER‹NE DENGE
ÇUBU⁄U ÜRET‹M‹ ‹Ç‹N
BÜYÜK ADIM ATILDI
1982 y›l›nda kurulan ve günümüzde
ﬁehiriçi Alçak Taban Tip ve Solo
Tip Otobüs üretimi gerçekleﬂtiren
GÜLERYÜZ COBRA fabrikas›na
9 May›s ve 18 May›s 2011
tarihlerinde ziyaretler gerçekleﬂtirildi.

‹kinci pota oca¤›m›z›n so¤uk testleri
baﬂar› ile tamamlanm›ﬂt›r.
CVS firmas›ndan temin edilen
ekipmanlar›n elektrik ve mekanik
montaj›n› da CVS firmas› üstlenmiﬂtir.
So¤uk testler tamamlanm›ﬂ olup PAC
imzalanm›ﬂt›r.

ÇEMTAﬁ DENGE ÇUBU⁄U TASARIMI
‹Ç‹N YATIRIM YAPIYOR
KURﬁUNO⁄LU, Sn. Murat
KÜÇÜKKARACA ve Sn. Yusuf
YILDIZ ile görüﬂüldü. Firma
yetkililerine envanterimizde bulunan
IVECO denge çubuklar›na ait
kal›plar›n›n listesi yetkililer ile
paylaﬂ›lm›ﬂ ve üretim için tamamen
haz›r oldu¤umuzun bilgisi
verilmiﬂtir.

7 Nisan 2011 Perﬂembe günü
Automechanika-‹STANBUL fuar›
kapsam›nda IVECO firmas›
yetkilileri Sn. Marco MINELLI, Sn.
Monticone GIUSEPPE, Sn. Koray

‹K‹NC‹
POTA
OCA⁄I
YATIRIMI

Haziran ay›nda s›cak testler ve
performans testleri tamamlanacakt›r.
‹kinci pota oca¤›na Odermath
firmas›ndan temin edilen 4 yollu tel
besleme makinesinin de montaj›
tamamlanm›ﬂ, iﬂletmeye al›nm›ﬂt›r.

Yap›lan ziyaretlerde Sn. Mustafa
KESK‹N ile görüﬂülerek Çift Katl›
ve Alçak Tavan otobüslerde
kullan›lan denge çubu¤u üretimleri
konusunda çal›ﬂmalara baﬂland›.

Teknik konularda bilgi
paylaﬂ›mlar›n›n gerçekleﬂti¤i 18
May›s 2011 Çarﬂamba günü
yap›lan ziyarete Pazarlama
Departman›m›zdan Sn. Tolga
ÜNLÜPINAR ve Sn. Zafer An›l
ÖZER, Denge Çubu¤u Hatt› Üretim
ﬁefi Sn. Avni HALAÇ ile Teknik
Departman›m›zdan Sn. Hüseyin
TUNCAY kat›ld›lar.

MAYIS / HAZ‹RAN 2011

13 May›s 2011 Cuma günü
TEMSA GLOBAL firmas› Sat›nalma
ve Kalite Departmanlar›ndan
yetkililer Denge Çubu¤u Hatt›m›za
ziyaret gerçekleﬂtirdiler.
Ziyarete TEMSA GLOBAL
firmas›ndan Sn. Cumhur TURGUT,
Sn. Cüneyt POLAT ve Sn. Sabri
AVﬁAR kat›ld›lar. Denge Çubu¤u
Hat turu ile baﬂlayan ziyarete Vas›fl›
Çelik Üretim tesisi turu ile devam
edildi. Ziyaretten gayet memnun
kald›klar›n› belirten TEMSA
GLOBAL yetkilileri ile karﬂ›l›kl›
Gizlilik Anlaﬂmas› imzaland› ve
böylece teklif aﬂamas›na geçilmiﬂ
oldu.

CATIA (Computer Aided ThreeDimensional Interactive Application),
(Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Interaktif
Kullan›m) Frans›z Dassault Systèmes
ﬂirketi taraf›ndan üretilen bir profesyonel
CAD/CAM tabanl› yaz›l›md›r.
Ayr›ca, CAD/CAM/CAE çözümler
paketidir. IBM ve Dassault Systems
iﬂbirli¤i temelli ürün geliﬂtirme için lider
PLM çözümleri (Ürün Yaﬂam Çevrimi)
konusunda üstün bir yaz›l›md›r.
Türkiye’deki hemen hemen tüm otomotiv
ana sanayi taraf›ndan bilgisayar destekli
tasar›m ve imalatta kullan›lmaktad›r.

Teknolojinin geliﬂmesi ile birlikte imalat
sanayinde bilgisayarlar›n yo¤un olarak
kullan›lmas› imalat teknolojilerine h›z
kazand›rm›ﬂt›r.
Bilgisayarlar art›k imalat›n hemen her
aﬂamas›nda, kullan›c›ya bilgisayar
destekli tasar›m, çizim ve mühendislik
programlar› arac›l›¤›yla birçok kolayl›k
sunmaktad›r.
Bu programlar›n baﬂ›nda gelen Catia;
özellikle otomotiv, uçak sanayisi ve
dayan›kl› tüketim mallar›n›n tasar›m›,
analizleri ve imalat yöntemlerinin
güvenilirli¤i ile birçok üretici firma

taraf›ndan tercih edilen bir program
haline gelmiﬂtir.
ÇEMTAﬁ A.ﬁ. olarak bizde yukar›da
bahsedilen teknolojik geliﬂmelerin
›ﬂ›¤›nda ve öncelikle Denge Çubu¤u
tasar›m ve çizimlerinde kullan›lmak
üzere, otomotiv sektöründeki
faaliyetlerimizde avantaj sa¤layacak olan
CATIA V5R20 program›n› CADEM
firmas›ndan tedarik etmiﬂ bulunmaktay›z.
Teknik personele e¤itim yine CADEM
taraf›ndan Bursa ofisinde verilecektir.
CADEM firmas›ndan denge çubu¤u için
gerekti¤inde tasar›m deste¤i de alaca¤›z.

PAH KIRMA MAK‹NASI DEVREYE ALINDI
SOKO firmas›ndan temin edilen pah
k›rma makinas›n›n yükleme ve boﬂaltma
beﬂikleri Hastaç A.ﬁ. firmas›na imal
ettirilmiﬂ ve baﬂar› ile teslim al›nm›ﬂt›r.
‹lk üretimimizi A¤›rman A.ﬁ.’ye yapt›k.
Müﬂterilerimizden kabuk soyulmuﬂ ve
12 – 50mm aras›nda pah k›r›lm›ﬂ
sipariﬂleri bekliyoruz.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇL‹K VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
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F‹DAN NASIL D‹K‹L‹R
GENEL KURALLAR
• Çok güneﬂli, fazla rüzgarl›, çal›ﬂma
imkan› vermeyen ya¤murlu ve donlu
günlerde dikim yap›lmamal›d›r.
• Fidan kökleri aç›kta güneﬂe ve rüzgara
maruz b›rak›lmamal›d›r.
• Dikim, meyilli arazilerde s›rtlardan
baﬂlanarak aﬂa¤›ya do¤ru
yap›lmal›d›r.
• Çukurun içi ve dikim esnas›nda
çukura doldurulacak toprak, taﬂ, kök,
dal gibi benzeri art›klardan
temizlenmelidir.
• Dikim çukurunda su bulunmas› halinde dikim yap›lmamal›d›r.
• Fidan kök boyundan daha s›¤ topraklara dikilmemelidir.
• Fidanlara can suyu verilme imkan› yoksa dikim yap›lacak topra¤›n rutubeti ortalama 25
cm derinli¤e iﬂlemiﬂ ve toprak tavda olmal›d›r.
• Fidan kök uçlar› yukar› k›vr›lm›ﬂ olarak dikilmemelidir.
• Fidan kökleri yumak ﬂeklinde dolaﬂm›ﬂ olarak dikilmemelidir.
• Fidanlar, kök bo¤az› derinli¤inde dikilmelidir (kurak yörelerde, baz› türler 1 cm - 2 cm
derin dikilebilir).
• Dikimden sonra toprak çi¤nenerek fidan kökleri yeteri kadar s›k›ﬂt›r›lmal›d›r.
• Toprak, suyun iﬂlemesini engelleyecek ve kurumalara sebep olacak kadar s›k›ﬂt›r›lmamal›d›r.
• Topra¤›n s›k›ﬂt›r›lmas› esnas›nda fidan k›lcal köklerinin toprakla temas etmesini önleyecek
ve dolay›s›yla beslenemeyip kurumas›na
sebep olacak kadar hava boﬂluklar›
kalmamas› sa¤lanmal›d›r.
• Dikimden sonra fidan çevresine çukur
geniﬂli¤inde 1 cm-2 cm kal›nl›¤›nda gevﬂek
toprak serilmelidir.
• Dikim tamamland›ktan sonra, fidan topra¤a
dik durumda olmal›d›r.
• Dikimler, dikim mevsiminde yap›lmal›d›r.
• Çok rüzgarl› bölgelerde dikim yap›ld›ktan sonra
gerekirse fidan dibine herek çak›labilir ve fidan,
bir iple zarar görmeyecek ﬂekilde hereke
ba¤lanabilir.
• Dikimden hemen sonra fidanlara can suyu
verilebilir.
• Naylon poﬂet, teliz ya da teneke kaplar
içerisindeki fidanlar için, kaplar› ç›kar›ld›ktan
sonra fidan›n kök bölgesini saran topra¤›yla
beraber içine alabilecek büyüklükte
dikim çukurlar› aç›l›r.
• Fidan topra¤› da¤›t›lmadan mevcut
kab›ndan ç›kar›l›r ve kökler
budanarak temizlenir.
• Haz›rlanan çukura dik olarak
yerleﬂtirilen fidan›n etraf› yine ç›plak
köklü fidanlarda oldu¤u gibi,
çukurdan ç›kan üst toprak alta, alt
toprak üste gelecek ﬂekilde toprakla
örtülür.
Haz›rlayan:
Nadir Nadi ASLAN
Çevre Mühendisi
Kaynaklar:
A¤açland›rma ve Erozyon Kontrolü
Genel Müdürlü¤ü Yay›nlar›

ELEKTR‹K GÜVENL‹⁄‹
• Elektrik için kullan›lan tehlike iﬂareti (kuru kafa, ﬂerare)
olan yerlere özel bir nedeni olmaks›z›n dokunmay›n
veya yaklaﬂmay›n. Trafolara, altarnatörlerin oldu¤u
yerlere, elektrik panolar›n›n içine izinsiz girmeyin.
• Göreviniz olmad›¤› sürece transformatör, motor
veya di¤er makina aksam›na ve sistemlere
dokunmay›n.
• Kablolar› çivi veya metal nesneler üzerine
asmay›n.
• Ç›plak ayak veya ›slak elle do¤rudan elektrikli
aletlere veya tellere dokunmay›n. Çivili ayakkab›, ›slak ayak veya ayakkab›
da tehlikelidir.
• Yanan ampulü ka¤›t veya bezle kavramay›n.
• Elektrikli teçhizat› temizlemek için önce elektrik ak›m›n› kesin.
• Tamir iﬂini daima yetkili elektrikçilere b›rak›n.
• Yal›t›lm›ﬂ kablolar da yüksek s›cakl›k veya yetersiz yal›t›m olas›l›¤›ndan
dolay› dikkatlice taﬂ›nmal›d›r.
• Sigortan›n koruyucusunu ç›kart›p, koruyucusuz b›rakmay›n. Sigorta patlad›¤›
zaman yang›n veya yanma tehlikesi kadar elektrik ﬂoku tehlikesi de vard›r.
• Sigorta kutular› içinde veya civar›nda eﬂya b›rakmay›n.
• Yaln›z belirlenen tipte sigorta kullan›n. Sigortalar sorumlu biri taraf›ndan
de¤iﬂtirilmelidir.
• Sigortalar›n aç›l›p kapanmas› sa¤ elle yap›lmal› bu arada sol el hiçbir ﬂekilde
metalle temas etmemelidir.
• Sigortalar›n aç›l›p kapanmas› dikkatlice ve tam olarak yap›lmal›d›r. De¤ilse
k›v›lc›mlar›n neden oldu¤u yan›klarla sonuçlanabilir veya vibrasyon nedeniyle
sigorta aniden devreyi aç›p kapayabilir.
• ‹ﬂ bitince sigorta daima tam olarak kapat›lmal›d›r. Herhangi bir enerji
ar›zas›nda elektrikli cihazlar kapat›lmal›d›r.
• Sisteme enerji verirken, makina güvenli¤ini kontrol edin ve di¤er çal›ﬂanlar›,
sistemi çal›ﬂt›rmadan önce sesli olarak uyar›n.
• Makina üzerinde tehlike iﬂareti veya “ar›zal› çal›ﬂt›rmay›n” kart› varsa sigotaya
dokunmay›n.
• Yüksek voltaj devrelerinin, transformotorlar›n veya di¤er yüksek gerilim
sistemlerinin yan›na gitmeyin.
• Yüksek voltaj devrelerinde çal›ﬂ›rken ya da metal boru, veya benzer uzun
objeleri taﬂ›rken, vücudun veya eldeki malzemenin yüksek gerilim hatt›na
dokunmamas› için dikkatli olun.
• Elektrik ﬂoku veya elektrik yang›n› olursa aﬂa¤›daki önlemleri al›n:
- Önce enerjiyi kesin, e¤er bu olas› de¤ilse sorumlu elektrikçiye haber verin.
- Enerjinin hemen kesilemedi¤i elektrik ﬂoku kazalar›nda kazal›y› kuru tahta
sapl› yang›n kancas› veya bir tahta parças› ile uzaklaﬂt›r›n.
Elektrik Tesisat›nda Hayati Önemi Olan 6 Güvenlik Kural›
‹ﬂe baﬂlamadan önce:
• Kiﬂisel koruyucu teçhizatlar›n› eksiksiz giy.
• Gerilimi kes.
• Tekrar kapatmaya karﬂ› önlem al.
• Gerilim olmad›¤›ndan emin ol.
• Toprakla k›sa devre yap.
• Yak›ndaki gerilim alt›ndaki bölümleri kapat emniyete al.
ELLE MALZEME KALDIRMA VE TAﬁIMA
• Sa¤l›kl› bir erkek 30 kg devaml›, 40 kg kesikli iﬂlemler s›ras›nda kald›r›p
taﬂ›yabilir. Bir erke¤in kald›rabilece¤i maksimum yük 50 kg’d›r. Ancak
taﬂ›yabilece¤iniz kadar kald›r›n›z. Parça büyük veya çok a¤›r ise yard›m
isteyiniz.
• A¤›r malzemeleri kald›r›rken yükü bacaklar›n›zla kald›rd›¤›n›zdan emin olun.
• Bunun için bacaklar›n›z› yükün iki taraf›na yaklaﬂt›r›n (dizlerinizi k›rmadan
belden e¤ilmeyiniz!) ve bundan sonra a¤›rl›¤› ellerinizle yakalay›p kald›r›n›z.
A¤›r yükleri baﬂka türlü kald›rmay›n.
• Küçük eﬂyalar› bir kaba koyarak taﬂ›y›n. Ba¤lay›n ve birinin üzerinden düﬂüp
devrilmesini önleyecek ﬂekilde istifleyin.
• Yükü iki kiﬂi birlikte taﬂ›yorsan›z, birlikte kald›rd›¤›n›zdan emin olun.
• Yükü yere koyarken ayak veya el parmaklar›n›n s›k›ﬂmas›n› önleyiniz.

EN ISO 9001:2000

SAYFA 2

- 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

BÜLTEN MAYIS/HAZ‹RAN 2011

B‹ZDEN HABERLER

MESLEK‹ YETERL‹L‹K E⁄‹T‹MLER‹

ZAFER ANIL ÖZER

4857 Say›l› ‹ﬂ Kanununun 85.
Maddesine dayan›larak haz›rlanan “A¤›r
ve Tehlikeli ‹ﬂlerde Çal›ﬂt›r›lacak ‹ﬂçilerin
Mesleki E¤itimlerine Dair Tebli¤”
uyar›nca fabrikam›zda çal›ﬂan ve ilgili
tebli¤e göre Mesleki Yeterlilik Belgesi
bulunmayan çal›ﬂanlar›m›z›n
belgelendirilmesine yönelik e¤itim
program› Atatürk Endüstri Meslek Lisesi
ile fabrikam›z aras›nda yap›lan protokolle
sa¤land›.
Yap›lan protokolle ilk olarak Mekanik
Bak›m Onar›m Müdürlü¤ümüz
bünyesindeki 28 çal›ﬂan›m›za “Makine
Bak›mc›l›¤›” alan›nda e¤itim verilerek
Mesleki Yeterlilik E¤itimleri
tamamlanm›ﬂt›r.

ÖNER‹LER

PERSONEL HABERLER‹
1983 Antalya do¤umluyum. ‹lk ve orta
ö¤renimimi Erzurum’da, lise ö¤renimimi
Ankara'da tamamlad›m. 2008 y›l›nda ODTÜ
Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i
bölümünden mezun oldum. 2 y›l süresince özel
bir ﬂirkette Kalite Kontrol Mühendisi olarak
çal›ﬂt›ktan sonra 24 Ocak 2011 tarihi itibari ile
Pazarlama Müdürlü¤ü bünyesinde Müﬂteri
Hizmetleri Mühendisi olarak göreve baﬂlad›m.
Büyük ve köklü ÇEMTAﬁ ailesine kat›ld›¤›m
için çok mutluyum.

ERS‹N F‹DAN
Di¤er bölümlerdeki çal›ﬂanlar›m›z›n da Mesleki Yeterlilik e¤itimleri planlanm›ﬂ
olup y›l sonuna kadar tüm e¤itimlerin tamamlanmas› hedeflenmektedir.

Nisan ay› sonu itibariyle çal›ﬂanlar›m›zdan gelen öneri say›s› 129’ a ulaﬂm›ﬂt›r. Gelen
129 öneri ile Nisan ay› sonu itibariyle kiﬂi baﬂ›na düﬂen öneri say›m›z ise 0,39 öneriye
ulaﬂm›ﬂt›r. Öneri veren kat›l›mc› say›s› ise 32 olmuﬂtur.
Haziran ay›na kadar gelen tüm öneriler de¤erlendirilecek ve öneri sahiplerine her y›l
oldu¤u gibi bu y›l da Haziran ay›nda yapaca¤›m›z Geleneksel Aile ﬁölenimizde hediyeleri
verilecektir.

ODYOMETR‹
VE AKC‹⁄ER
GRAF‹S‹

05.01.1985 Bursa do¤umluyum. Mimar Sinan
Endüstri Meslek Lisesi Metal ‹ﬂleri Bölümü
mezunuyum. 11.10.2010 tarihinde ‹ﬂ Makineleri
Operatörü olarak ÇEMTAﬁ ailesine kat›ld›m ve
bundan çok mutluyum. Bütün çal›ﬂma
arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar dilerim.

GÜVEN YILDIZHAN
Evli ve iki k›z çocuk babas›y›m. E¤itimimi
Zonguldak Karadeniz Ere¤lisi Endüstri Meslek
Lisesi Döküm Bölümününde bitirdim. ‹negöl
Demir Dökümdeki 7 senelik deneyimimden
sonra vas›fl› çelik üreten ÇEMTAﬁ ailesine
01.11.2010 tarihinde kat›ld›m. Gerek iﬂ
arkadaﬂlar›mdan gerek amirlerimden gayet
memnunum sevgi ve sayg›lar›mla.

TUNCER AK
08.08.1982 Kütahya do¤umluyum. Evli ve bir
çocuk babas›y›m. 2010 y›l›nda ÇEMTAﬁ SDM
Operatörü olarak iﬂe baﬂlad›m. Bu iﬂ yerinde
çal›ﬂmama vesile olanlara teﬂekkür eder, çal›ﬂma
hayat›m›zda sorunsuz, sa¤l›kl› günler dilerim.

Tüm çal›ﬂanlar›m›za her y›l yapt›rd›¤›m›z
odyometri testi ve akci¤er grafisi çekimleri
28-29 Nisan 2011 tarihlerinde iﬂyerimize
gelen mobil tarama ekibi taraf›ndan
yap›ld›.

MASA TEN‹S‹NDE ﬁAMP‹YONUZ

EVLENEN ARKADAﬁLARIMIZ
Kalite Personelinden,
Servet MENEKﬁE,
Mekanik Bak›m – Onar›m
Personeliden,
Emre NALBANT
evlenmiﬂlerdir.
Kendilerine eﬂleri ile birlikte mutlu
bir yaﬂam diliyoruz.

ÇOCUKLARI OLAN ÇALIﬁANLARIMIZ
Bu y›l 15.10.2010 tarihinde baﬂlay›p, 01.05.2011 tarihinde sona eren Bursa Kuruluﬂlararas› Masa Tenisi Süper Ligi
ﬁampiyonas›nda; aralar›nda Bosch, Beyçelik, AgroGreen ve Gökﬂin gibi tak›mlar›n bulundu¤u 20 kuruluﬂ aras›ndan bir kez
daha Çemtaﬂ Masa Tenisi Tak›m› ﬂampiyon olmuﬂtur. Bu baﬂar›yla birlikte tak›m›m›z Haziran ay› içinde Kemer'de
düzenlenecek olan Türkiye Kuruluﬂlararas› Masa Tenisi ﬁampiyonas›na kat›lmaya hak kazanm›ﬂt›r.
Amac›m›z Türkiye ﬁampiyonas›nda Çemtaﬂ'› en iyi ﬂekilde temsil etmek olacakt›r. Tak›m sporcular›m›z› bir kez daha tebrik
ediyoruz.

VEFAT ve BAﬁSA⁄LI⁄I

‹ç Sat›nalma Personelinden,
Müfit AKARCA’n›n bir k›z,
Haddehane Personelinden,
Cevat Önder ARAZ’›n bir erkek
çocuklar› dünyaya gelmiﬂtir.
Bebeklerimize aileleri ile beraber uzun
ve sa¤l›kl› bir yaﬂam diliyoruz.

Haddehane Personelinden Sezai KAYA’n›n babas› vefat etmiﬂtir. Kendisine Tanr›’dan rahmet,
geride kalanlara baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
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SAYFA 3

B‹ZDEN HABERLER

FABR‹KA GEZ‹S‹

18 Nisan Pazartesi günü Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimleri Toplulu¤u ö¤rencilerinden 34 kiﬂilik bir grup fabrikam›z› ziyaret etti.
Ö¤rencilere seminer salonunda fabrikam›z tan›t›m filmi gösterimi yap›l›p, bilgi verildikten sonra üç ayr› grup halinde iﬂletmemiz gezdirilmiﬂtir.

SEL‹M BAYHAN

ERAY ER‹ﬁ

Hac› Naciye
‹lkö¤retim Okulu
2/A

Dr. Ayten Bozkaya
‹lkö¤retim Okulu
4/B

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.

EN ISO 9001:2000

SAYFA 4

- APPROVAL CERTIFICATE
FOR MATERIAL 17596 AOBV
- RECOGNITION SMS WII
63689AO

Certificate Reg. No 44 100 083583

ISO/TS 16949:2002
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