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BAŞYAZI

    Kıymetli Yatırımcılar ve Pay Sahipleri,
    Değerli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız;
    Türkiyemizde ham çelik üretimi
Ocak - Ekim döneminde yıllık bazda
    %0.9 oranında düşüş göstermiş ve
    hurda tüketimi de %2.9 azalarak
    23.762 milyon ton seviyesinde kalmıştır.
Aynı dönemde Türkiye’nin hurda ithalatı ise %8 düşüş göstererek
16.249 milyon tona gerilemiştir. Yurtiçi hurda tedariki de hurda
fiyatlarındaki gerilemenin de tesiri ile önceki yılın aynı dönemine
göre %5.2 düşüşle 7.513 milyon ton seviyesinde kalmıştır.
Mamul fiyatlarının yatay bir seyir izlediği bugünlerde,
hurda fiyatlarının da yatay seyrinden sonra kışa girerken temin
edilebilme ve lojistik zorluklardan dolayı hurda fiyatlarında artış
beklentisi yaşanacak gibi gözüküyor.
Çelik İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre bu yıl
Ocak - Kasım döneminde Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %5.8
düşüşle 15.830 milyon ton, ihracat değeri ise yıllık %4.6 düşerek
12.490 milyar dolar oldu.
Çin, Dünya çelik üretiminin yarısına yakınını üretebilirken tüketiminin aynı oranda artmamasından dolayı Türk Çelik Üreticileri için
önemli bir tehdit oluşturmaktadır.
18 Ekim 2014 tarih ve 29149 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
İthalat Rejimi Kararına ek kararla,
AB ve STA ülkeleri haricinde ülkelerden yapılan ithalatta,
- Karbonlu filmaşin ithalatına uygulanan gümrük vergileri
%12’den %30 - 40’a,
- Karbonlu inşaat demiri ve çubuk ithalatına uygulanan gümrük
vergileri %15’ten %30 - 40’a,
- Bor alaşımlı filmaşin ithalatına uygulanan gümrük vergisi de
%3’ten % 40’a çıkarılmış ve
- Vergiden muaf olan dövülmüş çubuk ithalatına %30 oranında
gümrük vergisi getirilmiştir.
Kaba tornalanmış vasıflı çelikler, parlak çelik adı altında avantajlı
koşullarla ülkemize yıllardan beri ithal edilmekte ve yerli vasıflı
çelik üreticileriyle haksız rekabet yaratmaktadır.
Çelik Üreticileri Derneği’ne, Vasıflı Çelik Üreticisi olarak,
memleketimize yıllardan beri sıfır gümrükle girmekte olan,
alaşımlı çelikten çubuk (soğuk olarak şekilli, işlenmiş) ve soğuk
olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar için gümrük vergileri
arttırılması talebimiz yazılı olarak bildirilmiştir.
Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı’nın basında çıkan ve Katma Değeri
Yüksek Üretimlerin Yatırımlarına Yatırım Teşvik verileceği haberleri
üzerine de 05 Kasım 2014’te yine Çelik Üreticileri Derneği’ne
Otomotiv Ana Sanayi Yatırımlarına ve Otomotiv Yan Sanayi
Yatırımlarına Yatırım Teşviki verilirken Otomotiv Yan Sanayinin
Vasıflı Çeliğini karşılayan ve kendisi de bir yan sanayi olan vasıflı
çelik yatırımlarına da Yatırım Teşvik verilmesi talebimiz iletilmiştir.
Çelik Üreticileri Derneğimiz, 10 Kasım 2014 G-23174/74 sayılı
yazısıyla, Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğü’ne, diğer kuruluş talepleriyle birlikte
aktarılmıştır.
Bu yıl, Ocak - Ekim, 10 aylık dönemde otomobil üretimi %15
artarak 593.493 adet olurken ticari araç üretimi ise %17
gerileyerek 343.266 oldu ve toplam otomotiv üretimi %1 artış
göstermiş oldu.
Kalite ve verimliliği arttırıcı haddehane yatırımımız normal
seyrinde gitmektedir.
		

KASIM - ARALIK 2014

Aralık ayı sonuna kadar tüm dış ve çoğu iç imalatlar montaj
mahalline gelmiş olacaktır.
Ocak ayı ilk günlerinden itibaren yeni Blok Haddesi montajına
başlanılacak olup montaj ve soğuk testler, üretim durdurulmadan
yapılacaktır.
Şubat ayındaki yaklaşık 3 haftalık üretim duruşunu müşterilerimiz
hiç hissetmeyecektir. Yaylık üretimi bitip duruşa geçilecek ve
üretime 3 hafta sonra tekrar yaylık üretimiyle başlanacağından
yaylık daimi müşterilerimiz hiçbir şey  fark edemeyecek ve
yuvarlak daimi müşterilerimiz için de talepleri yine günlük
sevkiyatlarla stoklarımızdan karşılanmış olacaktır.
Haddehane yatırım duruşumuza paralel olarak çelikhanemizde
de Elektrik Ark Ocağımızın büyütülme ve tozsuzlaştırma yatırımları
tamamlanacaktır.
Çok modern bir hale getirilecek haddehanemiz yeni ilave 6 ayak
kontinü sistemle birlikte ve artık 200 kare kütükte kullanılabilecek
yeni haliyle, yaklaşık Mayıs ayı başından itibaren devreye girmiş
olacaktır.
Duruşlarımızla ilgili kesin tarihler kamu ile zamanında
paylaşılacaktır.
Petrol fiyatlarındaki düşüş kime yarıyor diye baktığımızda, net
petrol ihracatçılarının kaybedenler, Türkiyemiz gibi net
ithalatçılarının ise kazananlar grubunda olduğunu görüyoruz.
Rusya’nın doğalgaza %6 indirim yapacağını belirtmesinden ve
bizlere yansımayacağı bildirilmesinden sonra notlarıma
baktığımda, 31.12.2011’de doğalgaz 0,0558 TL/kwh iken
30.11.2014’te %37.28 artışla 0,0766 TL/kwh olmuş, bu arada US
dolar da 1.8980’den %16.65 artışla 2.2141 TL’ye çıkmıştır.
Yaklaşık 4 ile 7 yıl arası yaşta ve 150.000 - 250.000 km. yapmış
tüm servis araçlarımız, tamamı yerli üretim ekonomik araçlar satın
alınarak değiştirilmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerimiz karşılıklı iyi niyet ve anlayışla
devam etmektedir. Bugüne kadar yapılmış olan 4 toplantıda
sosyal haklar konuları bitirilmiş, aylık ücret zamlarına kadar
gelinmiştir. En kısa zamanda bitirebileceğimizi umuyoruz.
Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum.
Yeni yılınızı kutluyor, 2015’in hepimize şans getirmesini diliyorum.
Saygılarımla,
Nuri ÖZDEMİREL
Genel Müdür

MİNNET VE ÖZLEMLE ANDIK
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ü ölüm yıldönümü olan 10 Kasım Pazartesi günü
saat 9’u 5 geçe bir kez daha minnet ve özlemle andık.

OJSC KAMAZ FİRMASININ ÇEMTAŞ ZİYARETİ

KAMAZ Grup Rusya’nın en büyük araç üreticisi olup, bu grup
bünyesinde yer alan OJSC KAMAZ firması ise Dünya’nın 11. en
büyük ağır ticari araç üreticisidir. 2014 yılı itibari ile 42.000 adet
civarında çalışanı bulunan grubun bünyesinde 150’den fazla
firma yer almaktadır.
OJSC KAMAZ firması ilk kamyon üretimini 16 Şubat 1976
tarihinde gerçekleştirdi. Başlangıcından itibaren bugüne kadar 2
milyonun üzerinde araç üreten firmanın en büyük pay sahiplerini
Rusya Devleti ve ticari bankalar oluşturmaktadır.
Kamyon üretiminin yanı sıra OJSC KAMAZ firması treyler, otobüs, traktör, motor ve güç üniteleri de üretmektedir. Üretiminin
%10’luk bir bölümünü ihraç eden firmanın en büyük müşterileri
arasında GAZPROM, LUKOIL, SUEK ve TNK bulunmaktadır.
OJSC KAMAZ firması yetkilileri tarafından 2 gün süren ziyaret
gerçekleştirilmiş olup, ziyarette hem vasıflı çelik tesisimiz hem
de denge çubuğu tesisimiz detaylı olarak incelendi.
Vasıflı çelik tesisimizde sırasıyla çelikhane, haddehane,
tahribatsız muayene ünitelerimiz ve kabuk soyma ünitemiz
gezildi. Üretim akışının görülmesi sonrasında ise yeni ekipmanlar ile kabiliyetlerini her geçen gün daha da arttırdığımız test
laboratuvarımız incelendi.
Ziyaret programı çerçevesinde denge çubuğu hattımızda ise
üretim aşamaları ve denge çubuğu laboratuvarımız incelendi.
Üretim aşamalarının incelenmesi esnasında ABAQUS
programı ile gerçekleştirdiğimiz analiz çalışmalarımızın
seri üretim aşamalarında bizlere sağlamış olduğu faydaları
gerçekleştirdiğimiz örnekler üzerinden ziyaretçilerimize
gösterme şansımız oldu.
Ziyaret sonrasında firma yetkilileri ÇEMTAŞ ile hem mevcut projelerde hem de yeni projelerde çalışmak istediklerini ifade etti.
*OJSC : Open Joint Stock Company

Denge Çubuğu Hattı Cnc Bed Type
İşleme Merkezi Yatırımı

Denge çubugu hattı Kalıphane bünyesine artan üretim hacmi
sebebiyle alınan ikinci MTE Bed Type 5 eksen işleme merkezi
firmamıza gelmiş olup devreye alınmıştır.
Mevcut 5 eksen işleme merkezinden 1000 mm. daha fazla
işleme alanına sahiptir.
Otomatik indeksleme, otomatik takım değiştirme özellikleri ile
her türlü ölçü ve açıdaki denge çubugu konik bağlantı delikleri
0,01 mm. ve 1 derece indeksleme ile tek seferde hassas bir
şekilde işlenebilmektedir.

2015 yılı saglık, huzur, mutluluk ve bol kazanç getirmesi dileklerimizle...

BÖLÜMLERİYLE ÇEMTAŞ – BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİ

Bilgi İşlem Şefliği, 1 şef, 1 programcı ve 1 donanımcı
kadrosundan oluşmaktadır.
Bilgi İşlem Şefliği, ÇEMTAŞ’ın amaçları doğrultusunda,
prensip ve politikalarına bağlı yasal mevzuatlara
uyumluluğu oluşturarak şirket bünyesinde ihtiyaç duyulan

ve bilişim sistemleri ile yapılabilecek her türlü bilginin
doğru, istenilen düzeyde, nitelikte ve zamanında elde
edilmesini, sistemlerin birimler tarafından kullanılan tüm
yazılım ve donanımları koordine ederek verimli bir şekilde
yürütülmesini sağlar.
Bu amaçla teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek
şirketimize uyumluluğu ile ilgili gerekli incelemeler
yapılmaktadır. Günümüzde verilerin değeri her geçen
gün artmaktadır. ÇEMTAŞ olarak 1999 yılından itibaren
ERP paketini şirketimize entegre ederek veri havuzunun
avantajlarını kullanmaya başladık. Her geçen yıl verisel
bütünlük gelişti ve gelişmeye devam etmektedir.
Sistemde verilerin oluşmasıyla bu verilere hızlı erişim ve
değerlendirme için donanımsal yatırımlar, planlamalar
doğrultusunda yapılmaktadır. ERP paketinin modülleri

YANGIN EĞİTİMİ
17 Ekim tarihinde fabrikamızın
çeşitli bölümlerinde çalışan 32
çalışanımızın katıldığı yangın
eğitimi düzenledik. Teorik
eğitimin ardından yapılan
uygulama ile de pekiştirilen
eğitimimiz başarıyla tamamlandı.

ve bilgi işlem tarafından geliştirilen ilave uygulamalarla güvenlik girişinden başlayıp sevkiyata kadar olan
tüm süreçlerin verileri oracle veri tabanı havuzuna
kaydedilmektedir. Verilerin ve sistemlerin güvenliği ile
ilgili olarak farklı binada yedekli yapı ve bunların da
yedeklerinin alındığı disk üniteleri oluşturuldu. Bireysel
kullanıcı verilerinin minimize edildiği ve bütünleşik veri
tabanına geçiş çalışmalarımız devam etmektedir. Sistem
üzerinden oluşturulan özet veya detaylı raporlar ile doğru
değerlendirme ve zamandan tasarruf sağlandı.
Sistemlerde periyodik donanımsal bakımlar, antivirüs
taramaları ve işletim sistemlerinin güncellemeleri
yapılmaktadır. Antivirüs yazılımı anlık olarak güncellenmekte olup işlem gören dosyaları kontrol etmektedir.

HEMOGRAM
TESTİ
İşletmemizde talebimiz
üzerine Bursa Verem Savaş
Derneği ekibi tarafından
29 - 30.09.2014 tarihlerinde
391 personelimize Hemogram
testi yapılmıştır.

Gezilecek Yerler - Tarihi Mekanlar

Oylat
Mükemmel doğası ve eşine az rastlanır kaplıca suyu ile
turistlerin en çok gitmek istediği kaplıca merkezlerinden
olan Oylat’ ta gezebileceğiniz doğa harikası yerler var...
İnegöl’ün küçük bir bölgesi olan Oylat, kaplıcalarıyla ve doyulmaz doğasına eşlik eden şelalesiyle şehrin en dinlendirici
noktalarından biri. İnegöl’ün merkezine sadece 27 km uzaklıkta
yer alan Oylat’ ta gezilecek yerler ağırlıklı olarak doğa güzelliklerden oluşuyor.

Oylat Vadisi

İnegöl’ün oksijen deposu köşelerinden biridir Oylat Kaplıcaları,
derelerin oluşturduğu çağlayanları, yeşillikleri görülmeye
değerdir. Oylat Vadisi, gürgen, meşe, çam, çınar ve ıhlamur
ağaçlarıyla kaplı büyük bir ormana sahiptir. Ruhunuzu ve
bedeninizi yenileyecek bir tabiata sahiptir. Oylat Vadisi boyunca,
tüm yeşilliklerin arasında keşfedecek çok yer bulacaksınız. Oylat
Şelalesi tüm ihtişamıyla çıkacak karşınıza. Oylat Mağarası ise tüm
gizemiyle...
Oylat Vadisi’nde uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Doğanın sesini
dinleyebileceğiniz bu nokta birçok otel sunmaktadır ve oteller
yılın her mevsimi hizmet vermektedir.

Oylat Selalesi
Marmara bölgesinin en bilindik
yeri olan Oylat Şelalesi, Bursa’nın
İnegöl ilçesi sınırlarında
bulunmaktadır. Aynı zamanda
Oylat kaplıcalarına bağlı olan
şelale, bir tatil köyü şelalesi
özelliğinin yanı sıra kanyon ve
mağaradan oluşmaktadır. Hiç
pişman olmayacağınız aksine
bol eğlenceli ve keyifli anlar
yaşayacağınız Oylat Şelalesi
gezinizde ıhlamur, kestane,
çınar, çam ve meşe ağaçlarıyla
çevresinin güzelliğine ayrı bir hava katmaktadır. Ziyaret edilesi
bir bölge olan Oylat Şelalesi’nin sürprizleri bunlarla da bitmiyor. Keşfedeceğiniz o kadar çok yer var ki her adımınız sizi
heyecanlandıracak. Bu arada sakın fotoğraf makinanızı unutmayın.
Ölümsüzleştirmek isteyeceğiniz bol manzara sizleri bekliyor.

Bursa’nın İnegöl
ilçesine 17 km.
mesafede yer alan
Hilmiye köyündeki
Oylat Mağarası,
ülkemizin üçüncü
büyük mağarası
olması ile önemlidir.
Toplam 665 mt.
uzunluğundaki mağara günümüzde ziyarete açıktır. Oylat
Kanyonu’nun bitiş noktasında, şifalı suları ile popüler Oylat
Kaplıcaları yolu üzerinde yer alması nedeniyle, kaplıca ziyaretinde
bulunanlar tarafından yoğun ilgi görmektedir.

Hilmiye Koyu

İnegöl’deki Oylat Çayı’nın
doğusunda bulunan Hilmiye Köyü, ahşap ve kerpiçten
yapılan evleriyle, kendine
sakladığı doğasıyla görülmesi gereken yerlerden
biridir. Oylat ile Hilmiye
Köyü arası yaklaşık olarak
20 km mesafe vardır. Oylat otellerinin birinde konakladığınız
zamanlarda Hilmiye Köyü’ne gidebilir, burada güzel bir köy
kahvaltısı yapabilirsiniz. Hilmiye Köyü, esasında harika bir doğaya
sahiptir, fakat pek fazla insan tarafından bilinmiyor. Doğası tıpkı
İzmir’deki Şirince Köyü gibi...

Oylat genellikle sadece
dinlenmek için tatil isteyenlerin tercih ettiği
bölgelerden biridir.
Bursa’nın İnegöl ilçesine
bağlı olan bu huzurlu
noktada gezilecek çok bir
yer bulunmuyor. Oylat
Mağarası ve Oylat Şelalesi
dışında... Eğer yakın bir
zamanda İnegöl - Oylat
otellerinde konaklamayı
düşünüyorsanız, Oylat’ın
şirin mi şirin pazarını
gezmenizi öneririz. Oylat
pazarının bir özelliği var. Pazar oylat otel konumlarına en fazla 300
metre uzaklıkta. Yani birçok otele oldukça yakın. Pazarda; hediyelik eşyalar, kuruyemiş, bitkiler ve meyve çeşitleri bulabilirsiniz.

5. ULUSLAR ARASI VETERAN MASA TENİSİ TURNUVASI’NDA, 13
ÜLKEDEN 250 VETERAN MASA TENİSÇİ KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.

Fenerbahçe Veteran Spor Kulübü organizasyonunda,
Kadıköy Belediyesi destekleri ile düzenlenen
15. İstanbul Uluslar arası Veteran Masa Tenisi
Turnuvası 18 - 19 Ekim 2014 tarihlerinde, Caferağa
Spor Salonunda gerçekleştirildi.
Almanya, Amerika, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan,
Yunanistan, İran, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Kıbrıs
Türk, İtalya, Rusya ve Türkiye olmak üzere 13 ülkeden,
50 yabancı olmak üzere toplam 250 veteran sporcu
katıldı.
Turnuvanın açılışı Fenerbahçe Veteran Spor Kulübü
Başkanı Savaş Pravuştalı, Kadıköy Belediyesi Gönüllü
Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve FB Veteran Spor
Kulübü Başkan Yardımcısı Nesibe Müsevitoğlu
tarafından yapıldı.
Müsabakalar; Tek Erkeklerde; 30-39, 40-49, 50-59,
60-64, 65-69, 70-74, 75+

Tek Kadınlarda; 40-49, 50-59
Çift Erkeklerde; 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+
Çift Kadınlarda; 40-49 yaş gruplarında gerçekleştirildi.
İki gün süren ve Masa tenisçilerin kıyasıya bir mücadelesine sahne olan turnuvada dereceye girenlere ödülleri, 19 Ekim pazar akşamı, Caferağa Spor Salonu’nda,
Savaş Pravuştalı ve Nesibe Müsevitoğlu’nun yanı
sıra, Fenerbahçe Veteran Spor Kulübü Yönetim Kurulu
Üyeleri ile turnuvaya katılan ülke temsilcileri tarafından
birlikte verildi.
Yabancı ve Türk sporcularının birbirleri ile sıcak
dostluklar kurdukları turnuvanın sonunda düzenlenen
eğlenceye yönelik gece yemeğinde, katılanlar doyasıya
eğlendiler.
Ülkemize gelen sporcular, turnuva dışında buldukları
boş zamanlarda İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini de
gezme fırsatı da buldular.
TURNUVADA 30-39 YAŞ ARASI ÇİFT ERKEKLER
MÜSABAKALARINDA, ÇEMTAŞ MASA TENİSİ
TAKIMIMIZDAN AYKUT PINAR VE TURGUT POYRAZ 1.
OLMUŞTUR:
1-AYKUT PINAR / TURGUT POYRAZ
2-OZAN KAYIHAN / BURAK YALIN
3-MEHMET YILIK / VOLKAN ÇELİK
4-TANER ÖZDURDU / UMUT ÖNCÜL
30-39 YAŞ ARASI TEK ERKEKLERDE DE OYUNCUMUZ
TURGUT POYRAZ 1. OLMUŞTUR.

Personel Haberleri
BÜNYAMİN YIGIN
16.02.1977 Bursa Mustafakemalpaşa
doğumluyum. M.K. Paşa Ticaret Meslek
Lisesi mezunuyum. 18.08.2014 tarihinde
Denge Çubuğu bölümünde işe başladım.
Çemtaş ailesinde olmaktan çok
mutluyum. Tüm çalışma arkadaşlarıma
hayatlarında başarılar diliyorum.

METİN DERECİ
30.03.1986 tarihinde doğdum. Karacabey
Lisesi Sayısal Bölümü mezunuyum.
18.08.2014 tarihinde Çemtaş A.Ş. de
çalışmaya başladım. İş arkadaşlarıma
kazasız çalışmalar dilerim.

SAFFET ASİL
01.01.1988 Bursa Keles doğumluyum.
Çok Programlı EML Makine Bölümü
mezunuyum. 18.08.2014 tarihinde Denge
Çubuğu bölümünde işe başladım.
Çemtaş ailesinde olmaktan çok
mutluyum. Tüm çalışma arkadaşlarıma
hayatlarında başarılar diliyorum.

SALİH ÇALIŞKAN

Mutlu Bir Baslangıç “Evlilik”

Yeni Bir Nefes “Dogum”
Çelikhane Personelinden,
Fatih ÖZEN’in bir erkek,

Çelikhane Personelinden,
Mehmet YALIN,

Kalite Personelinden,
Serkan DURAN’ın bir erkek,
Hasan DAĞCI’nın bir kız,
Yalçın YAMAN’ın bir kız,

Haddehane Personelinden,
Melih ERDEM,
Denge Çubuğu Personelinden
Şahin ÇELİK,
evlenmişlerdir. Arkadaşlarımıza
eşleri ile birlikte mutlu bir yaşam
diliyoruz.

Mekanik Bakım Onarım Personelinden,
Emre NALBANT’ın bir erkek,
bebekleri dünyaya gelmiştir. Bebeklerimize aileleri
ile beraber uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

ACI KAYBIMIZ

YAKUP EKİNCİ
(1971-2014)

Kazan Operatörümüz Yakup EKİNCİ’yi
mücadele ettiği amansız hastalık
29 Kasım 2014 tarihinde aramızdan almış
bulunmaktadır. Tüm Çemtaş ailesinin başı
sağolsun diyoruz. Merhuma Tanrı’dan
rahmet, geride kalan yakınlarına sabırlar
diliyoruz.

18.08.2014 tarihinde Çemtaş A.Ş.
ailesine katıldım. Tüm çalışan personelin
sağlıklı, huzurlu ve iş kazasız günler
geçirmesi dileğiyle. Çemtaş A.Ş.
bünyesine katılmaktan mutluyum.
Saygılarımla.

SÜLEYMAN İLHAN
16.02.1977 Bursa Mustafakemalpaşa
doğumluyum. M.K. Paşa Ticaret Meslek
Lisesi mezunuyum. 18.08.2014 tarihinde
Denge Çubuğu bölümünde işe başladım.
Çemtaş ailesinde olmaktan çok
mutluyum. Tüm çalışma arkadaşlarıma
hayatlarında başarılar diliyorum.

Vefat ve Bassaglıgı
Haddehane Personelinden
Ömer Faruk GÜMÜŞKAYA’nın babası, Fikret ERİŞ’in annesi ve
İç Satınalma personelinden İrfan AKMAN’ın babası
vefat etmişlerdir.
Kendilerine Tanrı’dan rahmet, geride kalanlara
başsağlığı diliyoruz.

BİLMEDİKLERİMİZİ ÖĞRENELİM!!
1 Kasım 1928 - YENİ TÜRK HARFLERİNİN KABULÜ
1 Kasım 1928’de
Latin esasından
alınan harfler,
(Türk dilinin
özelliklerini
belirten işaretlere
de yer vererek)
“Türk harfleri”
adıyla 1353 Sayılı Kanunla kabul edilmiştir. Yazı dilinde
kullanılan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin
alınmasını ifade eden Harf Devrimi yapılmıştır.
Arap harflerinin Türkler tarafından kullanılması,
İslamiyet’in kabulünden sonra başlamış ancak bu harfler,
Türk diline hiç bir zaman uyamamıştır. Türkçe, Arap
harfleri ile kolay yazılıp okunamıyordu. Harf İnkılabının

hedefi, okuyup yazmayı kolaylaştırmak ve yaymak,
modern öğretim ve eğitimin gerçekleşmesini sağlamaktı.
Harf İnkılabının ilk adımı, 20 Mayıs 1928’de 1288 sayılı
kanunla, Arap rakamlarının kullanılmasına son verilerek,
uluslararası rakamların kabulü ile başlamıştı.
Atatürk, 9 Ağustos 1928 gecesi İstanbul’da Sarayburnu
Parkı’nda düzenlenmiş bir şenlik sırasında, Harf
Devrimini halka duyurmuştur; “Arkadaşlar, güzel
dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul
ediyoruz. Arkadaşlar, bizim güzel ahenkli, zengin
lisanımız (dilimiz) yeni Türk harfleri ile kendini
gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve
içinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlayamadığımız
işaretlerden kendimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz.
Lisanımızı muhakkak anlamak istiyoruz. Bu yeni harflerle

behemehal pek çabuk bir zamanda mükemmel bir surette
anlaşacağız ki, Milletimizin yazısıyla kafasıyla bütün
medeniyet aleminin yanında olduğunu gösterecektir.
Vatandaşlar, yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz. Bütün
millete, kadına, erkeğe, köylüye, çobana, hamala,
sandalcıya öğretiniz” demiştir. Harf Devrimi, büyük bir
tarihi olaydır. Çünkü, sosyal, kültürel ve siyasi alanda
geniş yankıları olmuştur.
1 Kasım 1928’de Latin alfabesine dayalı yeni Türk
Alfabesinin kabulünden sonra, 24 Kasım 1928’de
yayımlanan Millet Mektepleri Talimatnamesi gereğince,
yurdun her köşesinde Millet Mektepleri açılmış, halka
yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. Atatürk bu
çalışmalara “Millet Mektepleri Başöğretmeni” sıfatıyla
katılmıştır.

Çocuklarımız Geleceğimizdir...

Sueda SÜRER
Nosab İlkokulu
3/K 1123
Dayısı:
Beytullah İZGİ

(Haddehane
Haddeler Kumanda
Operatörü)

Ömer Asaf İZGİ
Fethiye İlkokulu
2/A
Babası:
Beytullah İZGİ

(Haddehane
Haddeler Kumanda
Operatörü)

Eren SEVİNÇ
Özel Çocukça
Anaokulu
Babası:
İsmail SEVİNÇ

(Haddehane
Haddeler Kumanda
Operatörü)
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