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TÜV NORD VE TSE TARAFINDAN GÖZET‹M
VE BELGELEND‹RME TETK‹KLER‹M‹Z
GERÇEKLEﬁT‹R‹LD‹

YATIRIMLAR

D›ﬂ Tetkikler kapsam›nda, firmam›z
TÜV NORD ve TSE taraf›ndan
denetlenmiﬂtir.
ISO/TS 16949 ve EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemlerimizin gözetim
tetkikleri 24 – 25 A¤ustos tarihleri
aras›nda TÜV NORD taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r. Tetkiki Sn. Murat IﬁIK,
Sn. Ahmet TUNCA ile birlikte
gerçekleﬂtirmiﬂtir.
17 – 19 A¤ustos tarihleri aras›nda
ise TSE taraf›ndan tetkikler
yap›lm›ﬂt›r. TS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Yönetimi ve TS EN ISO
9001 Kalite Yönetimi Sistemleri
yeniden belgelendirme kapsam›nda
tetkik edilmiﬂtir.

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi için gözetim tetkiki
yap›lm›ﬂt›r.
Tetkikleri; Sn. Erçin ÖZÇEL‹K, Sn.
Mehmet AKÇA ve Sn. Hasan H.

YAﬁAR ile birlikte gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Baﬂar›l› geçen denetimler esnas›nda,
katk›lar›ndan dolay› tüm
çal›ﬂanlar›m›za teﬂekkür ederiz.

Katma de¤eri yüksek malzeme
üretmek için yapt›¤›m›z yat›r›m son
aﬂamalar›na geldi. Schumag
firmas›ndan al›nan en son teknoloji
parlak çelik proses hatt› montaj›na
baﬂlad›k. PM2 model hassas kabuk
soyma makinas› ile 12-80mm
yuvarlak malzeme tam otomatik
olarak müﬂterinin iste¤ine göre h8
veya h9 tolerans›nda kabuk
soyulacakt›r. Kabuk soyulmuﬂ

malzeme daha sonra 2 toplu
WRP 100 B do¤rultma
makinas›ndan geçirilerek 0,5mm/m
hassasiyette parlak malzeme
üretilecektir. 2009 Kas›m ay›ndan
itibaren kabuk soyulmuﬂ malzeme
sipariﬂi de al›nabilecektir. Kabuk
soyulmuﬂ malzeme ile yüzey hatas›z
yuvarlak malzemeleri Çemtaﬂ
kalitesinde müﬂterimizin temin etme
imkan› olacakt›r.

DELPHI OTOMOT‹V S‹STEMLER‹
ÇEMTAﬁ’I Z‹YARET ETT‹
Delphi Otomotiv Sistemleri, ‹zmir
fabrikas› ile Delphi PowertrainDiesel Systems Delphi France
birlikte Çemtaﬂ’› ziyaret etti.
09-10 Eylül 2009 günlerini kapsayan
ziyaretin amac›; Çemtaﬂ’›, vas›fl›
çelik üreticisi olarak Delphi onayl›
tedarikçi listesine dahil etmek için
gerekli prosedürü baﬂlatmak olarak
belirlenmiﬂtir.
Bu vesile ile, ‹zmir fabrikas›ndan Sn.
Orhan Veli Denizcio¤ullar›
(Lokalizasyon Proje Lideri-

Sat›nalma) ve Sn. Hasan U¤urlu
(Üretim Müdürü, Is›l ‹ﬂlem, Fosfat,
Dürr) ile Fransa’dan Sn. Jean-Marie
Villain (Materials Engineer-Senior
Metallurgist & Expert – Diesel
Engine Management Systems) ve
Sn. Jean-Pierre Kasmi (RAW
Material GSM Manager) ziyarete
kat›ld›lar.
Ziyaret; tan›ﬂma, sunum, fabrika
turu, üretim ve kalite sisteminin
incelenmesi ve ileriki günlerde
sürecin nas›l devam edece¤i

yönünde görüﬂmeler yap›lmas›
ﬂeklinde tamamland›.
Bilindi¤i gibi Delphi Corparation
uluslararas› bir kuruluﬂ olup,
otomotiv, elektronik, t›p gibi birçok
konuda faaliyet göstermektedir.
Baﬂlat›lan süreçte, Delphi Otomotiv
Sistemleri-Çemtaﬂ iliﬂkisi, otomotiv
sistemlerinde dizel sistemleri için
ihtiyaç duyulan/duyulacak vas›fl›
çelik malzemelerin Çemtaﬂ
taraf›ndan sa¤lanmas› yönünde
yürütülmektedir.
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SEL

Seller tüm do¤al tehlikelerin en tan›nm›ﬂ›
ve en yayg›n›d›r. Baz› seller birkaç gün
içinde meydana gelir, fakat seylap (ani
sel) lar birkaç dakika içinde sular›n
kabarmas›na neden olabilir.
Sel, ister büyük nehirlerin k›y›s›na
yerleﬂmiﬂ, ister da¤ yamaçlar›nda yaﬂ›yor
olsun, isterse çöllerde bulunsun her
yerdeki insanlar›n rastlayabilece¤i türde
bir do¤a olay›d›r. Her nerede yaﬂarsan›z
yaﬂay›n, olas› sel tehlikesine karﬂ› uyan›k
olun. E¤er alçak tabanl› bir sahada, su
yada bir bentten gelen çay kenar›nda
yaﬂ›yorsan›z, sellere karﬂ› haz›rl›kl›
bulunmal›s›n›z. Sel olay›n› dikkate
almadan kurulan altyap›lar bu do¤a
olay›n›n bir faciaya dönüﬂmesine neden
olabilmektedir. Ülkemizde sadece 1995
y›l›nda üç bölgede görülen sel olay› 160
kiﬂinin ölümüne neden olurken her y›l
can kayb›na neden olmayan seller sonucu
milyarlarca liral›k ekonomik kay›plar
yaﬂanmaktad›r.
SEL‹N NEDENLER‹
Selin en s›k rastlanan sebebi kuvvetli ve
uzun süreli ya¤›ﬂt›r. Seller kar erimesi
sonucu oluﬂan kuvvetli ak›ﬂlar veya drenaj
kanallar›n›n t›kanmas› sonucunda da
meydana gelebilir. Günümüzde rastlan›lan
en yayg›n sebep ise; kuvvetli ya¤mur
f›rt›nalar›nda drenaj sistemlerindeki
yetersizlik sonucu ana nehir kanallar›n›n
tamamen dolu olmas› ile meydana gelen
taﬂmalar sonucu oluﬂan sellerdir. Da¤l›k
bölgelerde ise seller kar erimesi veya
ya¤›ﬂla birleﬂen kar suyundan meydana
gelir. Çok nadir olarak da barajlar›n
çökmesi ve taﬂmas›ndan kaynaklanan
sellere rastlan›lmaktad›r.

Sele en çok nehir yataklar›ndan taﬂmalar
sonucu rastlan›r. Ani ve kuvvetli ya¤›ﬂlar
ve kar erimesi sonucu taﬂmalar
oluﬂmaktad›r. Nehir yataklar›na gelen
suyun sele dönüﬂmesine yataklar›n amac›
d›ﬂ›nda kullan›lmas› da çok etkili
olmaktad›r. Günümüzde çarp›k kentleﬂme
sonucu dere yataklar›n›n gecekondulaﬂma
bölgesi haline gelmesi, doldurulmas› veya
nehir yataklar›n›n de¤iﬂtirilmesi sonucu
her y›l ülkemizde büyük mal ve hatta can
kay›plar›na rastlanmaktad›r.
Da¤l›k alanlarda ya¤›ﬂ ve tepelerdeki kar›n
erimesi sonucu dere yataklar›
taﬂ›yamayaca¤› miktarda su ile dolar ve
ani seller oluﬂur. Özellikle da¤
eteklerindeki yerleﬂim yerleri için heyelan
tehlikesi de yaratan bu seller oldukça
tehlikeli olmaktad›r.
ALINMASI GEREKEN GENEL
ÖNLEMLER
1. DM‹ taraf›ndan her tip meteorolojik afet
için bir erken uyar› birimi oluﬂturulmal›d›r.
2. Günümüzde ya¤›ﬂ alanlar› ve ya¤›ﬂ
yo¤unluklar›n›n belirlenmesinde oldukça
etkili bir biçimde kullan›lan Doppler Radar
sistemleri ve uydu datalar› ile çal›ﬂan
erken uyar› birimleri teﬂkil edilmelidir.
3. Bu uyar› birimi ile koordineli olarak
çal›ﬂacak ‹l ve ‹lçelerde kurtarma birimleri
oluﬂturulmal›d›r.
4. Bölgesel radyolar herhangi bir tehlike
an›nda halk› bilgilendirerek
uygulayacaklar› yöntemler konusunda
uyar›da bulunmal›d›rlar.
5. Sel öngörüsü için özenli istatistiki
çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
6. Yerel belediyelerce dere ve nehir
yataklar›na yerleﬂim konusunda titizlik
gösterilmeli buralarda yerleﬂimin
önlenmesinin yan› s›ra oluﬂacak engeller
düzenli olarak temizlenmelidir.

S‹GORTA !..
KASKO S‹GORTASI
Tek bir poliçe ile arac›n›z için ihtiyaç
duyabilece¤iniz tüm sigorta teminatlar›na
bir arada sahip olabilirsiniz.
- Son model arac›n›z›n ilk bir y›ll›k sigorta
süresi içerisinde çal›nmas› yada tam zayi
olmas› halinde arac›n›z›n ayn›s›n› verir.
(‹kinci el arac›n›z›n ise piyasa de¤erini
nakit olarak öder.)
- Enflasyona karﬂ› tam koruma sa¤lar.
- Deprem, sel, grev, lokavt, halk hareketleri
ve terör hasarlar›na karﬂ› korur.
- Bir kaza halinde sürücü, araçtaki yolcular
ve kazaya dahil olan 3’ncü ﬂah›slar›n
hepsi teminat kapsam›ndad›r.
- Arac›n›zdaki kiﬂisel eﬂyalar› korur.
(Mücevher, para, cep telefonu ve
bilgisayar hariç)
- Arac›n›zdaki mesleki eﬂyalar› da korur.

(Çal›nma durumunda )
- De¤er art›ﬂ› kesintisi yoktur.
Hasar gören parçan›n yerine yenisi
tak›ld›¤›nda arac›n›z›n kazand›¤› de¤ere
karﬂ›l›k hasar ödemesinden kesinti
yap›lmaz.
- Hukuksal koruma sigortas› genel ﬂartlar›
kapsam›nda olan her türlü hukuksal
koruma masraf›n›z› karﬂ›lar.
- Baﬂkalar›na verilecek zararlarda trafik
poliçesinin karﬂ›layaca¤› limiti aﬂan k›s›m
teminat alt›ndad›r.
(Örnek: Baﬂka bir araca çarp›lmas›
durumunda karﬂ› tarafta 100.000 TL’lik
hasar oluﬂursa bunun 15.000 TL’sini
trafik sigortas› karﬂ›larken geri kalan
85.000 TL’sini kasko sigortas› karﬂ›lar.)
- Kasko poliçenize ehliyet ve yaﬂ
özelliklerinize göre indirimler yap›l›r.

7. Dere ve nehirlerin denizle birleﬂti¤i
kanallar düzenli olarak temizlenerek aç›k
olmalar› sa¤lanmal›d›r. Kanal ›slah›
yap›lmal›d›r.
8. Koruyucu set ve gölet yap›lmal›d›r.
9. Ormanl›k alan korunmal› ve
artt›r›lmal›d›r.
10. Yerleﬂim alanlar› do¤ru bir ﬂekilde
seçilmelidir.
11. Do¤al afetlere karﬂ› sigorta sistemi
geliﬂtirilmelidir.
12. Halk›n ve görevlilerin bu tür konularda
e¤itimi sa¤lanmal›d›r.
SELDEN ÖNCE B‹REYSEL OLARAK
YAPILACAK ﬁEYLER
1. Radyo ve TV de yay›nlanacak olan olas›
sel koﬂullar›na ait uyar› terimlerini bilin.
2. Piﬂirilmeye yada so¤ukta saklamaya
gereksinim duymayan bir miktar g›da
depolay›n. Temiz ve kapal› kaplarda içme
suyu bulundurun. Elektrik gücünün, gaz
ve su hizmetlerinin kesilebilece¤ini
hat›rlay›n.

3. Portatif, pille çal›ﬂan bir radyo ve çal›ﬂ›r
durumda el feneri bulundurun, yedek pilleri
unutmay›n. ‹lkyard›m malzemelerini ve
ailenizin gereksinim duyabilece¤i ilaçlar›
haz›rda bulundurun.
4. Sel basabilecek bir arazide yaﬂ›yorsan›z,
bulundu¤unuz çevrede selin ortalama
yüksekli¤inin ne olabilece¤ini ö¤renmeye
çal›ﬂ›n.
5. Bölgenizdeki bentleri saptay›n. Yerel
ola¤anüstü durum eylem planlar›na vak›f
olun.
6. Birlikte bulundu¤unuz insanlar›n sel
tahliye yollar›n› ve nerede s›¤›nak
bulunabilece¤ini ö¤renin. Tahliye için
haz›rl›kl› olun.
7. Yak›ndaki çaylar ve bentlere göre
mülkünüzün yüksekli¤ini bilin böylece
sel yükselmeleri beklendi¤inde evinizin

- Hasarda sigorta sahibinden ek prim
ödemesi istenmez.
DASK S‹GORTASI
Zorunlu deprem sigortas› genel anlamda
belediye s›n›rlar› içinde kalan meskenlere
yönelik olarak oluﬂturulan bir sigorta
ürünüdür. Sigorta süresi bir y›ld›r. Tapuda
kay›tl› ve özel mülkiyete tabi taﬂ›nmazlar
üzerine mesken olarak inﬂa edilmiﬂ
binalar› kapsamaktad›r.
Konutunuzun büyüklü¤üne göre
(metrekare) prim belirlenmektedir. Amaç,
konutlar› depreme karﬂ› sigorta güvencesi
alt›na almakt›r. DASK’›n›z yoksa bir
deprem durumunda güvenceniz yok
demektir.
Devlet art›k afet konutu yapt›rmamaktad›r.
KONUT S‹GORTASI
Konut sigortas› evinizi ve içindeki mal
varl›¤›n›z› koruyor. Yang›ndan h›rs›zl›¤a
depremden su bask›n›na kadar pek çok
riski sizin ad›n›za üstleniyor.

ve mülkünüzün etkilenip
etkilenmeyece¤ini bilirsiniz.
8. Sel sigortas› kapsam›n› görüﬂmek üzere
sigorta ajans›n›z veya yerel yönetim ile
temas kurun. Normal olarak ev sahiplerine
sigorta poliçelerinde sel kay›plar› kapsam
d›ﬂ›ndad›r.
AN‹ B‹R SEL SIRASINDA
YAPILACAK PRAT‹K ÖNLEMLER
1. Evin d›ﬂ›nda bulunuyorsan›z, hemen
yüksek bir yere ç›kmal›s›n›z.
2. Su yata¤› veya çukur bölgeleri hemen
terk etmelisiniz.
3. Sel bölgesini hemen terk etmelisiniz
fakat asla suda karﬂ›dan karﬂ›ya geçmeye
çal›ﬂmamal›s›n›z.
4. Sel s›ras›nda araban›zdaysan›z asla su
ile kapl› yoldan gitmeye çal›ﬂmamal›s›n›z.
(Ani sellerin meydana getirdi¤i ölümlerin
yar›s› araba ile iliﬂkili oldu¤undan asla
sel sular›n›n bulundu¤u bölgelerde araba
kullan›lmamal›d›r.)
5. Araban›zda herhangi bir ar›za oluﬂtuysa
hemen terk ederek yüksek bir yere
ç›kmal›s›n›z. (Yollar akan sular taraf›ndan
doldurulaca¤› için e¤er araban›z 60 cm
yükseklikteki hareket eden suda kalm›ﬂsa
su onu kald›r›p sürükleyebilecektir.)
6. Özellikle geceleri, selin tehlikelerini
görmek güçleﬂece¤inden daha dikkatli
olmal›s›n›z.
7. Hareketli sularda yürüyüﬂ yapmay›n.
Ayaklar›n›z zarar görebilir. Mutlaka
yürümeniz gerekiyorsa, durgun sularda
yürüyün ve önünüzü bir baston yard›m›
ile kontrol ederek yürüyün.
8. Elektrik kaynaklar›ndan uzak durun,
elektrik çarpabilir.
9. Sel sular›n›n temas etti¤i yiyecekleri
yemeyin.
10. Su kaynaklar› sel nedeni ile kirlenmiﬂ
olabilir. Kuyulardan al›nan su yetkililerce
test edildikten sonra kullan›lmal›d›r.

ve TV de arama yap›n.
3. Sel sular› birinci kat›n üzerinde ise
evinize girmeyin; binan›n girilmeye
güvenceli olup olmad›¤›n› bilemezsiniz.
4. Binalar› kontrol etmek için pilli fenerler
veya el fenerleri kullan›n. Ancak binada
gaz s›z›nt›s› oldu¤unu düﬂünüyorsan›z,
herhangi bir türde ›ﬂ›k kullanmay›n. Iﬂ›¤›n
kendisi bir patlaman›n teti¤i olabilir!
5. Sel kap›lar›n ﬂiﬂerek s›k›ﬂmas›na yol
açm›ﬂ olabilir. ﬁiﬂen kap›lar, biriken çamur
yada tümsekleﬂmiﬂ döﬂeme nedeniyle
giriﬂ zorlaﬂt›rd›¤›nda bir pencere veya
di¤er aç›k yerden girmeye çal›ﬂ›n.
6. Herhangi bir suyu kullanmadan önce
yerel sivil savunma veya ola¤anüstü
durum yönetimiyle mutab›k olun. Su
kaynaklar› sel nedeniyle kirlenmiﬂ olabilir.
7. Gaz ﬂirketlerinden evinizi s›z›nt›ya karﬂ›
kontrol etmelerini ve sonra gaz
pompalamalar›n› isteyin.
8. Bodrum/ zemin kat›n›z sel suyu ile
doluysa derece derece pompalayarak
(ortalama günde 1/3 miktarda su) boﬂalt›n,
böylece hasar›n önüne geçebilirsiniz.
Çevredeki toprak hala su alt›ndayken
bodrum/zemin kat›ndaki su pompalan›rsa
duvarlar çökebilir ve döﬂeme e¤rilip
bükülebilir.
9. Bozulmuﬂ yard›mc› hatlar› yetkililere
bildirin.
10. Önceden sel ile kapl› alanlarda zehirli
y›lanlara karﬂ› dikkatli olun.

SELDEN SONRA YAPILACAK
ﬁEYLER
1. Sel sigortan›z varsa, kay›plar›n›z
oldu¤unu sigorta ajans›n›za bildirin.
2. T›bbi bak›m›n ve yerleﬂim, yiyecek ve
giyecek ile di¤er ﬂeyler gibi yard›m›n
bulunabilece¤i yerler hakk›nda
verilebilecek bilgi ve talimatlar için radyo

Tek poliçeyle 24 ayr› riske karﬂ›
güvence sa¤layan bir paket sigorta
uygulamas›d›r.
Riskler
- Yang›n
- Kar a¤›rl›¤›
- Dahili su
- Terör
- Enkaz kald›rma
- Sabit tesisatta h›rs›zl›k
- Deprem
- Boya badana teminat›
- Y›ld›r›m
- F›rt›na
- Cam k›r›lmas›
- Kara taﬂ›tlar› çarpmas›
- ‹nfilak
- Yer kaymas›
- Hava taﬂ›tlar› çarpmas›
- Elektronik cihaz
- H›rs›zl›k
- Duman
- Kira kayb›
- Deniz taﬂ›tlar› çarpmas›
- Sel su bask›n›

- Geçici adres nakil
- Eﬂyalar›n baﬂka bir adreste teminat
alt›nda bulunmas›
- Eﬂyalar›n konut teminat alt›nda
bulunmas›
-Yak›t s›zmas› ile oluﬂan
hasarlar (Do¤algaz).
AYRICA S‹GORTANIN HAYATINIZI
KOLAYLAﬁTIRACAK H‹ZMETLER‹
AﬁA⁄IDAK‹ G‹B‹ SIRALANAB‹L‹R
1) Su-s›hhi tesisat tamiri
2) Elektrik tesisat› ve ar›zalar›n tamiri
3) D›ﬂ cephe camlar›n›n de¤iﬂimi
4) Çilingir anahtar iﬂleri
5) Konutunuz oturulmaz hale geldi¤inde
otel hizmeti
6) Doktor veya ambulans gönderilmesi
7) Uzman hemﬂire veya refakatçi
gönderilmesi
8) Evdeki hasardan kaynaklanan seyahat
masraflar›n›n karﬂ›lanmas›
9) Sigortal›n›n faturalar›n›n ödenmesi
10) Hastanede yatma durumunda yard›m
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E¤itimlerimize 2009 y›l› e¤itim plan›m›z ve oluﬂan e¤itim ihtiyaçlar›na göre devam etmekteyiz. Bu kapsamda yaz aylar›nda
sürekli gündemde olan K›r›m Kongo Kanamal› Ateﬂi ve 2010 y›l›nda da etkili olmas› beklenen Domuz Gribi hastal›klar›
hakk›nda Bursa ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan fabrikam›zda 12/08/2009 tarihinde düzenlenen bilgilendirme e¤itimine
26 çal›ﬂan›m›z kat›lm›ﬂt›r.
Yine e¤itim faaliyetleri kapsam›nda iﬂ tan›m› iﬂ makinas› operatörü olmayan ancak zaman zaman forklift kullanmak
durumunda olan 10 çal›ﬂan›m›z ‹ﬂ Makinas› Operatörlü¤ü kursuna kat›lm›ﬂ ve Forklift Kullanma Sertifikas› alm›ﬂlard›r.

MEHMET GÖKHAN
KELEBEK
25.06.1983 Bursa do¤umluyum.
2007 y›l›nda Çukurova Üniversitesi
Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi
Makine Mühendisli¤i (‹ng.)
bölümünden mezun oldum. May›s
2009’da askerlik görevimi
tamamlad›ktan sonra 24.08.2009
tarihinde ÇEMTAﬁ ailesine
kat›ld›m ve bu ailenin bir ferdi
oldu¤um için çok mutluyum.
Çal›ﬂma hayat›ma ÇEMTAﬁ’ ta
devam etme imkan› tan›yan
yöneticilerime teﬂekkür eder, bütün
çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar
dilerim.

MUSTAFA ERKAL
03.04.1985 Bursa do¤umluyum.
2 y›l önce ÇEMTAﬁ Elektrik
Bak›m – Onar›m ‹ﬂçisi olarak iﬂe
baﬂlad›m. ‹ﬂimi severek
yap›yorum.
Bursaspor taraftar›y›m. Sporun her
dal›n› severim. Sayg›lar›mla.

MESLEK‹ L‹SELER‹N STAJLARI BAﬁLADI
2009 – 2010 Ö¤retim Döneminin baﬂlamas› ile birlikte meslek liselerinin ilgili bölümlerinden firmam›zda staj yapacak
ö¤rencilerimiz belli olmuﬂ ve firmam›zda stajlar›na baﬂlam›ﬂlard›r.
Kendilerine Çemtaﬂ ailesine hoﬂ geldin diyor, baﬂar›l› bir ö¤renim hayat› temenni ediyoruz.

AHMET ÖZKAN

CEM‹L BAYTEMUR
27.05.1978 Bursa -‹negöl
do¤umluyum. Evliyim.
Birikimlerimi ÇEMTAﬁ Ambar
Memuru olarak devam ettirmek
üzere aran›za kat›lmaktan mutluluk
duyuyorum.

02.07.1985 Harmanc›k
do¤umluyum. 04.05.2007
tarihinde ÇEMTAﬁ ailesine
kat›ld›m. Evliyim ve bir k›z
babas›y›m. Hobilerim avc›l›k ve
futboldur. Bütün çal›ﬂma
arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar dilerim.

EVLENEN ARKADAﬁLARIMIZ

GR‹P AﬁISI
Her sene oldu¤u gibi bu sene de personelimize, taﬂeron firma çal›ﬂanlar›na ve
stajyerlerimize grip aﬂ›s› yapt›rd›k.

VEFAT ve
BAﬁSA⁄LI⁄I
Pazarlama
Personelinden Yakup
CANKURT’ un ANNES‹,
Haddehane
Personelinden Adem
CEYLAN’ ›n ve
Çelikhane
Personelinden Halil
TEMEL’ in
BABALARI
vefat etmiﬂlerdir.
Kendilerine Tanr›’dan
rahmet, geride
kalanlara baﬂsa¤l›¤›
diliyoruz.

Pazarlama Personelinden,
Ercan ERDEM,
Mekanik Bak›m Onar›m Personelinden,
Vural BAYRAKTAR
evlenmiﬂlerdir.
Kendilerine eﬂleri ile birlikte mutlu bir
yaﬂam diliyoruz.

ÇOCUKLARI OLAN ÇALIﬁANLARIMIZ
‹ç Sat›nalma Personelinden,
Ümit AKDO⁄AN’›n bir erkek,
Çelikhane Personelinden,
Erdo¤an HASTÜRK’ün bir erkek,
Kalite Personelinden,
Ümmet Y‹⁄‹TO⁄LU’nun bir erkek,
Mustafa OLUKTAﬁ’›n bir k›z
çocuklar› dünyaya gelmiﬂtir.
Bebeklerimize aileleri ile beraber uzun
ve sa¤l›kl› bir yaﬂam diliyoruz.
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SAYFA 3

B‹ZDEN HABERLER

MEL‹S AFACAN
Fertur ‹lkö¤retim Okulu
2/D

‹LAYDA AFACAN

FERYAL YASEM‹N
TET‹K

Fertur ‹lkö¤retim Okulu
5/B

Mustafa Münevver
Anasınıfı

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
Mustafa ÖZYURT

Yaz›ﬂma Adresi:
Organize Sanayi Bölgesi
A.O.S. Bulvarı No: 3 BURSA
Tel : 0224. 243 12 30 - 243 34 03
Fax : 0.224. 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)
Fax : (+90 224) 243 13 18 - 243 61 51

e-mail:
disticaret-cemtas@cemtas.com.tr
icticaret-cemtas@cemtas.com.tr
maliisler-cemtas@cemtas.com.tr
nozdemirel@cemtas.com.tr
http.//www.cemtas.com.tr

Grafik - Bask›:
Rota Ofset A. ﬁ.
Tel : 0224 242 71 90 BURSA
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

Certificate Reg. No 44 100 083583

SAYFA 4

ISO/TS 16949:2002

Certificate Reg. No 04 111 066724

BÜLTEN EYLÜL/EK‹M 2009

