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BAŞYAZI

    Değerli Arkadaşlarım,
    Üretim ve satışta çok başarılı
    diyebileceğimiz Eylül ayını geride
    bıraktık. Otomotiv Yan Sanayii için de
    Eylül ayı satışta rekorların kırıldığı yılın
    en iyi ayı oldu.
    2013 Eylül ayı sonunda, geçen yıla
    göre, Çelikhane ve Haddehane
üretimlerimiz % 10’un üzerinde artış kaydetti.
İç ve dış piyasa satışlarımız artışı ise % 10 lara yaklaştı.
Görünüm, yılın geri kalan son 3 ayında üretim ve satışlarımızda
geçen yılın üzerinde rakamlar olacak ve 2011 yılını da yakalama
gayreti içinde olacağız.
Kabuk soyma tesisimizde geçen yıla göre % 100 artan üretim
yapılmıştır.
Denge çubuğu tesisimizde 7 değişik müşteriye denge çubuğu
üretimi teslim ediyoruz.
Mercedes’in de içinde bulunduğu Daimler Gruba bağlı ve yolcu
otobüsü üreten firmanın İspanya’da bulunan lokasyonunda
üretilen EVOBUS İspanya için bir tip denge çubuğu referansında
10 yıllık anlaşma sağlandı ve 12 Ağustos’ta ilk parti 151 adet
olarak ihracat gerçekleştirilmiş oldu.
Eylül ayında devreye aldığımız Elektrik Ark Ocağı Regülasyon
Sistemimizle üretim hızında ve enerji tasarrufunda fevkalade iyi
değerler alınmaya başlanmıştır.
Hammaddenin (kütüğün) kesit alanının, mamülün (çubukların)
kesit alanına oranına “ezme oranı” denilmektedir.
Otomotiv parçası üretmek için dövmelik malzeme alan
müşterilerin (dövmecilerin) birçoğunun 7:1 ile 8:1 ezme oranı
şartları vardır. Haddeleme kapasitemiz 120 mm ø’a kadar
yuvarlak üretebilirken ezme oranı şartından dolayı nihai üründe
75 mm ø’a kadar yapılabilmektedir. Sıcak dövmede parça imal
edilirken kafi sıcak dövme ile daha yüksek çaplarda nihai
kalite isteklerini yerine getirse de dövmeciler kendileri daha az
dövmeyi tercih etmekte ve hep kullanılan yuvarlak malzemelerde
kendilerinden önce yüksek ezmeyi tercih etmelerinden dolayı
bugünün 160 kare kütük ile haddelemeye başlama yerine yarın
için 200 kare kütük kullanımı bizim için artık elzem olmaktadır.
Haddehanelerimizde hem 200 mm kare kütük kullanımı olanağı
ve hem de mevcut Trio Haddesinin mekanik ve elektronik
açılardan modernizasyonu ile ilgili olarak firmalarla görüşme
çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu yatırımlar sonunda 160 mm kare kütük yerine 200 mm kare
kütük haddelenerek daha kalın yuvarlak malzemeler daha yüksek
verimliliklerle üretilebilir duruma gelinebilinecektir.
2012 yılı boyunca yaşadığımız değerli TL. ile, yurt dışına satışı iç
piyasaya satıştan fazla olan şirketimizde, sıkıntı yaratmış ve de
kalitesiz çelik ithalatını da patlatmıştı.
Bu yılın ikinci yarısından sonra, tüm gelişmekte olan ülkelerde
olduğu gibi, döviz değerlenerek, satış hasılatımızı ve karlılığımızı
artırmıştır.
Gönül isterki, bugünler (döviz artışı günleri) daha da fazla
ihracat yaparak karlılığımızı artıralım. Ancak, bu ihracatımızı
artıralım haklı istek, ülkelerin aldıkları tedbirlerden dolayı pek
çalışmamaktadır. Fiyatları aşırı düşürerek yapılabilinecek dış
satım artışları da zararına olabilecek seviyelerde seyretmektedir.
İhracatımızın çoğunluğunun Avrupa’ya olması ve sorun yaşayan
gelişmiş ekonomilerde düzelme başlaması bu yılın son üç ayının
da geçen yıldan daha iyi geçeceğinin göstergesi olmaktadır.
Saygılarımla
Nuri ÖZDEMİREL
Genel Müdür

TÜV NORD TETKİKİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI
TÜV NORD tarafından firmamıza
19 – 20.08.2013 tarihlerinde
ISO/TS 16949 ve EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemleri gözetim tetkikleri
gerçekleştirilmiştir. Tetkiki Özcan
ALADİNLİ ve Aziz KURŞUNLU
birlikte gerçekleştirmiş olup, olumlu
sonuçlanmıştır. Tetkik Çelikhane,
Haddehane, Denge Çubuğu ve diğer
süreçler için yürütülmüştür.
Emeği geçen tüm çalışanlarımıza
teşekkür ederiz.

e-Fatura Hakkında
Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata
geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren
uygulamada olan e-Fatura, veri format ve standardı
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK
gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin
içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin
merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği
elektronik bir belgedir. e-Fatura yeni bir belge türü
olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-Fatura
uygulamasında amaç tek format ve standarda göre
satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet
tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için
yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış
e-Fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML
tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde
etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan
UBL-TR benimsenmiştir.
397 sıra no.lu VUK ile tüzel kişiler sistemden
faydalanabilirken 416 sıra no.lu VUK tebliği ile gerçek
kişilere de e-Fatura uygulamasına dahil olma hakkı
tanınmıştır. Uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla
“Özel Entegratörlük” müessesesi 421 sıra no.lu
VUK tebliğinin yayınlanmasıyla genel işleyişe dahil
edilmiştir. Yurtdışında e-Fatura servis sağlayıcılığı
olarak bilinen özel entegratörlük sayesinde bilgi işlem
alt yapısı yeterli olmayan mükelleflerin de
uygulamadan kolayca faydalanabilmeleri
amaçlanmıştır.
421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
kapsamında;
• 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar
ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan
mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25
Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,
• 06/06/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal,
inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim
yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi
itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro)
sahip olanlar,

01/09/2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na
başvurmak ve 31/12/2013 tarihine kadar e-Fatura
uygulamasına geçmek zorundadır.
Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde
mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına,
miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın
2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı
rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına
dahil olacaklardır.
Mükellefler e-Fatura uygulamasından aşağıda yer
alan yöntemlerden birini seçerek yararlanabilirler. Söz
konusu yöntemlere ilişkin detaylı bilgiye
www.efatura.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.
a. Özel entegrasyon yöntemi,
b. Bilgi işlem sisteminin entegrasyonu yöntemi,
c. Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura portal yöntemi.
Mükellefler e-Fatura uygulamasında kullandıkları
yöntemi istemeleri halinde ilgili yönteme ilişkin
koşulları yerine getirmeleri şartıyla değiştirebilirler.

4. COMVEX
TİCARİ
ARAÇLAR,
OTOBÜS
VE YAN
SANAYİ
FUARINA
KATILIYORUZ
14 - 17 Kasım 2013 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleşecek olan COMVEX 4. TİCARİ
ARAÇLAR, OTOBÜS VE YAN SANAYİ FUARI’nda
20. Salonda yer alacağız.
Avrasya bölgesinin yeni ticari fırsatlar yaratan platformu
4. Comvex İstanbul Fuarı, otomotiv dünyasının kalbi
olan ticari araçlar, otobüs ve yan sanayi sektörünü bir
araya getiriyor. 2011 yılında 21 ülkeden 374 firmanın
katılımı ile gerçekleşen fuar, 49 ülkeden, 33.937
profesyonel tarafından ziyaret edildi.
ÇEMTAŞ olarak vasıflı çelik ve viraj denge çubuğu
ürünlerimiz ile katılacağımız fuardaki standımıza herkesi
bekliyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet’imizin 90. yılı kutlu olsun !

Asit yağmurları nedir, nasıl oluşur?

Asit yağmurları, fosil yakıt atıklarının doğal su
döngüsüne karışmasıyla oluşur. Kömür ve petrol gibi
fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt
ve azot içeren gazlar birikir. Bu gazlar havadaki su
buharıyla birleşince bir kimyasal tepkime meydana
gelir. Bu tepkime sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit
damlaları oluşur. Güneş ışığı bu tepkimelerin hızını
artırır. Yeryüzündeki sular Güneş’in etkisiyle

ısınınca, bunların bir kısmı buharlaşarak yükselir ve
atmosfere karışır. Böylece yükselen nemli havadaki
su buharı yoğunlaşarak yeniden sıvı durumuna geçer.
Bunlar da bulutları oluşturur. Sonuçta oluşan, çok
miktarda kükürt ve azot içeren bu tip yağmurlara
“asit yağmurları”denir. Atmosferdeki asit, yalnızca
yağmurlarla değil, kar, sis, havadaki gazlar ve
tanecikler yoluyla da yeryüzüne iner.

ÇEMTAŞ BİLGİ İŞLEMDE SİSTEMSEL ve TEKNOLOJİK YENİLİKLER
yükleme listesine limanda bulunan Çemtaş personeli
tarafından konteyner no bilgisi yazılır.

malzemeler için önce PDA ekranından ilgili araç seçilir.
Araç bilgileri fabrikaya girişte güvenlik kapısından
yapılmaktadır.

Ürünlerimiz üzerindeki etiketlerimiz;
2012 yılından itibaren,
1D barkodu (
	
  ) ile A Holu
Izgara ve C holu Tamamlama hatlarından yazdırılmaya
başlanmıştır...

	
  

A ve D Holleri Ayıklama bölümlerine bilgisayar
dolaplarına dokunmatik pc, barkod okuyucu ve termal
(barkod) yazıcı yerleştirildi.

Yükleme listeleri kontrol edilir. Bilgi İşlem tarafından
geliştirilen EDI transfer programı ile EDI formatında bir
dosya hazırlanır ve ftp yardımıyla otomatik olarak ilgili
firmanın EDI mailbox’ına gönderilir.

Web Sayfası Geliştirmeleri
	
  

Ürün etiketlerinin üzerlerinde bulunan 2D barkodlar,
PDA’lar ile okutularak ilgili araç ile ilişkilendirilip
yükleme listesi otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Kantar üzerine konulan bağ ağırlığı bilgi işlem
	
  
tarafından geliştirilen yazılım ile dokunmatik pc’ye
online alınmaktadır. Tartım neticesinde bunlara 2D
barkodlu (qr-code) etiket üretilmektedir.
		
		
		
		
		
		

Kalite departmanı tarafından program kullanılarak
oluşturulan kalite belgeleri, 2013 Ocak ayından itibaren
yapılan yeni eklerle birlikte, istenilen kalite belgesinin
otomatik olarak PDF formatında ıslak imzalı olarak
hazırlanması sağlandı.
Hazırlanan PDF dosya, kullanıcı tarafından Çemtaş
bünyesinde bulunan file server’a yüklenmekte ve web
sitemizden yayınlanmaya başlamaktadır. Kullanıcı
dilerse bu belgenin yayınını yine aynı program ile
durdurabilmektedir.
Kullanıcı adı ve şifre verilen müşterimiz, web
sayfamızdan giriş yaparak kendisine ait olan kalite
belgelerini inceleyebilir, yazdırabilir veya bilgisayarına
indirebilir.
Müşteri siparişlerinin durumlarını gösteren web
sayfamızdaki bölüm, ERP programına yapılan girişlerin,
kontroller sonucunda bilgi işlem bünyesinde geliştirilen
farklı bir yazılım ile hergün belli aralıklarla otomatik
olarak 4 defa güncellenmektedir.
Müşterilerimiz yine kendisine verilen kullanıcı adı ve
şifresiyle bu sayfadan siparişinin durumunu, ne kadar
sevk edildiğini ne kadar stoklarımızda sevke hazır ürünü
bulunduğunu görebilir.

	
  

ÇEMTAŞ A.Ş.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
A.O.S. BULVARI
NO:3 NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE
www.cemtas.com.tr
Tel : 0 224 243 12 30
	
  
Faks : 0 224 243 13 18

Sevkiyat ve Yükleme
Sevkiyat emri gelen ürünler A ve D hollerine kurulan
Acces Pointlere (wi-fi) bağlı PDA’lar yardımıyla yükleme
listeleri oluşturulmaktadır.

	
  

Aracın yüklemesi bittiğinde kullanıcı PDA ekranında
yazdır butonuna basarak bu yükleme listesini,
sevkiyattan sorumlu personelin yanındaki yazıcıdan
otomatik olarak yazdırmaktadır.

	
  

Performans Arttırımı ve Yenilikler
	
  

	
  

PDA’larda üzerinde Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş
yazılımlar A ve D hollerinde yükleme personeli
tarafından kullanılmaktadır. Sevkiyatı yapılacak

	
  

Sevkiyattan sorumlu personel gelen aracın tartımını
yapar, yanındaki yazıcıdan üretilen bu listeyi
inceleyerek irsaliyeyi oluşturur. İhracat satışlarında

	
  

• İnternet hızı 5Mbit’ten 10Mbit’e yükseltilmiştir.
• Misafirlerimiz için sistemimiz dışında internete erişim
sistemi kurulmuştur.
• Oracle Release 9.2’den 10.2’ye geçilmiştir.
• Database Server için, 48Gb Ram, 2 x 6 core cpu’lu IBM
Power 740 Express server alımı yapılmış, performans
yaklaşık 8 kat arttırılmıştır.

İnfluenza virüsünün etken olduğu
solunum yolu hastalığıdır. Virüsler
mikroptan daha küçüktür, etkili
antibiyotiği yoktur, hastalıklara sebep
olur. Virüslerin yaptıkları hastalıklar, aşı
ile veya hastalığı geçirerek oluşacak
vücuttaki direnç (bağışıklık) ile
önlenebilmektedir.
Grip virüsü her yıl sonbaharda etkisini
göstermekte her seferinde de değişik
tiplerde ortaya çıktığı için bir defa
yapılan aşı o seneki hastalıkta etkili
olmaktadır. Her yıl ortaya çıkan virüse

karşı yeni aşı gerekir. Aşı salgında
saptanan virüslerle benzerlik
gösteriyor ise %50-80 oranında korucu
olur. Hastalık Ekim - Kasım aylarında
görülür. Toplu yaşanan okul, kışla,
fabrika, pazar yerleri gibi sıkı temas
olan ortamlarda süratle bulaşır. Yakın
temas, hapşırık, öksürük ve eşyalar
(havlu, mendil gibi) ile bulaşma olur.
Ani başlayan ateş, titreme, halsizlik,
kas ağrıları, baş ağrısı, burun akması,
tıkanması, gözlerde yaşarma ile ortaya
çıkar. Yüzde kızarıklık, boğazda yanma,
öksürük olur. Çocuklarda boyun
bölgesinde lenf bezleri şişer. Tedavi
edilmezse bronşit ve zatürree (Pnömoni)
gelişebilir. Yaşlılarda, kalp hastalarında,

zayıf ve beslenme bozukluğu olanlarda,
sigara içenlerde hastalık daha ağır
seyreder. Bu hastalarda bronşit ve
pnömoni olma olasılığı yüksektir.
Aşıdan 15 gün sonra yeterli bağışıklık
(İmmünite) oluşur. Bu durum birkaç
aydan bir yıla kadar devam eder. Grip
aşısı yumurta proteininden üretildiğinden
yumurta alerjisi olanların aşı olmaması
gerekir.
Tedavisi septomatiktir. Ağrı kesiciler,
burun damlası, öksürük ilaçları, C
vitamini ve istirahat ile yapılır.                                                                
Dr. Mahir ÇELİKOK
İşyeri Hekimi

PERSONELE GRİP AŞISI
Her yıl olduğu gibi Çemtaş personeli
ve stajyerlerimizden isteyenlere Eylül
ayı içerisinde grip aşısı yapıldı.
Firmamız personelinin sağlığını
korumak amacıyla yapılan bu
uygulamayı her yıl olduğu gibi işyeri
sağlık birimimiz organize ederek
gerçekleştirdi.

2013-2014 DÖNEMİ
MESLEK LİSESİ
STAJYERLERİ
Meslek lisesi öğrencilerinin öğrenim
gördükleri programlarla ilgili iş
alanlarını tanımalarına, iş hayatındaki
uygulamaları öğrenmelerine ve okulda
edindikleri bilgilerini uygulayarak
deneyim kazanmalarını sağlayacak staj
uygulaması için 3308 sayılı Çıraklık
ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında
işyerimizde staj yapacak öğrenciler
stajına başladılar.
Stajyer arkadaşlarımıza Çemtaş ailesine
hoş geldiniz diyor ve stajlarının faydalı
olmasını diliyoruz.

Mutlu Bir Baslangıç “Evlilik”
Kalite Personelinden,
Ediz SAYIN,
Elektrik Bakım Onarım Personelinden,
Mustafa ÇERİ,
Ali ÇELİK,
Cantürk KARABULUT,
evlenmişlerdir. Kendilerine eşleri ile birlikte mutlu
bir yaşam diliyoruz.

Yeni Bir Nefes “Dogum”
Kalite Personelinden,
Metin SEVİLMİŞ’in bir erkek,
Çelikhane Personelinden,
İlker AKIN’ın bir kız,
Kemal İLHAN’ın bir erkek,
Mekanik Bakım Onarım Personelinden,
Baki YİĞİT’in bir erkek,
bebekleri dünyaya gelmiştir. Bebeklerimize aileleri
ile beraber uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

Personel Haberleri
GÜRKAN ÖZTÜRK
23/09/1989 Bursa doğumluyum.
14/02/2013 tarihinde Haddehane
Paketleme İşçisi olarak göreve
başladım, 23/09/2013 tarihinde
Çelikhane bölümünde Vinç
Operatörlüğü kadrosuna geçtim. ÇEMTAŞ’ta
çalıştığım için memnunum. Tüm çalışma
arkadaşlarıma başarılar dilerim.
İSMAİL ERDEM
1985 Mustafakemalpaşa-Bursa
doğumluyum. Tophane Endüstri
meslek Lisesi Makine Bölümü
mezunuyum. 24/09/2013 tarihi
itibariyle Çelikhane Müdürlüğü
bünyesinde Vinç Operatörü olarak işe başladım.
Bütün ÇEMTAŞ çalışanlarına başarılı, mutlu ve
huzurlu bir çalışma hayatı dilerim.
SALİH DURGUT
27/02/1992 Bursa doğumluyum.
Tophane Endüstri Meslek
Lisesi Döküm Bölümü
mezunuyum. 24/09/2013’te
ÇEMTAŞ ailesine katıldım, SDM
Operatörü olarak işe başladım.
Sanayimizin gözde fabrikalarından olan ÇEMTAŞ’ta
çalışmak gurur ve onur verici. Hobilerim, maç
izlemek, kitap okumak ve gezmektir. Dünyanın
ortasından aksa bir ırmak, herkese nasip olur
Tophane’li olmak. Bütün ÇEMTAŞ çalışanlarına
sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat dilerim.
NAMIK YILMAZ
21/10/1979 İstanbul doğumluyum.
Evliyim ve 2 çocuk babasıyım.
Sultanahmet Endüstri Meslek
Lisesi Döküm Bölümü mezunuyum.
24/09/2013 tarihinde Pota
Ocağı İzabecisi olarak göreve başladım. ÇEMTAŞ
ailesine katılmaktan çok mutluyum. Bütün ÇEMTAŞ
çalışanlarına sağlıklı bir iş hayatı dilerim.
SERVET İLBAY
24/10/1988 Elazığ doğumluyum.
Tophane Endüstri Meslek Lisesi
Torna-Tesviye Bölümü
mezunuyum. 04/09/2013 tarihinde
ÇEMTAŞ Denge Çubuğu
bünyesinde çalışmaya başladım. ÇEMTAŞ
ailesindeki bütün mesai arkadaşlarıma kolaylıklar
diliyorum. Hobilerim saz çalmak, türkü söylemek ve
balık tutmaktır.
ŞAHİN ÇELİK
10/02/1989 Dursunbey/Balıkesir
doğumluyum. Dursunbey Endüstri
Meslek Lisesi Tesviye Bölümü
mezunuyum. 05/09/2013 tarihinde
ÇEMTAŞ bünyesine katıldım.
Denge Çubuğu İşçisi olarak çalışmaktayım. Tüm
ÇEMTAŞ çalışanlarına sağlıklı ve mutlu bir hayat
diliyorum. Hobilerim avcılık, gezmek ve futbol
oynamaktır.

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı
Batı dillerinde cumhuriyetin karşılığı,
ulusun kendisini yönetmesi anlamına
gelir. Cumhuriyet rejiminde iki unsur çok
önemlidir:
a- İdare edilenler
b- İdare edenler
Bu iki unsurun sahip olması gereken
özelliklerin başında dürüstlük gelir.
Cumhuriyet rejiminde her iki tarafında
dürüst ve namuslu olması gerekir.
Rejimin demokrasi paltformuna
oturtulması şarttır.
Cumhuriyet, ulusun vatan ve hukuka
sevgisi ve içten bağlılığı ile yaşatılmalıdır.
Bu nedenle cumhuriyete hayat veren
damarların başında demokrasi gelir.
Gerçek cumhuriyet rejimlerinde sistemin
demokrasi ile olan ilişkisi çok önemlidir.
Çünkü iç ve dış tehlikelere karşı
cumhuriyet kendisini sert ve katı bir
şekilde ama demokrasinin gerekleri
içinde koruyacaktır. Bunların dışına
çıkılmaması gereklidir, aksi taktirde
demokrasi ile cumhuriyet arasında
kopukluk başlar. Bundan da en büyük
zararı cumhuriyet rejimi görür. Onun için
cumhuriyet yöneticileri daima uyanık ve
gözleyici durumda olacaklardır.
Demokrasiyi benimsemiş siyasi
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rejimlerdeki cumhuriyetlerde
özgürlüklerin kullanılma alanları,
demokrasinin kuralları ile
sınırlandırılmıştır. Demokratik sistem
ile idare edilen cumhuriyetlerde hiç
kimsenin sınırsız hak ve hukuku yoktur.
Sınırsız hak ve hukukun olduğu rejimlere
de demokrasi veya cumhuriyet denemez.
Çünkü demokrasilerde ve demokratik
cumhuriyetlerde kişilerin ve dolayısıyla
toplumların özgürlükleri hukuk yolu ile
güvence altına alındığı gibi, bunların
sınırları da adaletin kalemi ile çizilmiştir.
Bu kısa açıklamadan sonra Atatürk’ün
cumhuriyet ve devlet anlayışına
değinelim. Atatürk, kurmuş olduğu genç
Türk Devletinin yapısını 29 Ekim 1923
tarihinde cumhuriyetin temelleri
üzerine oturturken, en kısa zaman da
bunun gereği olan demokrasiye
geçileceğini öngörüyordu. O da siyasi
alanda demokrasinin çok partili sistemle
gerçekleşeceğinin bilincindeydi.
Atatürk’ün zamanında yaklaşık üç çeyrek
asır evvel cumhuriyet için
söyledikleri, bugün hala bazı batı
ülkelerin elde etmeye çalıştıkları
düşüncelerdir. O söylediklerini bilimsel
bir temel üzerine oturtmamış olsaydı,

bu kadar zaman sonra düşünceleri hala
güncelliğini koruyabilir miydi? Atatürk
sadece bilgili bir asker, uzak görüşlü bir
devlet adamı değil aynı zamanda gerçek
bir düşünürdü. Ayrıca sadece düşünce
üretmekle kalmamış, bu düşünceleri
gerçekleştirerek, üçüncü dünya ülkelerine
bağımsızlığın ve kurtuluşun yolunu da
göstermiştir. Bugün bağımsızlık savaşı
veren pek çok ülkede Atatürk adı hala
bir bayrak gibi dalgalanıyorsa, nedenini
burada aramak doğru olur.
29 Ekim 1923 günü ilan edilen
cumhuriyetin alt yapısını Atatürk aşama
aşama nasıl hazırlamıştı?
Cumhuriyet laik bir sistem üzerine
kurulacaktı. Yani cumhuriyet idaresinde
ne halifeye ne de onun kalıntılarına yer
vardı. Cumhuriyeti adaletli bir adalet
sistemi koruyacaktı. Cumhuriyetin
genç kuşakları çağ dışı kara kafalılar
tarafından değil, aydın bağımsızlık ve
hürriyetin değerini bilen aydın kafalı
öğretmenler tarafından yetiştirilecektir.
İmparatorluktan kalan mantık dışı ne varsa
hepsi kaldırılacak, cumhuriyetin temelini
müspet ilim oluşturacaktır. Cumhuriyetin
yalnızca kanunlar ile, devlet zoru ile ve
yasaklarla korunamayacağının bilincinde

olan Atatürk, onun gerçek değerini
anlayabileceğini söyleyebilmiştir. Geçen
zaman içerisindeki olaylar bu ileri görüşlü
devlet adamının ve düşünürün ne denli
haklı olduğunu göstermiştir.
Bilgisiz ve bilinçsiz bir halk topluluğunun
ulus olma hakkına sahip olamayacağını
vurgulayan Atatürk, ulusun bilinçlendiği
oranda hak ve hukukuna sahip çıkacağını
biliyordu. Bu nedenle eğitim ve kültüre
çok önem vermiştir. Onun, bir bakıma
kültürü, cumhuriyetin temellerinden biri
olarak görmesindeki neden budur.
Atatürk’e göre sadece cumhuriyete sahip
olmak yeterli değildir.
Ona layık olmak da gereklidir. Bunun
içinde gereken yol yine eğitimden
geçiyordu.
Hürriyet ve bağımsızlığın kıymetini,
erdemli ve özverili, çağdaş eğitim almış
olan gençler, savaş alanlarında bu uğurda
şehit düşen askerlerden çok daha iyi
bilebilirlerdi. Bağımsızlık; hürriyet,
cumhuriyet bundan böyle savaşarak değil,
bunların değeri bilinerek korunacaktı.
Onun için kılıçla elde edilen zaferler,
siyasi, ekonomik, kültürel zaferlerle
taçlandırılmalıydı.

Irmak AĞÇAL
İhsan Dikmen 4
İlköğretim Okulu
4/B
Babası:
Derya AĞÇAL
(Mali İşler Vezne
Memuru)

Nisa ÇETİN
Hacı Naciye
Güner Rubacı
İlköğretim Okulu - 2/B
Babası:
Serkan ÇETİN
(Haddehane Hadde
Ayar İşçisi)

Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı No:18 Özay
Apt. Kat:1 Daire:4
Nilüfer / BURSA
0224 233 62 00
0224 233 14 10
nar@narmedya.net

