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gereken kiþidir.

Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi
Mali Destek Programý
Zafer Kalkýnma Ajansýnýn ilk mali destek programý olan Bölgesel Potansiyelin
Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programý ile Rekabet Gücünün Arttýrýlmasý
tematik ekseni kapsamýnda paydaþlarýn projelerinin hayata geçirilmesi ve Bölge
Planýnda yer alan amaç ve stratejilerin gerçekleþtirilmesi hedeflenmektedir.
Program kapsamýnda TR33 Bölgesinde faaliyet göstermekte olan kâr amacý
güden tüzel kiþilerin ve kâr amacý gütmeyen kurum/kuruluþlarýn turizm, tarýma
dayalý sanayi ve imalat sanayi alanlarýndaki faaliyetleri desteklenecektir. Bu
Programýn bir amacý da söz konusu sektörlerde yenilikçi ve faydalý iþbirliði
aðlarýnýn kurulmasýdýr.

Detaylý bilgi için: www.zafer.org.tr.
SON BAÞVURU TARÝHÝ
18/Mart/2011 - 17:00

BA S IN K Ö Þ E SÝ

YÖNETÝMDEN

2023 KÜTAHYASI NASIL OLMALIDIR?
Cumhuriyetimizin 100. yýlýnda kuruluþtan kurtuluþa tarih hazinesi olan özlenen ve layýk
olduðu yere ulaþmýþ 7000 yýllýk tarih, kültür 500.000 nüfuslu Büyükþehir Belediyeli Marka
þehir.
Kütahya, bankalarýn yapmýþ olduðu araþtýrmaya göre, 2023 yýlýnda 500.000 nüfuslu bir
þehir olarak öngörülüyor. Bu tasarlanan, tarihinden ve kültüründen kopmamýþ modern bir þehir
olabilmesi için neler yapmalýyýz? Birinci iþimiz ÇEYÝZ SANDIÐIMIZI açmalý ve varlýklarýmýzý
görmeliyiz.
Önceliðimiz turizm olmalýdýr, var olan tarihi deðerlerimizin bir envanteri çýkartýlmalý ve buna
göre bir master planý yapýlmalýdýr. Tarihi dokulara sahip evlerimiz mutlaka korunmalý, bunun
için eski evleri restore edecek kredili kaynak yaratýlmalý, belediyemiz tarafýndan bunlar için
özel bir mimari büro kurarak, gerekli röleve projeleri ücretsiz hizmete sunmalýdýr. Bunun için
gerekli kaynaklar oluþturulmalý, inanç turizmi öne çýkarýlmalýdýr. Yapýlan bir araþtýrmaya göre
2020de, 1.6 milyar uluslararasý turistin 2 trilyon dolarlýk iþ hacmiyle turizmi en büyük ilk beþ
sektör arasýna sokacaðý, toplam turizm çeþitleri içerisinde inanç turizminin payýnýn da %5 ten
%20 lere týrmanacaðý öngörülmektedir. Buna göre, Türkiye ve Türkiyenin önemli bir þehri olan
Kütahyamýzýn, turizmin geliþmesine katký saðlayacak zenginlikleri öne çýkacak, daha da önem
kazanacaktýr. Ýlimizin tarih ve kültür zenginliklerinden sadece birkaç tanesi olan, Mevlevihane
(Dönenler Camii) deðerlendirilmeli, kilise sanat merkezi haline getirilmelidir. Bunun yaný sýra,
eski evlerin restorasyon çalýþmalarý yapýlarak, butik otel iþletmeciliði özendirilmeli ve bunun
için halkýmýzýn eðitilmesi saðlanmalýdýr.
Kültür ve tarih zenginliklerimizin yanýnda, termal kaynaklarýmýz deðerlendirilmeli ve bunlar
için bir master planý yapýlmalýdýr. Bu master planda, Güney Antalya Projesine benzer bir
uygulama yapýlabilir. Bu planda, 2023 yýlýna kadar yaklaþýk 30.000 yatak kapasitesi hedeflenmelidir
ki, yýllýk 500,000 turistin Kütahya ya gelmesi saðlanabilir. Bunun için, Kütahyanýn kazalarý
ile olan ulaþýmlarý açýsýndan, Gediz - Uþak, AltýntaþUþak yol baðlantýlarýnýn sýcak asfaltlý duble
olarak yapýlmasý için gayret sarf edilmelidir. E-6 ya alternatif Avrupa ÇanakkaleÇanakkale
Boðazý geçiþiBalýkesirKütahyaKonya yolu projeleri tamamlanmýþ olup, bu projelerin hayata
geçirilmesi için komþu vilayetlerin milletvekilleriyle iletiþim kurularak, üstün bir gayret sarf
edilmelidir. Ýhalesi yapýlan Zafer Havaalanýnýn deðeri iyi anlaþýlmalý, yaþlanan Avrupalýyý,
havaalaný vasýtasý ile Kütahyaya çekip, geriatrik tedavi hizmetini en güzel ve kapsamlý þekilde
verebilecek tesisleri oluþturulmalý ve sosyal hayat imkanlarý sunulmalýdýr. Bilindiði gibi, termal
tedavi yönteminde uygulanan süre günlük iki saattir, geri kalan sürede ise, 10 günlük turlar
için, tarih, kültür ve tabiat gezileri düzenlenebilir.

Ýsmet ÖZOTRAÇ

KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili

Birer gün Aizonai antik kenti ve Frig vadisi, Dumlupýnar Meydan Muharebesinin kazanýldýðý Zafertepe, iyileþtirme ve düzenleme
çalýþmalarý tamamlanacak olan Porsuk Barajý havzasýnda tekne turlarý, fevkalade tabiat güzelliðine sahip olan düzenlenmiþ Kundukören,
hayvanat bahçesi ile zenginleþtirilmiþ Enne Milli Parký, Mevlevihane ve diðer eserler için kültür gezisi, ilimizin markasý ve simgesi haline
gelmiþ olan çini, seramik, porselen alanlarýnda çini atölye ve fabrikalarý ile porselen tesisleri gezdirilmelidir. Çamlýca mesire yeri ise,
doðal tabiat güzelliði ile ayrýca deðerlendirilmelidir.
Bütün bu hizmet ve çalýþmalarýn hepsini yaparken, bu faaliyetlerde yer alacak hizmet sektörü personeli, lisemizde ve üniversitemizde
yetiþtirilmelidir, dolayýsýyla nitelikli insan kaynaðý oluþturularak, büyük bir istihdam kaynaðý saðlanacaktýr. Ayný zamanda halkýmýz ve
esnafýmýz da bu yönde eðitilmeli, turizmin önemi anlatýlarak halk bilinçlendirilmelidir. Önce kendimiz Kütahyamýzý ve imkanlarýný öðrenmeli,
hepimiz birer fahri kültür ve turizm elçisi olmalýyýz.
Turizm geliþtirilirken tanýtým ön plana çýkmaktadýr. Bunun için baþta Valimiz olmak üzere Belediyemiz, Üniversitemiz, Sivil Toplum
Kuruluþlarý, KUTSO ve siyasilerimiz el birliði ile, Sayýn Valimizin baþkanlýðýnda ayda bir toplantý yapýlarak fikir alýþveriþi yapmalý, düþünce
ve öneriler hayata geçirilmelidir. Önümüzde önemli bir fýrsat doðmaktadýr, Dumlupýnar Üniversitemize yeni rektörümüz seçilecek, 12
Haziranda ise seçimler yapýlarak yeni bir siyasi heyecan gelecektir. Sivil toplum kuruluþlarýnýn katkýlarýyla bu heyecaný ve yüksek çalýþma
temposunu iyi deðerlendirmeliyiz.
Zafer Havaalaný ile Tavþanlý karayolu arasý güzergah için bir master plan yapýlmalý, 2023e yakýþýr þekilde konumlandýrýlmalýdýr. Bu
profile göre, ticaret ve sanayi çevreye duyarlý maksimum noktada geliþtirilmelidir, 500.000 nüfusu hedeflenen Kütahya için, o yýllara
göre planlanmýþ otoban ve hýzlý tren baðlantýlarýnýn þehrimize uygun þekilde yapýlmasý amacýyla projeler takip edilmelidir.
2023 yýlýnda hedeflenen Kütahyaya ulaþmak için, Kütahya sosyal hayatý iyi irdelenmeli ve ona göre sosyal hayat kalitesinin
yükseltilmesi için gerekli üniteler oluþturulmalýdýr. Kütahya Belediyesinin önderliðinde bir tiyatro kurulmalý, üniversitemizin Güzel Sanatlar
Fakültesinde konservatuar bölümü açýlarak, Kütahyanýn var olan sanat ruhu geliþtirilmeli ve bunun neticesinde gelen turistlere musiki
konserler verilmeli, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmelidir. Büyükþehir Belediyesi altyapý gereklilikleri planlý olarak yerine getirilmelidir.
Saðlýk alanýnda 500 yataklý Devlet Hastanesi ve Üniversitemizin Týp Fakültesi ve Diþ Hekimliði Fakültesi bütün branþlarýyla hayata
geçirilerek, saðlýk için cazibe merkezi haline getirilip, halk saðlýðý hizmetleri tamamlanmalýdýr. Ýkinci vakýf üniversitesi kurulmalý, öðrenci
sayýsýnýn 50 bine ulaþtýrýlmasý için yeni branþlar ve bölümler açýlmalýdýr.
Bu deðerlendirmelerin neticelendirilebilmesi için, muhterem okuyucularýmýzýn Rus yazar Petrovun Beyaz Zambaklar Ülkesi adlý
eserini okumasý, bizlerin nasýl hareket edeceðimize, birlik beraberlik neticesinde bütün zorluklarýn üstesinden gelebileceðimize dair
yol gösterici olacaktýr. Güzel þehrimizi 2023te layýk olduðu yere ulaþtýrabileceðimiz inancýmýzý taþýyarak, saygýlar sunuyorum.
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KADIN VE AÝLEDEN SORUMLU DEVLET BAKANI
SELMA ALÝYE KAVAF KÜTAHYADAYDI

Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf
Kütahya ya gelerek, Huzurevi ile Sevgi Evleri (Çocuk Yuvasý ve
Kýz Yetiþtirme Yurdu) açýlýþýný yaptý. Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasýnda verdiði Yeni Anayasada Kadýn Haklarý konulu
konferansta ise iþ dünyasý temsilcileri ve giriþimcilerle buluþtu.
Kütahya'da çocuklara ve özürlülere dair son yýllarda yapýlan
çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Bakan Kavaf, Kütahya'da yapýmý
tamamlanan Sevgi Evleri'ni hizmete açtý. Güçlü toplum için güçlü
aile, güçlü aile için de güçlendirilmiþ ve eðitimli anne-baba
figürlerinin önemli olduðunu anlattý.
Kavaf, "Çünkü ailenin Türk toplumundaki geleneksel yeri
içinde kadýnýn önemi büyüktür. Gelecek nesillerin yetiþtirilmesinde
en önemli role sahip olan ailede, çocuðun eðitiminde öncelikli
rol anne ve babanýndýr" dedi. Toplumsal yapýya uygun, ailelerin
talep ve ihtiyaçlarýna cevap veren eðitim modellerinin
oluþturulmasýnýn, ülkenin bugünü ve yarýný için önemli olduðunu
dile getirdi.
KAGÝK BAÞKANI SEVÝM GÜRAL OLGUN; KADININ, EÐÝTÝMDE,
ÝÞ HAYATINDA, SÝYASETTE VE KAMU YÖNETÝMÝNDEKÝ YERÝNE
DAÝR SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝNÝ DÝLE GETÝRDÝ
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Toplantý salonunda
düzenlenen program, Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný
Sevim Güral Olgunun konuþmasý ile baþladý.
Güral Olgun, kadýnlarýn eðitim durumlarý ile ilgili olarak
okuma yazma oranýnýn %96sýnýn erkek, %80inin kadýn
olduðunu belirterek, kadýnlarýn eðitim oranýnýn yükseltilmesi
için çözüm önerilerini dile getirdi. Eðitimde cinsiyet eþitliði
ile her vatandaþýn okur yazar olmasýnýn bir seferberlik
yaklaþýmýyla hedef alýnmasý gerektiðini söyledi.
Kadýnýn iþ hayatýndaki yerinden de bahseden KAGÝK
Baþkaný Sevim Güral Olgun;  %26 olan kadýnýn iþgücüne
katýlým oraný ile dünyadaki en düþük on ülkeden biriyiz dedi
ve çeþitli istatistikleri katýlýmcýlarla paylaþtý. Kamuda çalýþan
üst düzey yöneticilerin %10,8inin, ÝMKBde iþlem gören 322
þirketin üst düzey yöneticilerinden %23ünün, toplam
iþverenlerin %6sýnýn, serbest meslek çalýþanlarýnýn %17sinin
kadýn olduðunu söyledi. Eðitim hayatýnda, iþ hayatýnda,
siyasette ve kamu yönetiminde kadýnlar için çözüm önerilerini
dile getirdi.
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Sevim Güral Olgun, Türkiyede eðitimsiz ve okuma yazma
bilmeyen kadýnýmýzýn kalmamasý gerektiðini, kadýnlarýmýzýn
toplumsal ve ekonomik hayatýn içinde var olmalarýný
destekleyecek politikalar üretilmesi gerektiðini ifade ederek,
anneliðin kutsallýðýnýn bilinci içinde tüm kadýnlarýn aile içindeki
yerlerini korurlarken onlara toplum içinde de kucak açýlmasý
gerektiðinin altýný çizdi. Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Baþkaný
Sevim Güral Olgun, kadýn-erkek elele ayýrým yapýlmaksýzýn
dünyanýn 16.büyük ekonomisinin vatandaþlarý olarak
birbirlerimizi kucaklamalýyýz, diyerek sözlerini tamamladý.
KUTSO YÖNETÝM KURULU BAÞKANI NAFÝ GÜRAL;
KÜTAHYADA KADINLAR ARTIK DAHA ÇOK ÝÞ YAÞAMI VE
GÝRÝÞÝMCÝLÝK ALANLARINDA YER ALMAYA BAÞLADI
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral yaptýðý konuþmada; kadýnlarýn pozitif ayrýmcýlýða sahip
olduðunu vurgulayarak kadýnlarýmýz çok farklý bir durumdalar.
Onlar hem anne, hem de iþ hayatýna yön veren insanlar. Bu da
bizler için büyük önem taþýyor. Kadýnlarýmýzýn zor þartlar altýnda
olduðunu unutmayalým dedi. Kütahya Porselende de beyaz
yakalý çalýþanlar arasýnda kadýnlarýn çoðunlukta olduðunu ve
onlarýn verimli bir þekilde çalýþtýklarýný söyledi.

ETKÝNLÝK
Anayasadaki düzenleme ile çocuk haklarýnýn da anayasal
güvence altýna alýndýðýný vurgulayan Kavaf, Devletin sosyal
sorumluluk alanýný geniþleten ve Türkiyenin son derece ihtiyacý
olan Anayasamýzda ki bu deðiþiklikler, önce kadýný, çocuðu ve
aileyi, dolayýsýyla da sosyal sermayemizi güçlendirme yolunda
atýlmýþ çok önemli adýmlarý içermekte. Demokratik toplum
projesine adým adým yaklaþýlmaktadýr. dedi.
BAKAN KAVAF: "EÐÝTÝM ORANI YÜKSELDÝKÇE,
KADINLARIN ÝÞGÜCÜNE KATILIM ORANI DA ARTIYOR

Ülkelerin geliþmesinde kadýnlarýn büyük öneminin
bulunduðuna dikkat çekerek, özellikle sanayileþme açýsýndan
geliþmeye baþlayan Kütahyada kadýnlarýn istihdamda önemli
rol oynadýðýný ifade etti. Kütahyada kadýnlarýn eskisine göre
daha çok iþ yaþamý ve giriþimcilik gibi alanlarda görünmeye
baþladýðýný da sözlerine ekledi.
BAKAN KAVAF: "KADINLARIMIZIN MESLEKSÝZ OLMASI,
ONLARIN ÝSTÝHDAMINI ZORLAÞTIRAN EN ÖNEMLÝ FAKTÖR.
ONUN ÝÇÝN MUTLAKA MESLEK LÝSELERÝ ÖZENDÝRÝLMELÝDÝR"
Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf, "Kadýnlarýmýzýn mesleksiz
olmasý, onlarýn istihdamýný zorlaþtýran en önemli faktör. Onun
için mutlaka meslek liseleri özendirilmelidir" dedi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý toplantý salonunda yaptýðý
konuþmada, Yeni Anayasada Kadýn Haklarý' konusunda
açýklamalar yapan Bakan Kavaf, "Kadýnlarýn eðitim oraný arttýkça
iþ gücüne katýlým oraný da artýyor. Eðitimli olan kadýnlar kendilerini
daha güçlü hissediyor. Ýþverenler, nitelikli kadýnlarý istihdam
ederek verimliliði artýrmak istiyor. Hedefimiz kadýn istihdamýný
artýrmak. Kadýnlarý istihdam eden iþyerlerinin ödemesi gereken
primleri kademeli olarak devlet ödüyor" þeklinde konuþtu.
Türkiyede kadýnlarýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý için
taraflarýn çalýþma içinde olduklarýna dikkat çeken Devlet Bakaný
Kavaf, Mecliste kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri ile hem
kadýnlar, hem de toplumun dezavantajlý kesimlerinin pozitif
ayrýmcýlýkla korunmasýnýn anayasal güvence altýna alýndýðýný
bildirdi.

Eðitim oraný yükseldikçe, kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýnýn
da arttýðýna dikkat çeken Bakan Kavaf; yüksekokul ve fakülte
mezunu kadýnlarýmýzýn %69,8i istihdam edilmektedir. Türkiyede
kadýnlar arasýnda en yüksek istihdamý yüzde 20,6 ile lise ve
meslek okulu kadýnlar oluþturmaktadýr. dedi.
Kadýnlarýn aile dýþýnda iþ kurabilmesinin teþvik edilmesi
gerektiðinin altýný çizen Kavaf, kadýnlarýn özel sektör
iþletmelerinde liderlik pozisyonlarýna yükselebilme imkanlarý
açýsýndan, Türkiye uluslar arasý sýralamada 115 ülke arasýnda
57nci sýrada yer almaktadýr dedi.
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KUTSODAN TÜRSAB VE ÝTO BAÞKANLARINA ZÝYARET

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý yönetim kurulu, meclis ve
meslek komiteleri baþkanlarýndan oluþan heyet, TÜRSAB
Baþkaný Baþaran ULUSOY ve Ýstanbul Ticaret Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Murat YALÇINTAÞa nezaket ziyaretinde bulundu.
Gerçekleþtirilen ziyaretlere, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL, Meclis Baþkaný Nihat
DELEN, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ, Yönetim
Kurulu Üyeleri Enver ÖZER, Sezai AR, Mehmet U.ATAKAN, Aysel
YÜKSELENER, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mehmet AKDEMÝR,
Meclis Üyeleri Mehmet BACACI, Yýlmaz DURMAZ, Ali KONGU,
Sevim GÜRAL OLGUN, Yakup GERMÝYANOÐLU, Göksel ÖZÇINAR,
Odamýz 4. Meslek Komitesi Baþkaný Mustafa KIZIKLIOÐLU ile
14. Meslek Komitesi Baþkaný Mehmet GÜRSOY katýldý.
BAÞKAN GÜRAL; TURÝZMDE YOL GÖSTERÝCÝ TÜRSAB
OLSUN
Ýlk olarak TÜRSAB Baþkaný Baþaran ULUSOYA
gerçekleþtirilen ziyarette, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL; ilimize gösterdikleri sevgi
ve ilgi için Kütahya Ticaret ve Sanayi odasý heyeti olarak þahsýnýza
teþekkür etmeye geldik diyerek sözlerine baþladý. Bir þehrin
geliþmesinin, sosyal yaþam tarzý ile doðru orantýlý olduðunu,
yaþam kalitesinin yükselmesiyle, ekonomik ve sosyal yönden
geliþmenin de saðlanacaðýný belirterek, Kütahyanýn ekonomik
açýdan geliþmesinde önemli bir potansiyel olan turizmin geliþmesi
gerektiðini belirtti. Ancak Kütahyanýn turizmi ile ilgili TÜRSABýn
yol gösterici olmasýný istediðimizi ve bu kapsamda ilimizin Turizm
master planýnýn hazýrlanmasýna ihtiyacýnýn bulunduðunu belirterek
TÜRSABdan bu çalýþmanýn Kütahya için yapýlmasýný talep
ettiklerini ifade etti.
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TÜRSAB Baþkaný Baþaran ULUSOY da, kendisine
yapýlan bu ziyaretten duyduðu memnuniyeti belir tti.
Kütahyanýn çok önemli deðerlere sahip olduðunu ve
bu deðerlerinin turizme kazandýrýlmasý için gayret
ettiklerini, bu kapsamda Kütahya tanýtým kitabý
hazýrlanmasýnýn programa alýndýðýný ifade etti.
Çavdarhisara otel yapýlmasýnýn, KUTSO Baþkaný Nafi
GÜRAL ile dostluklarý ve güzel diyaloglarýn geliþmesi
sonrasýnda gerçekleþtiðini belir ten ULUSOY, Frig
Vadisi, Aizanoi, Dumlupýnara sahip Kütahyanýn tarihi,
kültürel ve termal kaynaklarý bakýmýndan çok zengin bir
þehir olduðunu, Kütahyanýn ulusal ve uluslararasý her
platformda ve görsel, yazýlý medyada tanýtýlmasý için
gayret gösterdiklerini söyledi. TÜRSAB tarafýndan Aizonai
Antik Kentinin bulunduðu Çavdarhisar ilçemizde inþa
edilerek hizmete açýlan otelin de, Kütahyanýn tanýtýmýna
olumlu katkýlar saðlayacaðýný ifade etti.
TÜRSAB tarafýndan, Turizm sektör temsilcileri ile
birlikte uzmanlarýn da katýlacaklarý bir çalýþma grubu
ile Kütahyada, turizm master planýnýn hazýrlanmasý
için çalýþtay yapýlacaðýnýn müjdesini verdi. Yapýlacak bu
çalýþtayda alýnan kararlarýn uygulanabilmesi için
Kütahyalýlarýn turizme olan bakýþ açýlarýnýn çok önemli
olduðunu ifade etti.
Kütahya turizminin geliþmesi ile ilgili tüm Kütahyalýlara
görev düþtüðünü, yeni bir Kütahya vizyonu ile
oluþturulacak turizm bandýnýn gerçekleþtirilmesinde
verecekleri desteklerin önemini belir terek, ancak bu
sayede Kütahyanýn marka þehir olabileceðini ifade etti.
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TÜRSAB Baþkaný Baþaran Ulusoya yapýlan ziyaretin
ardýndan, Ýstanbul Ticaret Odasýna geçildi. Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý heyetini kabulde, ÝTO Yönetim Kurulu Baþkaný
Murat YALÇINTAÞ, Baþkan Vekili Ýsmet Dursun TOPÇU,
Yönetim Kurulu Üyeleri Ýsrafil KURALAY ve Muhammet YENEL
hazýr bulundular.
BAÞKAN GÜRAL; DIÞARIDAN GELECEK YATIRIMLARA
HAZIRIZ
Yapýlan bu ziyaretin, odalar arasý iletiþim ve iþbirliðinin
güçlendirilmesi amacýyla gerçekleþtiðini belir ten KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL, KUTSO heyetini kabulden
dolayý teþekkürlerini ifade ederek, Kütahyanýn sosyo-ekonomik
durumu hakkýnda genel bilgiler verdi. Kütahyadaki yatýrým
imkânlarýný; Kütahyada bir sanayici için her þey var, yerel
dinamiklerinin yanýnda, dýþarýdan gelecek yatýrýmlara da
Kütahya hazýrdýr. Ýstanbulda sanayinin zaten yoðun olmasý,
buradaki yatýrýmlarýn Anadoluya yönelmesi ihtiyacýný ortaya
çýkarýyor. Kütahya bu ihtiyaca cevap verecek ve yatýrýmcýlar
açýsýndan avantajlý bir ildir. diyerek, bu konuda Ýstanbul
Ticaret Odasýndan ilgi ve destek beklentilerini dile getirdi.

ÝTO BAÞKANI YALÇINTAÞ; KÜTAHYAYA YATIRIMLAR
ARTARAK DEVAM EDECEK
Yapýlan bu ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getiren
Ýstanbul Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Murat
YALÇINTAÞ da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði çatýsý altýnda
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL ile olan iyi
diyaloglarýn devam ettiðini belirtti ve bunun somut örneðinin
de Kütahya Altýntaþ ilçesine yapýlacak okul olduðunu ifade
etti. Ýstanbul Ticaret Odasý olarak bundan sonra da bu iyi
diyaloglarýn yatýrýmlar anlamýnda da devam etmesini arzu
ettiklerini belir terek bu anlamda da Kütahyada maden
alanýnda yatýrýmlarýnýn bulunduðunu ve bu yatýrýmlarýn yakýn
zamanda ar tarak devam edeceðinin müjdesini verdi.
KUTSO heyeti tarafýndan Ýstanbulda gerçekleþtirilen her
iki ziyaret sonrasýnda, TÜRSAB Baþkaný Baþaran ULUSOYa
ve Ýstanbul Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Murat
YALÇINTAÞa, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL tarafýndan Kütahyalý Ressam
Ahmet YAKUPOÐLUnun Boðaziçi adlý eseri, Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Nihat DELEN tarafýndan ise
Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtý takdim edildi.
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KÜTAHYA VALÝSÝ KENAN ÇÝFTÇÝ
KUTSO MECLÝS TOPLANTISINA KONUK OLDU

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak ayý meclis toplantýsý
25 Ocak 2011 Salý günü, saat:19.00da Meclis toplantý
salonunda, Meclis Baþkaný Nihat Delen baþkanlýðýnda,
Kütahya Valisi Sayýn Kenan Çiftçinin katýlýmý ile yapýldý.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu ve Meclis
Üyeleri ile bazý meslek komite baþkanlarýnýn katýlýmýnda
gerçekleþtirilen toplantý, Kütahya Valisi Sayýn Kenan Çiftçinin
konuþmasý ile baþladý.

Kütahya ile ilgili olarak; yollar, turizm, tanýtým gibi genel
konularla ilgili deðerlendirmelerini aktaran Kütahya Valisi
Sayýn Kenan Çiftçi, ilimizde gümrük müdürlüðü açýlmasý ile
ilgili kendisine intikal eden talebi, yetkili makamlara ilettiðini
belirtti. Kütahya ile ilgili swot analizi çalýþmasýnýn da yapýldýðýný
belirterek, mevcut durumun analiz edildiðini ve geleceðe
bakýþ için geçmiþ dönemde hangi aþamalardan geçildiðinin
de araþtýrýldýðýný ifade etti.
Kütahyayý Türkiyenin çeyiz sandýðý olarak ifade eden
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, þehrimizin, deðerleri ile birikimi
ile insan yaklaþýmý ile tabiatý, ekonomisi, kültürü, gelenekleri
ile büyük bir birikime sahip olduðunu söyledi. Bu birikimlerin
deðerlendirilmesi için ise, özellikle ticaret erbabýnýn dünyadaki
geliþmeleri yakýndan takip etmesinin gerektiðini belirterek,
ihtiyaçlarýna ve üretimlerine buna göre þekil vermelerinin
önemli olduðunun altýný çizdi. Ýþ dünyasý tarafýndan etkisi
büyük, maliyeti küçük projeler geliþtirilmesi gerektiðini, ticaret
erbabýnýn yaptýðý sosyal projelere destek vererek, bunlarý
anlatarak, tüm kurumlar ile birlikte köprü olmaya çalýþýlacaðýný
sözlerine ekledi.
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Ýþ dünyasýnda yer alan sektörler arasýnda kümelenme
yapýlmasýnýn önemine deðinerek, yapýlan kümelenme faaliyetleri
ile daha ucuz, daha kaliteli üretimler sayesinde omuz omuza
birçok baþarýlý iþin yapýlabileceðini ifade etti.
Üniversite-sanayi iþbirliðinin önemine vurgu yapan Kütahya
Valisi Kenan Çiftçi, þehrimizde bu iþbirliðinin olmasýný ve bunun
güçlendirilmesini çok arzu ettiðini söyleyerek, üniversitede
bilgi var, sizler de para var, para ve bilgiyi birleþtirmemiz gerekiyor,
bilgi paradýr, bunu deðerlendirerek paraya dönüþtürmek gerekir.
Ýlimizin kalkýnmasý için çok önemli olan bu iþbirliðini geliþtirmemiz
gerekir dedi.
Her zaman sizin yanýnýzda olacaðýz, karþýlaþtýðýnýz zorluklarý
çözeceðiz, önünüzden koþarak, yol göstereceðiz, tek amacýmýz
size yardýmcý olmak diyen Kütahya Valisi Kenan Çiftçi,
Kütahyanýn kalkýnmasýna çok ihtiyaç var, biz kalkýnýrsak Kütahya,
Kütahya kalkýnýrsa bölge kalkýnmýþ olacaktýr dedi.
Mutluluðun sýrrýnýn; diðer insanlarý mutlu edebilmekte, onlara
yardým edebilmekte, onlarýn problemlerini çözmekte olduðunu
belirterek, bu mutluluðun Kütahyada birlikte yaþanmasýný
istediðini ifade etti. Kütahya Valisi Kenan Çiftçiye, konuþmasýnýn
tamamlanmasýnýn ardýndan Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi
Güral ve Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen tarafýndan, Ahmet
Yakupoðlunun Rengarenk Kütahya eseri takdim edildi.
2010 yýlýnda Anadolunun en büyük ve en dinamik 500
þirketi arasýnda yapýlan araþtýrma sonucunda, kârýný en çok
artýran 5 þirket arasýnda yer alan üyemiz KÜMAÞ Kütahya
Manyezit Ýþletmeleri Anonim Þirketi adýna, Kümaþ Genel Müdürü
Hüseyin Gürcan ve Kümaþ Yönetim Kurulu Üyesi Bilal
Cicavoðluna, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi ile Yönetim Kurulu
Baþkanýmýz Nafi Güral ve Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen
tarafýndan tebrik plaketi takdim edildi.
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Bülent K. SARPAÞAR

Mustafa TELLÝ

Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý Meclis Toplantýsý gündem maddelerine geçilmeden önce, Meclis Baþkan
Yardýmcýsý Ali Karaaytaç
tarafýndan, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliðinden odamýza
ulaþan 2839 Sayýlý Milletvekili Seçimi Kanunu hakkýndaki yazý haziruna okundu.
Meclis toplantýsýnýn olaðan gündem maddelerinde
yer alan, Aralýk ayýna dair,
toplantý tutanaðý, gelirgider
raporu, bilanço, aylýk mizan
ve Yönetim Kurulu faaliyet
raporunun sunulmasý ile toplantýya devam edildi.
Meclisten Bir Ses köþesinde, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi ve
TOBB Genç Giriþimciler Ýl
Kurulu Baþkaný Mustafa
Tellinin Baþarý Hikayesi
konulu sunumunu hazirunla
paylaþmasýndan sonra kendisine, Meclis Baþkaný Nihat
DELEN ve divan üyeleri tarafýndan plaket takdim edildi.

KUTSO Meclis Toplantýsýnýn bir diðer gündem maddesi olan kurum ve kuruluþlardaki temsilcilerimizden bilgi
sunumu bölümünde; Yönetim
Kurulu Üyesi Salih Çetiner;
ilimizde düzenlenen ihaleler
hakkýnda, Yönetim Kurulu
Baþkan Yardýmcýsý Hasan
Öncel; odamýz tarafýndan
Ýstanbul Ticaret Odasýna ve
TÜRSABa yapýlacak ziyaretler
hakkýnda bilgiler verdi. Yöne- Mehmet ATAKAN
tim Kurulu Üyesi Mehmet U.Atakan; tüketici haklarýna yönelik olarak
tüketici hakem heyeti tarafýndan yapýlan çalýþmalar ve mesleki
eðitime yönelik olarak planlanan Avrupa Birliði projesi hakkýnda,
Meclis Üyesi Ahmet Y.Yazaroðlu; Ýnsan Haklarý Ýl Komisyonu tarafýndan
yürütülen çalýþmalar hakkýnda, Meclis Üyesi Ýsmail Yiðit; Mustafa
Kalyonun kaleminden yayýnlanan Kütahyada Su Medeniyeti adlý
kitap hakkýnda, bilgi verdiler.
Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen; Kütahyalý Sanatçýlar Albümü
hazýrlanmasý amacýyla oluþturulan çalýþma gurubunun toplantýlarý,
görev aldýðý özel güvenlik komisyonu çalýþmalarý, ilimizde düzenlenecek
Hisarlý Ahmet Sempozyumu hakkýnda bilgiler vererek, iþ dünyasý
temsilcilerinin ve bu temsilciler ile kamu daireleri, meslek kuruluþlarý
arasýndaki iletiþim ortamýnýn geliþtirilmesi için odamýz hizmet binasý
alt katýnda açýlan Kütahya Evinin büyük bir fýrsat oluþturduðunu,
bu fýrsatýn deðerlendirilmesi için gayret beklediðini ifade etti ve
gündem maddeleri tamamlandýðýndan toplantýyý kapattý.

KUTSO YÖNETÝM KURULU KÜMAÞ GENEL MÜDÜRÜ
HÜSEYÝN GÜRCANA KUTLAMA ZÝYARETÝNDE BULUNDU
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Meclis Baþkaný
Nihat Delen ve beraberindeki yönetim kurulu
üyeleri Kümaþ Genel Müdürlüðü görevini
devralan Hüseyin Gürcana tebrik ziyaretinde
bulundu.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral,
Meclis Baþkaný Nihat Delenin yaný sýra,
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç,
Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel, Meclis Divan
Katibi Mehmet Yaylýoðlu, Yönetim Kurulu
Üyeleri Aysel Yükselener, Bülent Sarpaþar,
Enver Özer, Harun Yurdagül, Salih Çetiner ve
Mehmet Atakan da katýldý.
Kurulu Baþkaný Nafi Güral, ziyarette yaptýðý
konuþmada; Hüseyin Gürcana yeni görevinde
baþarýlar dilerken Kümaþýn marka deðerinin
önemli olduðunu ifade etti. Nafi Güral;
Kümaþýn marka deðeri Kütahya için çok
önemlidir. Kümaþ bir markadýr ve bu markayý ne kadar çok
geliþtirirse ayný ölçüde Kütahyada geliþir. Kümaþ olarak siz
örnek olacaksýnýz. Kütahyada hizmet sektörünün geliþmesi
lazým. Dýþarýdan bir þeyleri görüp getirmek gerekiyor dedi.
Kümaþ Genel Müdürü Hüseyin Gürcan ise, Kümaþ ailesinde
uzun yýllar çalýþmanýn verdiði tecrübe ile Kümaþý en üst noktalara
taþýyacaklarýný ifade ederek Kümaþýn üniversite ve sivil toplum
kuruluþlarý ile var olan iliþkilerini, baðlarýný daha artýrmak

istiyorum. Uzun yýllar Kümaþda çalýþtým. 2005 yýlýnda
Kümaþtan kýsa bir süreliðine ayrýldým. Bu süre içinde
Kümaþý dýþarýdan gözlemleme fýrsatým oldu. Kümaþ
Türkiyede bir markadýr ve rakibi olmayan bir markadýr.
Kümaþýn daha ileriye gitmesi için ne gerekiyorsa
yapacaðýz. Ben bugün bizleri KUTSO adýna ziyaret eden
Nafi Gürala, Nihat Delene, yönetim kurulu üyelerine
teþekkür ederim dedi.
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BÖLGENÝN TÝCARET VE SANAYÝ ODALARI ESKÝÞEHÝR'DE BULUÞTU

Eskiþehir Sanayi Odasýnýn ev sahipliðini yaptýðý Bölge Odalar
Ýstiþare Toplantýsý, Afyonkarahisar, Bilecik, Bozüyük, Uþak Ticaret
ve Sanayi Odalarý ile Eskiþehir Ticaret Odasý ve Eskiþehir Sanayi
Odasý, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý yönetim kurulu ve meclis
baþkanlarý ile yönetim kurulu üyelerinin katýlýmýnda Eskiþehirde
gerçekleþtirildi.

Eskiþehir Sanayi Odasý (ESO) Yönetim Kurulu Baþkaný Savaþ
Özaydemir'in ev sahipliðinde düzenlenen toplantýya ESO Meclis
Baþkaný Yavuz Zeytinoðlu, Eskiþehir Ticaret Odasý (ETO) Yönetim
Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýskender Bayar, Eskiþehir Ticaret
Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Selim Öðütür, Afyonkarahisar
Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Hüsnü Serteser,
Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ýsmail Karaman, Bilecik

Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Özünlü, Bozüyük Ticaret
ve Sanayi Odasý Baþkaný Habib Esel ile Odalarýn Meclis
Baþkanlarý, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterleri katýldý.
Toplantýya, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný
Nihat Delen, Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Yönetim Kurulu
Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel, Yönetim Kurulu Üyeleri Harun
Yurdagül, Sezai Ar, Aysel Yükselener, Mehmet U.Atakan, Enver
Özer, Meclis Divan Katibi Mehmet Yaylýoðlu, Genel Sekreter
Salih Nafi Alýç katýldý.
Bölgelerindeki ekonomiye þekil veren odalarýn iþbirliðini ve
iletiþimini güçlendirmek, birlikte yapýlabilecek projelerin neler
olduðunu konuþmak ve sorunlara çözüm önerileri geliþtirerek,
ortak hareket edebilmek için bir araya gelen odalarýn yöneticileri,
karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulundular.

Karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunulan toplantý sonrasýnda,
odalarýn yetkililerinden oluþan temsilciler Eskiþehir Organize
Sanayi Bölgesi ve Arçelik A.Þ. Buzdolabý Fabrikasýna yapýlan
gezide incelemelerde bulundular.
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KUTSO YÖNETÝMÝ KÜTAHYA VALÝSÝ KENAN ÇÝFTÇÝYE
HOÞGELDÝNÝZ ZÝYARETÝNDE BULUNDU

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý yönetim kurulu ve meclis
divanýndan oluþan heyet, 16.12.2010 tarihinde Resmi Gazetede
yayýnlanan Valiler Kararnamesi ile Kütahyaya atanan ve
03.01.2011 tarihinde Kütahyadaki görevine baþlayan Vali
Kenan Çiftçiye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarete Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral, Meclis Baþkaný Nihat Delen, Gediz Ticaret
ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Av.Mustafa Dönmez,
Simav Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref
Kazcýoðlu, Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Davut Efe, KUTSO Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ali
Karaaytaç, Meclis Divan Katibi Mehmet Yaylýoðlu, , Yönetim
Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Baþkan
Yardýmcýsý Hasan Öncel, Yönetim Kurulu Üyeleri Aysel Yükselener,
Bülent Sarpaþar, Ahmet Baðýrgan katýldýlar.
Kütahyanýn sorunlarý ve çözüm önerilerinin konuþulduðu
ziyarette, birlik beraberlik içinde çalýþýlmasý gerektiðinin altý
çizildi. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral, Kütahya Valisi Kenan Çiftçiye Kütahya ve ilçeleri
hakkýnda bilgiler vererek, Kütahyada bizler birlik beraberlik
içinde çalýþmalar yapýyoruz. Ýlçe odalarýmýzla Kütahyayý bir
bütün olarak deðerlendiriyoruz. Kütahyada bir takým sorunlarýmýz

var. Bu sorunlarýmýzý sizlerin de desteði ile aþmak istiyoruz.
Ankarada bir takým týkanýklýklar yaþadýðýmýzda sizlerden destek
alacaðýz. Bize düþen görevler olduðunda seve seve bunlarý yerine
getireceðiz dedi.
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Kütahyanýn geleceðini þimdiden
planladýklarýný ifade ederek, ben göreve geldiðim günden bu
yana Kütahyada neler yapmamýz gerektiðine dair araþtýrmalar
yapýyoruz. Bana ziyarete gelen iþadamlarýmýza baktým, hepsinin
gözlerinde ýþýk var, bir þeyler yapmak istiyorlar. Bizler yatýrým
yapacak deðiliz. Sizlerin önüne çýkacak engelleri kaldýracaðýz.
Bununla ilgili çalýþmalara da baþladýk. Halkýmýzýn isteklerini,
sorunlarýný araþtýrýyoruz. Ýþ adamlarýmýzýn daha iyi þeyler yapmasý
için neler yapabiliriz, bunlarý araþtýrýyoruz. Burada birlik beraberlik
çok önemli. Eðer birlik beraberlik içinde çalýþýrsak Kütahyada
kazanýr, biz de kazanýrýz. dedi.
Tavþanlý, Gediz, Simav ilçelerinde bulunan Ticaret ve Sanayi
Odasý baþkanlarý da, ilimiz ile ilçeler arasýndaki birlikteliðin
saðlanmasý gerektiðini belirterek, bu konuya da Vali Kenan
Çiftçiden liderlik etmesini talep ettiklerini ifade ettiler. Bunun
saðlanmasý durumunda Kütahyada güzel iþbirliklerinin
yapýlabileceðini belirterek, kendilerine düþen görevleri yapmaya
hazýr olduklarýný ifade ettiler.
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DPÜ SOSYAL BÝLÝMLER ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRÜ PROF.DR.AHMET KARAASLAN,
KUTSO YÖNETÝM KURULUNA NEZAKET ZÝYARETÝNDE BULUNDU
Dumlupýnar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürü Prof.Dr.Ahmet Karaaslan, KUTSO Yönetim
Kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral,
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Yönetim
Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel, Yönetim Kurulu
Üyeleri Sezai Ar, Ahmet Baðýrgan, Harun Yurdagül, Enver
Özer hazýr bulundu.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral,
üniversite-sanayi iþbirliðinin hayata geçirilmesi konusuna
deðinerek, bu iþbirliðinin olmasýnýn ekonomiye katký
saðlayan en önemli faktör olduðunu belirtti. Üniversitenin
insan yetiþtiren bir kurum olarak çok önemli sorumluluða
sahip olduðunu ve Kütahya için yapýlacak hizmetleri
cömer tlikle sunmasý gerektiðini ifade etti.
Üniversitenin sosyal hayatýn içinde, çok etkin yer almasý gerektiðini
vurgulayarak, spor, sanat, kültür alanýndaki sosyal etkinliklerin
toplumu bütünleþtiren, birleþtirici ortak deðerler olduðunu, insanlarý
kaynaþtýran önemli faktörler olduðunu söyledi.
Prof.Dr. Ahmet Karaaslan ise, toplumu dünya standardlarýnda
yetiþtiremeyen üniversitenin yeterli kapasiteye ulaþamamýþ olacaðýný
belirtti. Küreselleþen dünyada dil bilmeyen bir üniversite mezununun
iþ dünyasýnda yer almasýnýn mümkün olamayacaðýný, bu nedenle
üniversitede yeterli niteliklere sahip diploma kalitesini oluþturmak

üzere hedefler koyduklarýný söyledi. 20.yüzyýlýn geride býrakýldýðý bu
dönemde, çalýþmalarýn ilimizi ve ülkemizi 21.yüzyýla taþýmak üzere
planlanmasý gerektiðini, bütün bunlarý yapma konusunda öngörü
sahibi olduklarýný ifade etti. Prof.Dr.Ahmet Karaaslan, iþ dünyasýndan,
þehirden, sosyal hayattan kopmuþ olan bir üniversitenin, gerekli
fonksiyonlarýný yapamayacaðýný belirtti. Üniversitenin diðer paydaþlar
ve özellikle sanayi ile iþbirliði yapmasýnýn önemini vurgulayarak,
sadece eðitim alanýnda deðil, geliþtirilecek sosyal proje çalýþmalarý
hakkýnda da proje ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn hedeflendiðini söyledi.

PROF.DR.BAHRÝ ÖTEYAKA KUTSO YÖNETÝM KURULUNU ZÝYARET ETTÝ
Dumlupýnar Üniversitesi Rektör Adayý Prof. Dr. Bahri ÖTEYAKA,
karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunmak ve bilgilendirme amacýyla
08.02.2011 tarihinde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný ve
Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
GÜRAL, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ, Yönetim
Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hasan ÖNCEL, Yönetim Kurulu Üyeleri
Harun YURDAGÜL, Enver ÖZER, Aysel YÜKSELENER, Sezai AR, Salih
ÇETÝNERin hazýr bulunduðu toplantýda; Prof. Dr. Bahri ÖTEYAKA,
Ülkemizin ve bölgemizin, bilimsel, teknolojik ve ekonomik gücünün
artýrýlmasýnda önemli bir rol alabilmek amacý ile Sürekli geliþen,
yenilikçi, üretken, saygýn ve nitelikli bir Dumlupýnar Üniversitesi
hedefi için Dumlupýnar Üniversitesi Rektör adayý olduðunu, 6 ana
gruptan oluþan bir ana program hazýrladýðýný belirtmiþtir. Prof. Dr.
Bahri ÖTEYAKA, ana programýnýn baþlýklarýný; Yenilikçilik ve Yeni
Yatýrýmlar, Sürekli Geliþim, Paydaþlarýn Memnuniyeti, ÜniversiteSanayi-Toplum Ýþbirliði ve Araþtýrma Merkezleri, Üniversite-Þehir
Farkýndalýk ve Sosyal Sorumluluk Programý olarak özetlemiþtir. Ayrýca
Prof. Dr. Bahri ÖTEYAKA, son 4 yýl içinde Üniversite-Sanayi iþbirliði
geliþtirmek amaçlý, Üniversite ve þehir için farkýndalýk oluþturacak
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6 büyük ve önemli projenin hazýrlanmasýnda ve uygulanmasýnda
önemli görevler üstlendiðini belirtti. Bunlar; Kütahya Dumlupýnar
Tasarým Teknoloji Geliþtirme Bölgesi, I ve II, TGB Sosyal Alanlar ve
Kongre Merkezi, Tasarým Teknokent Yönetici A.Þ., DPÜ Araþtýrma
ve Tasarým Merkezi, DPÜ Araþtýrma ve Tasarým Merkezi, Eðitim ve
Yaþam Birimleri Projeleridir.
Prof. Dr. Bahri ÖTEYAKA, Kütahya Dumlupýnar Tasarým Teknoloji
Geliþtirme Bölgesi-II içersinde yer alacak üç katlý, 6526 m2/metrekare
kapalý alanlý Kuluçka Merkezi ve üç katlý 2797 m2/metrekare
alanlý Ýdari Binasýnýn inþaatý için Mart 2011 sonunda veya Nisan
2011 baþýnda ihaleye çýkýlacaðýný, ayný þekilde üç katlý 6529
m2/metrekare DPÜ Araþtýrma ve Tasarým Merkezi binasý içinde ayný
tarihlerde ihaleye çýkýlacaðýný ifade etti. Ýlave olarak, altyapý planlarý
hazýr olan Uluslararasý Saðlýk Köyü projesi hakkýnda da açýklamalarda
bulunarak Týp Fakültesi, Fizik Tedavi Hastanesi ve Diþ Hekimliði
Fakültesinin güncel durumlarý hakkýnda bilgilendirme yaptý.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
GÜRAL ise; Üniversitenin þehir için çok önemli olduðunu belirterek,
bugüne kadar gerçekleþtirilemeyen üniversite-sanayi iþbirliðinin
önemini vurguladý ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýna görev
düþerse, talep ulaþýrsa, üzerimize düþeni yapmaya hazýrýz dedi.

ETKÝNLÝK

NAFÝ GÜRALA ANNESÝ HACI HEDÝYE GÜRAL ADINA
YAPTIRACAÐI CAMÝDEN DOLAYI TEÞEKKÜR BELGESÝ VERÝLDÝ
Kütahya Porselen ve Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Gürala
Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe ve 1. OSB Yönetim
Kurulu tarafýndan teþekkür belgesi verildi.
Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe ve 1. OSB
Yönetim Kurulu tarafýndan Kütahya Porselen ve
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Gürala 1. OSB merkez alanýnda
tahsis edilen 3 dönümlük arazi üzerine, annesi
Hacý Hediye Güral adýna yaptýracaðý Hacý Hediye
Güral Camii için teþekkür belgesi verildi.
Kütahya Porselen Fabrikasýnda yapýlan törene
Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Kütahya Belediye
Baþkaný Mustafa Ýça, Ýl Müftüsü Mustafa
Üskülüplü, Kütahya Porselen ve Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral, Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet
Þahinkaya, KUTSO Yönetim Kurulu üyeleri ile
KUTSO Meclis üyeleri katýldý.

KÜTAHYA TÝCARET VE SANAYÝ ODASINDAN MESLEKÝ EÐÝTÝME DESTEK
KUTSO MESLEK LÝSESÝ ATÖLYE BÝNASI YAPACAK
Kütahya Valiliði, Kütahya Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý arasýnda (KUTSO EML) Atölye
binalarýnýn inþaat protokolü imzalandý.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan, Kütahya il
merkezinde idare tarafýndan uygun görülen eðitim tesisi (KUTSO
EML) alanýna Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün tespit ettiði Ýnþaat
Teknolojisi Alaný ile Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarýnda ihtiyaç
duyulan iki adet endüstri meslek lisesi atölyelerinin yapýmý için
Kütahya Valiliði ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile protokol imzalandý.

Kütahya Merkez Siner Mahallesinde yapýlacak olan atölyelerin
imza törenine Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Kütahya Belediye
Baþkaný Mustafa Ýça, Ýl Müftüsü Mustafa Üskülüplü, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Ýl
Milli Eðitim Müdürü Muhammet Þahinkaya, KUTSO Yönetim
Kurulu üyeleri ile KUTSO Meclis üyeleri katýldý.

Tören sonunda Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný
Nafi Güral ve Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan Kütahya
Valisi Þükrü Kocatepeye Kütahya ilinde görev yaptýðý süre içinde
yapmýþ olduðu hizmetlerden dolayý plaket takdim edildi.
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ODAMIZDA GERÇEKLEÞTÝRÝLEN KOSGEB DESTEKLERÝ BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI
SONRASI GÝRÝÞÝMCÝ ADAYLARINA TÖRENLE SERTÝFÝKALARI DAÐITILDI
Kaymakamlýk dönemlerinde kendisinin bir arkadaþýnýn
kaymakamlar için söylemiþ olduðu her Kaymakam bir dükkân
açmalý. Bu dükkânda kendini test etmeli. Ondan sonra idareci
olarak ilçeye atanmalý dediðini açýklayan Kütahya Valisi Sayýn
Kenan Çiftçi; Dükkân idare etmek, iþletme idare etmek, bir
ilçe idarecisi kadar önemli. Ýdare ettiðiniz sürece geliþiyor ve
büyüyorsunuz.
Hayatý öðrenmeniz gerekiyor. Bu hayatý öðrenirken bunu
yaparken de çocukluðumuzdan itibaren bunu kendimizde prensip
edinmemiz lazým dedi.
Afyonkarahisar Valisi Ýrfan Balkanlýoðlunun kendisine
Þu bilinen dünyada, bilinmeyen bir þeyi ortaya koyarak farklýlýklarý
görelim sözünü söylediðini ifade eden Vali Çiftçi sözlerini þöyle
devam etti.
KOSGEB Giriþimcilik Destekleri bilgilendirme toplantýsý ve
KOSGEB ile Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenerek
tamamlanan Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi sertifika töreni,
27 Ocak 2011 Perþembe günü saat 10.00da Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi.
Kütahya Valisi Kenan
Çiftçi, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral,
Yönetim Kurulu Baþkan
Vekili Ýsmet Özotraç,
Yönetim Kurulu Üyesi Aysel
Yükselener, KUTSO meclis
üyeleri ve bazý meslek
komite baþkanlarý, Ýþ-Kur Ýl
Müdürü Mahmut Yýlmaz,
Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü
Erdal Yýldýrým, Kütahya
KOSGEB Hizmet Merkezi
Müdürü Ferruh Tanyel,
KUTSO Üyeleri, giriþimcilik
eðitimini tamamlayan
kursiyerler, basýn mensuplarý katýldý.
Ferruh TANYEL

VALÝ ÇÝFTÇÝ; GÝRÝÞÝMCÝLÝK RUHU ÇOCUKLUKTA
AÞILANMALI
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi giriþimci adaylarýna seslendiði
konuþmasýnda; giriþimcilere kendisinin bir þey anlatmasýnýn
doðru olmadýðýný, zaten onlarýn giriþimci olduklarýný aslýnda
onlarýn bir þeyler söylemeleri gerektiðini ifade ederek, Bu
belgeleri aldýktan sonra, Ziya Paþanýn dediði gibi 'Ayinesi iþtir
kiþinin lafa bakýlmaz' biz yolumuza bakacaðýz, iþimizi yapacaðýz
diyeceklerine inanýyorum. Hakikaten giriþimcilik, giriþimcilik
ruhunu öðrenmek, bunun nasýl yapýlacaðýný öðrenmek,
karþýlaþýlacak riskleri bilmek önemli, iþyerimizin devamý için
neler yapmamýz ve nasýl davranmamýz gerektiði önemli diyerek,
bizim aslýnda çocukluðumuzdan itibaren bu giriþimcilik ruhunu
insanlarýmýza aþýlamamýz gerekiyor diyerek, giriþimci adaylarýný
tebrik etti.
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VALÝ ÇÝFTÇÝ; HAYAL EDEBÝLDÝÐÝNÝZ KADAR ZENGÝNSÝNÝZ
Ýnsanlar kýymetli gördükleri þeyin peþinden koþuyorlar.
Bizim en büyük zenginliðimiz nedir diye sorsam þunun, þu kadar
parasý vardýr, o en zenginimiz der. Deðil arkadaþlar. En büyük
zenginliðimiz hayallerimiz, hayal edebildiðimiz kadar zenginiz.
Kim daha çok hayal edebiliyorsa, o daha çok zengindir. Ne kadar
çok büyük düþünürseniz o kadar çok þey kazanýrsýnýz. Ýnanýn
arkadaþlar buradakiler yapabilir. Çünkü siz 1700 yýl önce zaten
bu bölgenin en büyük tüccarlarý burada yaþayanlardý. Böyle bir
gelenekten geliyorsunuz. Aizanoi de Borsanýn temellerini attýnýz
ve iþlettiniz. Buranýn geçmiþi bu, burada böyle bir kültür var.
Buralý olmasanýz, dýþarýdan gelseniz bile bu kültürle yetiþiyorsunuz.
O yüzden burada çok ciddi manada giriþimcilik ruhu var. Eðer
biraz çalýþýrsanýz ben her þeyi yaparsýnýz diyorum. Her þey sizin
elinizde siz isterseniz yaparsýnýz
BAÞKAN GÜRAL; KUTSO ÜYELERÝ DEÐÝÞÝME AYAK
UYDURABÝLMELÝ
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral yaptýðý konuþmada; "Artýk bayiliklerden, fiyat
artýþlarýndan, stoklardan, paradan para kazanmak devri çoktan
geçti. Akýllý ve çaðdaþ iþ adamlarýnýn para kazanmalarý devri
baþladý. Ekonomi kendi kurallarýný kendisi koyar, kimse bireysel
olarak bu kurallarý deðiþtiremez, ekonominin genel kurallarýnýn
diþlileri arasýnda ezilmeyelim" dedi.

ETKÝNLÝK
Ekonomik göstergelerin olumlu yönde olduðunu, ama 2009
yýlýna göre 2010 yýlýnda gerçekleþen artýþlarýn daðýlýmýnda dengelerin,
deðiþime ayak uydurabilen firmalar lehine geliþtiðini, KUTSO
üyelerinin bu deðiþime ayak uydurabilmeleri için Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasýnýn bu noktada göreve hazýr beklediðini ifade etti.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral,  Ýþ adamlarýnýn
ayaklarýný yere saðlam basmalarý gerektiðini ifade ederek ;
"Her zaman için gözümüz kendimize uygun zirvelerde olacak
ama ayaklarýmýzý yere saðlam basacaðýz. Unutmayalým ki, cehaletin egemen olduðu toplumlarda bilim, fen, sanat
geliþmez, fakirliðin egemen
olduðu toplumlarda sermaye
birikimi gerçekleþmez.
Sermayenin geliþmediði toplumlarda sosyal yaþam seviyesi geliþmez, sosyal yaþam
seviyesinin geliþmediði toplumlarda, hayatýmýzý beklediðimiz deðerlerde yaþayamayýz." dedi.
Ýþ-Kur Ýl Müdürü Mahmut
Yýlmaz, bir taraftan ilimizin
ihtiyacýnýn analizi yapýlýrken,
diðer taraftan kendi iþini
kurmak isteyen giriþimcilerin
Mahmut YILMAZ
beklentisini karþýlamak
amacýyla eðitimlerin, KOSGEB Kütahya Hizmet Merkezi Müdürlüðü,
Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn
katkýlarý ile gerçekleþtirildiðini söyledi. Bundan sonraki hedef
olarak Kütahya ilinde 100, Tavþanlý ilçesinde 75, Simav ilçesinde

50 kiþilik grup olmak üzere eðitim planlandýðýný, 2011 yýlý
içerisinde 250 kiþinin eðitim alarak, yeni giriþimciler arasýna
katýlmalarý için çalýþmalarýn yapýlacaðýný ifade etti.
Daha sonra Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Yönetim Kurulu
Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç ile diðer davetliler tarafýndan giriþimci
adaylarýnýn eðitim sertifikalarý takdim edildi.
KOSGEB UZMANLARINDAN GÝRÝÞÝMCÝLÝK DESTEK
PROGRAMI
Sertifikalarýn takdim edilmesinin ardýndan, KOSGEB Kütahya
Hizmet Merkezi Müdürlüðü uzmanlarý Gözde Yenilmez ve Mustafa
Balçýn tarafýndan KOSGEB Giriþimcilik Destekleri hakkýnda
bilgilendirme sunumu yapýldý. Giriþimcilik destek programýnýn;
uygulamalý giriþimcilik eðitimi, yeni giriþimci desteði, iþ geliþtirme
merkezi desteði, iþ planý ödülü olmak üzere dört alt programdan
oluþtuðu hakkýnda bilgi verilerek, bu desteklerden yararlanmak
isteyenlerin izleyecekleri yol hakkýnda ayrýntýlý açýklamalar yapýldý.
KOSGEB Giriþimcilik Destekleri Programýnýn amacý ve
gerekçesinin;
- Ekonomik kalkýnma ve istihdam sorunlarýna çözüm olacak
giriþimciliðin desteklenmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý,
- Baþarýlý ve sürdürülebilir iþletmelerin kurulmasý,
- Giriþimcilik kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý,
- Ýþ Geliþtirme Merkezlerinin (ÝÞGEM) kurulmasý ile giriþimciliðin
geliþtirilmesi,
- Ýstihdamýn artýrýlmasý
- Yerel dinamiklere dayalý giriþimciliðin desteklenmesi olduðu
belirtilerek, katýlýmcýlarýn yönelttiði sorular KOSGEB uzmanlarý
tarafýndan cevaplandýrýldý.

SOSYAL GÜVENLÝK ÝL MÜDÜRÜ FEVZÝ GÖKÇE,
KUTSO YÖNETÝM KURULUNA NEZAKET ZÝYARETÝNDE BULUNDU
Kütahya Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürü olarak göreve baþlayan Fevzi
Gökçe, KUTSO Yönetim Kuruluna
nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, Odamýz Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral, Yönetim Kurulu
Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Yönetim
Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hasan
Öncel, Yönetim Kurulu Üyeleri Sezai
Ar, Enver Özer hazýr bulundu.
Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Fevzi
Gökçe, kuruluþ olarak iþ dünyasý
temsilcileri ile iþbirliði içinde
olduklarýný dile getirerek, yapýlan ve
planlanan çalýþmalar hakkýnda
bilgiler verdi. Ýlimizde iþletmelere
yapýlan denetimlerin hýzlandýrýlarak
devam edeceðini, ancak bu denetimlerin cezalandýrmadan
ziyade, eðitime yönelik çalýþma olarak gerçekleþtirileceðini ifade
etti. Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü olarak çalýþmalarýn, Ýþkur Ýl
Müdürlüðü, Bölge Çalýþma Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
gibi kuruluþlar ile paralel yürütüldüðünü söyledi. Sosyal Güvenlik
Ýl Müdürü Fevzi Gökçe, yeni oluþturulacak mekanlarda, eðitim
ve toplantý salonlarý oluþturmayý planladýklarýný, hem daha
ekonomik hem de iþveren ve vatandaþlar için çalýþma kolaylýklarý
saðlamayý hedeflediklerini sözlerine ekledi.

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, sosyal güvenlik
sisteminin ne anlama geldiðinin anlatýlmasýnýn, sistemin gerçekçi
ve þeffaf olmasýnýn gerektiðini belir terek, sosyal güvenlik
sistemine dair rakamlarýn kamuoyuyla paylaþýlmasý gerektiðini
ifade etti. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn, Sosyal Güvenlik
Ýl Müdürlüðü ile paralel çalýþma konusunda gerekenleri yapmaya
hazýr olduðunu söyleyerek, ekip iyi çalýþtýðýnda, üretilen hizmet
de daha iyi olur, sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn da birbirine yakýn
olmasý gerekir, bütün mesele hedeflerinizin olmasýdýr, hedefler
varsa yakalarsýnýz dedi.
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ZAFER KALKINMA AJANSI PROJE YAZMA EÐÝTÝMÝ
KÜTAHYA TÝCARET VE SANAYÝ ODASINDA YAPILDI
5-20 Þubat tarihleri arasýnda Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
Toplantý Salonunda düzenlenen proje yazma eðitimi Cumartesi
ve Pazar günleri olmak üzere toplam 36 saat olarak düzenlendi.

Zafer Kalkýnma Ajansý tarafýndan verilen Teknik Destek
Programý kapsamýnda, talepte bulunan Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý ile proje ortaklarý Kütahya Ticaret Borsasý ve Merkez 2.
Organize Sanayi Müdürlüðü Proje Yazma Eðitimine baþladý.

Proje yazma eðitimi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýndan
1 Yönetim Kurulu Üyesi, 3 Meclis Üyesi, 7 personel, Kütahya
Ticaret Borsasýndan 2, Merkez 2.Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlüðünden 1 personelin katýlýmý ve ilimizde faaliyet gösteren
ve istekli bazý firmalarýn birer temsilcisinin katýlýmýnda yapýldý.
Proje yazma kapasitesinin artýrýlmasý amacýyla Zafer Kalkýnma
Ajansý tarafýndan destek saðlanmasý sayesinde, Kütahyada
önemli oranda proje yazma kapasitesi ar týrma hedefinin
gerçekleþmesi beklenmektedir.

TÜRKÝYE YÜZER SERGÝSÝ BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI KUTSODA YAPILDI

Türkiyenin Avrupa Birliðine tam üyeliði konusunda devam
eden müzakerelere katký saðlamak, ayný zamanda ihracat
potansiyelini etkin þekilde tanýtmak amacý ile geniþ kapsamlý
olarak hazýrlanan Türkiye Yüzer Sergisi bilgilendirme toplantýsý
03 Þubat 2011 Perþembe günü saat 14.30da Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý toplantý salonunda gerçekleþtirildi.
Organizasyon Komitesi Baþkaný Oktay Ülkügüner tarafýndan,
hükümet tarafýndan desteklenen ve Avrupa Birliði üyesi 27
ülkeden 14ünü kapsayan proje ile ilgili olarak, katýlýmcý
üyelerimize bilgiler verildi.
Oktay Ülkügüner, "Kapsamý, anlamý ve hedef
kitlesiyle Türkiyenin en büyük tanýtým projesi" olarak
tanýmladýðý Türkiye Yüzer Sergisi Projesi kapsamýnda
çalýþmalarýn sürdüðünü, ülkemizin genel tanýtým
bölümleri ile birlikte sanayi kuruluþlarý, turizm sektörü,
sanatsal-kültürel sergiler ve etkinliklere de yer
verileceðini söyleyerek, "Türkiyenin ABye tam üyelik
müzakerelerinin baþarýyla sonuçlanmasýna önemli
katký saðlayacaðýna inandýðýmýz projemizle 2 gemimiz,
14 Avrupa ülkesinde, 15 limaný ziyaret ederek ülkemizi
tanýtacak, Türkiyenin Avrupa için yük deðil güç
olduðunu gözler önüne serecek" dedi.
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Türkiye Yüzer Ser gisi
Projesinin açýlýþýnýn 4-5 Nisan
2011 tarihlerinde Ýstanbul'da
kamuoyuna tanýtýldýktan sonra,
hareket ederek 46 gün sürecek
bir programla 14 Avr upa
ülkesinin 15 limanýnda 2'þer
gün yapýlacak sergileme ile
etkin tanýtým gerçekleþtirileceðini ifade ederek,
gerçekleþtirilecek olan projeyle,
Türkiyenin geniþ kapsamlý
tanýtýmý ile birlikte ihracatçýlara,
turizme, yatýrým olanaklarýna,
müteahhitlik hizmetlerine ve
yer alacak tüm sektörlere
önemli katkýlar saðlayacaðýný söyledi. Organizasyon Komitesi
Baþkaný Oktay Ülkügüner, Türkiyenin tarihi deðerleri, coðrafi
durumu bölgedeki stratejik önemi, sanatý ve tüm ülkede yer
alan ürünlerin bulunacaðý Türkiye Yüzer Sergisinde, tarih, kültür,
el sanatlarý, maden, turizm açýsýndan büyük zenginliklere sahip
Kütahyanýn da bulunmasýný istediklerinden dolayý Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý ile iþbirliði yaparak, bilgilendirme
toplantýsýnýn düzenlendiðini sözlerine ekledi.

ETKÝNLÝK

KUTSO YÖNETÝM KURULUNA TOPLUMA KAZANDIRILMASI GEREKEN ÇOCUKLAR
PROJESÝ HAKKINDA BÝLGÝLER VERÝLDÝ
Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Boða baþkanlýðýndaki Ýl Emniyet
Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürü Rüþtü Kýrýþ, Mesleki Eðitim
Merkezi Müdürü Ýzzet Tarhan, Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðüne
baðlý Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdür Yardýmcýsý Kadir Erganiden
oluþan heyet, Odamýz Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Ziyarette,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Yönetim
Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel, Yönetim Kurulu Üyeleri
Ahmet Baðýrgan, Harun Yurdagül, Enver Özer, Aysel Yükselener,
Sezai Ar, Salih Çetiner, Mehmet Atakan hazýr bulundu.

eðitim merkezi gibi tüm eðitim camiasýnýn iþbirliði yapmasý
gerektiðini belirterek, topluma kazandýrýlmasý gereken çocuklarýn
daha erken yaþlarda dahil edileceði bir proje ile daha önceden
kontrol altýna alýnabileceðini, bu çocuklara dair tüm toplumun
sorumluluðuna duyarlý olmasý gerektiðini ifade etti.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral ise; KUTSO tarafýndan eðitime çok önem verildiðini,
topluma kazandýrýlmasý gereken çocuklar hakkýndaki projenin
de içinde bulunmaktan memnuniyet duyulacaðýný, odamýz
öncülüðünde ilimize bir meslek lisesi kazandýrýldýðýný, eðitim
konusuna verilen önemden dolayý, meslek lisesi atölye binalarýnýn
yapýmý için çalýþmalarýn baþlatýldýðýný ve KUTSO Anaokulunun
da yapýmý için inþaatýnýn devam ettiðine dair bilgiler verdi. Söz
konusu topluma kazandýrýlmasý gereken çocuklar hakkýndaki
projeye dair, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýna düþen görevlerin,
taleplerin yerine getirilmesi için gereðini yapmaya hazýr olunduðunu
ifade etti.

Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Boða, ilimizde baþlatýlan topluma
kazandýrýlmasý gereken çocuklar projesi hakkýnda bilgiler
vererek, mesleki eðitimin projeye olumlu katkýlar saðlayacaðýný
ifade etti. Topluma kazandýrýlmasý gereken çocuklar hakkýndaki
iyileþtirme projeleri ile ilgili olarak, tüm sivil toplum kuruluþlarýnýn
desteðinin önemini vurguladý. Ýþverenlerin, çýraklýk eðitim, halk

KUT SO YÖNETÝM KURULUNDAN KENT HAS TANESÝNE ZÝYARET
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, ilimizde
hizmete açýlan Kent Hastanesine nezaket ziyaretinde bulundu.

Kent Hastanesi Baþhekimi Dr.Adnan Baðcý ise, ziyaretten
dolayý yönetim kurulumuza teþekkürlerini ve memnuniyetlerini
ifade ederek, hastanenin fiziki imkanlarý ve sunulan hizmetler
hakkýnda bilgiler verdi. Hastanenin 51 yatak kapasiteli olup,
13 yoðun bakým yataðýndan oluþtuðunu, Kütahyada yoðun
bakým hemþiresi sýkýntýsýnýn yaþandýðýný, yoðun bakým ünitesi
için Kütahyadan sadece 1 kiþinin eðitime gönderilebildiðini,
bu sayýnýn artýrýlmasýnýn planlandýðýný, yatak kapasitesini de
artýrmak istediklerini söyledi. Ayrýca yine ilimizde hizmet vermekte
olan Hekim Sinan saðlýk kuruluþunun da devir alýndýðýný, 20
hekim kadrosunun 30 hekime çýkarýlacaðýný belirtti. Ayrýca ek
binanýn da hizmete açýlmasý ile 2 adet olan ameliyathanenin,
4e çýkarýlacaðýný ifade etti.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Yönetim
Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel, Yönetim Kurulu Üyeleri
Ahmet Baðýrgan, Harun Yurdagül, Enver Özer, Aysel Yükselener,
Sezai Ar, Salih Çetinerden oluþan KUTSO Heyeti Kent Hastanesi
Baþhekimi Dr.Adnan Baðcý tarafýndan kabul edildi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral, þehrimize kazandýrýlan saðlýk tesisinin hayýrlý olmasýný dileyerek,
saðlýk konusunda hepimiz risk altýndayýz ve bu riskin giderilmesi için
gerekli donanýma ihtiyaç vardýr, hem vatandaþýn saðlýðý ile ilgileneceksiniz,
hem de ticari iþinizle uðraþacaksýnýz, iþinizin zorluðunun farkýndayýz,
inþallah ticaretinizde baþarýlý olursunuz, hayýrlý uðurlu olsun dedi.
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KUTSO YÖNETÝMÝNDE NAFÝ GÜRAL BEY ÝLE ÇALIÞMAM
BÜYÜK ÞANSTI, CÝDDÝ TECRÜBELER EDÝNDÝM
Ýþ dünyasýnda zaman zaman belki sýkýntýlar yaþadýðýmýz
dönemler oluyor, ama ben baþarmanýn yolunun da istikrardan
geçtiðini tahmin ediyorum. Bu anlamda benim en büyük avantajým
da, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn yönetim kurulunda 4-5
yýl süre ile Nafi Güral Bey ile çalýþma þansým oldu ve bu çalýþmalar
sayesinde, çok ciddi tecrübeler edindim.

Mustafa TELLÝ
KUTSO Meclis Üyesi

Yaklaþýk 22 yýldýr Kütahyadayým. Firmamda, toptan beyaz
eþya distribütörlüðü konusunda faaliyet gösteriyoruz. Fakat
yaklaþýk son 7 yýldýr sektörde oluþan daralmalar sebebiyle, yeni
arayýþlara girdik ve maden sektörü ile gübre üretimi konusunda
faaliyetlere baþladýk. Yatýrýmlarýmýza baþlamadan önce Çin,
Suriye, Pakistan ve baþka ülkelerde yurtdýþý pazar araþtýrmalarý,
ar-ge ve inovasyon çalýþ-malarý yaptýk. Ancak inançlý ve gayretli
çalýþmalarýmýz sonucunda ba-þarýya ulaþtýk, þu anda 100den
fazla çalýþanýmýzla faaliyetlerimize devam ediyoruz.
PROJE VE AR-GE ÇALIÞMALARI ÇOK ÖNEMLÝ
CÝDDÝ AR-GE ÇALIÞMALARI YAPTIK, GÜZEL SONUÇLAR
ALDIK
Beyaz eþya sektörünün dýþýnda, madencilik sektöründe de
yakaladýðýmýz farklý bir ürün ile yaklaþýk 3 yýl süreyle faaliyette
bulunduk, bu süre içerisinde yaptýðýmýz Ar-Ge çalýþmalarýndan
iyi sonuçlar aldýk. Bu olumlu geliþmelerin sonucunda, Kütahya
Organize Sanayi Bölgesinde küçük bir yer aldýk ve fark yaratmak
üzere çalýþmalarýmýzý sürdürdük. Zoru baþarmak kolaydýr,
imkansýzý baþarmak biraz zaman alýr þeklindeki okuduðum
yazý benim için hakikaten önemli oldu. Baþarýlý olunmaz denilse
de, biz hep gayret ettik.
ZORU BAÞARMAK KOLAYDIR, ÝMKANSIZI BAÞARMAK
BÝRAZ ZAMAN ALIR
7 ÜLKEYE ÝHRACATIMIZ, 70 VÝLAYETTE YAPILANMAMIZ
VAR
Þu anda yaklaþýk 7 ülkeye ihracatýmýz oldu ve 70 vilayette
de yapýlandýk. Yaklaþýk 13 tane ziraat mühendisi çalýþanýmýz
var. Ulusal kanallarda reklamlara baþlýyoruz, gazetelerde çýkýyoruz.
BAÞARMANIN YOLU ÝSTÝKRARDAN GEÇÝYOR

HÝBELER VE KREDÝ ÝMKANLARI KONUSUNDA,
ARAÞTIRMACI OLMALIYIZ
Üretim, Ar-ge çalýþmalarýna ciddi devlet destekleri var,
üniversitelerden, profesyonel danýþmanlýk firmalarýndan yardým
alýnabilir. Ýnþaat, reklam, pazarlama, inovasyon, laboratuar gibi
alanlarda da yine, firmanýn iyileþmesi, büyümesi istihdama artý
deðer katma adýna Avrupa Birliði kredileri var. Bu gibi konularda
biraz araþtýrmacý olmamýz gerektiðini, hep kabuðunu kýrýp dýþarý
bakmak gerektiðini, söz konusu destek, hibe ve kredilerden daha
fazla yararlanmaya çalýþmamýz gerektiðini düþünüyorum.
YURT DIÞI PAZARLARI YERÝNDE ÝNCELEDÝK
Yaklaþýk bir yýl kadar önce Ýsmet Özotraç Bey baþkanlýðýndaki
bir iþadamý gurubu ile Suriyeye ziyaretimiz oldu, birinci ve ikinci
gittiðimde ticari baðlantýlar yönünden bir sonuç alamamýþ olsam
da, üçüncü defa gittiðimde, yüksek düzeyde portföy oluþturduk
ve þu anda bu bölgeye ürünlerimizi gönderiyoruz.
Geçtiðimiz günlerde yaptýðýmýz Pakistan seyahatinde ise, bu
pazarda gerçekten de çok ciddi avantajýmýz olduðunu gördüm.
Öncelikle Türk malý gönderdiðimiz için tercih sebebi oluyoruz.
TOBB GENÇ GÝRÝÞÝMCÝLER ÝL KURULU BAÞKANLIÐI
GÖREVÝNDEYÝM; GÝRÝÞÝMCÝLERÝMÝZDEN ETKÝNLÝKLERE DAHA
ÇOK ÝLGÝ BEKLÝYORUZ
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyeliði görevinden
baþka, ayný zamanda TOBB Genç Giriþimciler Ýl Kurulu Baþkanlýðý
görevindeyim. Hem Ticaret ve Sanayi Odamýzýn, hem de Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliðinin çatýsý altýnda bulunan Genç Giriþimciler
Ýl Kurulu olarak TOBB tarafýndan düzenlenen çeþitli etkinliklere
katýldýk. Genç Giriþimciler Kurulumuza yönelik etkinliklere katýlmak
konusunda kurul üyelerimizin hassasiyet göstermelerini bekliyorum.
ÝNOVASYONA ÇOK ÖNEM VERÝYORUZ
Firmamýzda inovasyon konusuna çok ciddi önem veriyoruz,
farklýlýklara önem veriyoruz. Yaptýðýmýz iþlerde mutlaka yenilikler
vardýr. Hem gübre üretiminde, hem de beyaz eþya sektöründe
farklý kampanyalar, farklý satýþ þekilleri uygulamaya baþladýk ve
bu yenilikler ile bir çok atýlýmlar gerçekleþtirmeyi baþardýk.
KÜTAHYA BENÝM ÝÇÝN ÞANSTI, BURADA OLMAKTAN
MUTLULUK DUYDUÐUMU GURURLA SÖYLÜYORUM
Afyonkarahisarlý olmam ve tüm ailemin de Ýstanbulda
bulunmasýna raðmen, Kütahyaya geldiðim ve uzun yýllardýr burada
olduðum için çok mutlu ve gururluyum, Kütahya benim için bir
þanstý.

duyuru

SEMPOZYUMA DAVET

Adnan Menderes Üniversitesi Aydýn Meslek Yüksekokulundan Odamýza gelen yazýda; II.Uluslararasý VI.Ulusal Meslek
Yüksekokullarý Sempozyumunun 25-27 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda Kuþadasý Pine Bay otelde gerçekleþtirileceði,
bu sempozyumun ana temasýnýn ise Mesleki Eðitimin Yeniden Yapýlandýrýlmasý olduðu belirtilmiþtir. Tüm detaylar
www.umyos2011.org internet adresinden alýnabilir.
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Merhaba deðerli üyelerimiz,
Odamýzýn geliþmesinde önemli bir yeri olan Meslek komitelerimizin faaliyetleri için
ayrýlan bu bölümde sizlere, komitelerimizin faaliyetlerinin yanýnda önemli gördüðüm bazý
bilgileri de sizlerle paylaþmaya çalýþýyorum.
Bu sayýmýzda ise kýsa adý ABÝGEM olan, KOBÝlerimize önemli faydalar saðlayabilecek
bir kuruluþtan bahsedeceðim.
2000 yýlýnda TOBB ve Avrupa Birliði arasýnda imzalanan Finansal Anlaþma çerçevesinde,
Türkiye AB Ýþ Geliþtirme Merkezleri (ABÝGEM) Projesi ülkemizde ilk olarak 2002 yýlýnda
Gaziantep, Ýzmir ve Kocaeli illerinde hayata geçirilerek KOBÝlere hizmet sunmaya baþlamýþ,
ardýndan 2008 yýllarýnda bu kuruluþlar TOBB vasýtasýyla ülkemizin birçok bölgesinde
kuruluþlarýný tamamlayarak bölgelerine hizmet vermeye baþlamýþlardýr. Kurucularý arasýnda
hizmet verdikleri bölgelerden Üniversiteler, Odalar, Borsalar, Esnaf odalarý, iþadamý
dernekleri gibi kuruluþlar yer almaktadýr.
ABÝGEM Anonim Þirketi olarak hizmet veren kuruluþlarýn temel amacý, bölgesinde
bulunan KOBÝler baþta olmak üzere tüm Türkiyedeki KOBÝ'lerin rekabet seviyelerinin
ve uluslararasý piyasalarda aktivitelerinin arttýrýlmasý olarak tanýmlanmýþtýr. Bu amaç
çerçevesinde odamýzýn da ortaðý olduðu Afyonkarahisar ABÝGEM A.Þ. asýl olarak KOBÝleri
desteklemeye yönelik bir kuruluþ olmakla birlikte, yasal statü, sektör ve büyüklük ayrýmý
HARUN YURDAGÜL
yapmadan tüm kurumlara ve iþletmelere de hizmet vermektedir. KOBÝ'lere odaklanarak
KUTSO
bölgesel kalkýnmayý hýzlandýrma, halihazýrda faaliyette olanlarýn rekabet güçlerini artýrma,
Pazarlardaki sürdürülebilirliklerini saðlama konularýnda KOBÝlere destek vermeyi amaç
Yönetim Kurulu Üyesi
edinen Afyonkarahisar ABÝGEM hedeflerini;
Geliþen ve büyüyen ticaret hacmi içerisinde iþletmelerin karþýlaþtýðý sorunlara çözüm bulmak, danýþmanlýk, eðitim ve
bilgilendirme hizmetleri ile destek vererek rekabet güçlerini arttýrmak ve sürdürülebilir kýlmak, yenilikçiliði saðlamak, KOBÝleri
dünya piyasalarýna hazýrlamak, giriþimciliði teþvik etmek ve hem bölgesel hem de ulusal kalkýnmayý hýzlandýrmak olarak
açýklamaktadýr.
Türkiyedeki iþletme yapýsýna bakýldýðýnda, tüm iþletmeler içinde KOBÝlerin payýnýn %99, 8 ve bu KOBÝlerin toplam istihdam
içindeki payýnýn da %76,7 olduðu OECD raporlarýnda görülmektedir. KOBÝler ulusal ve uluslararasý platformda, pazara yakýnlýklarý,
yeni iþ fýrsatlarýna, pazarýn yeni ürün ve hizmetlerine olan talebine hýzlý uyum yetenekleriyle ekonomik büyümenin temel lokomotifi
olarak iþ dünyasýnda yer almaktadýrlar. Bölgemizde hizmet vermek için kurulan Afyonkarahisar ABÝGEM de, stratejik iþ geliþtirme
hizmetlerini öncelikli olarak bu lokomotif gruba danýþmanlýk, eðitim ve bilgilendirme baþlýklarý altýnda vermektedir.
Bunun yanýnda bölgemizdeki anahtar sektörlerin gereksinimlerini karþýlamak amacýyla;
 Özel uzmanlýk,
 Kümelenme ve inovasyon hizmetleri,
 Giriþimciler, yeni iþ kuranlar ve öðrenciler gibi olanaklarý kýsýtlý gruplar için de talepleri doðrultusunda bireysel ya da toplu
olarak bilgilendirme ve eðitim programlarý düzenlenmesi,
 Grafik Tasarým Merkezi ile iþletmelere, özellikle görsel rekabet edebilirliklerini arttýrmak amacýyla tasarým hizmetleri
vermektedir.
Ýþletmelerimiz için önemli bir kuruluþ olan ABÝGEMlerin hizmetlerinden yararlanmak dileðiyle hoþça kalýn.

GIDA SEKTÖRÜ
Odamýz birinci meslek komitesinde yer
alan ve gýda ticareti sektörü komite üyeleri
tarafýndan, 2010 Aralýk ve 2011 Ocak ayý
toplantýlarý yapýldý.
Aralýk ayý meslek komitesi toplantýsýnda,
odamýz önderliðinde üyelerimizin katkýlarý ile
inþaatýna baþlanan KUTSO Anaokulunun son
durumu müzakere edildi. Destek saðlanmasý
için neler yapýlabileceði konusu deðerlendirildi.
Ocak ayý meslek komitesi toplantýsýnda,
07.01.2001 tarihinde çýkan ve Kasým ayý
komite toplantýsýnda TOBB aracýlýðýyla
Yönetmelikle alakalý gözden geçirilmesi
gereken konularýn TAPDKya sunulmasýyla
ilgili komite olarak yapýlan giriþimin ve diðer
sivil toplum giriþimlerinin yeterli netice
vermediði, Tütün Mamulleri ve Alkollü Ýçkilerin
Satýþýna ve sunumuna Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýndaki Yönetmelik incelendi. Konuyla ilgili odamýz genel sekreterliði aracýlýðýyla
Yönetim Kurulumuza iletilen ve Yönetim Kurulu kararý ile TOBBa ve TAPDKya iletilmesi arzu edilen dilekçede belirtilen tüm
çekincelerimizin halen devam ettiði ve bu yönetmelikle yaþanacak sýkýntýlar tekrar müzaker e edildi.
Özel bir danýþmanlýk firmasý tarafýndan meslek komite üyelerine yönelik, Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý kapsamýnda son çýkan
yönetmeliklerle ilgili 1,5 saat süren bilgilendirme sunumu yapýldý. Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý konusunda iþletmelerde karþýlaþýlacak
muhtemel riskler ve alýnmasý gereken tedbirler konularýnda tüm meslek grubu üyelerinin ve ilimizde örnek alýnabilecek lider firma
temsilcilerinin katýlýmýnda bir sonraki komite toplantýsýnýn geniþletilmiþ olarak yapýlmasý kararý alýndý. Ayrýca firma risk analizi
yapýlmasý ve bu risklerin kýsa, orta ve uzun vadede çözümlenmesi, doðabilecek riskleri azaltacak çözüm önerileri, sigorta ile
ilgili iþveren mesuliyeti konularý toplantýda müzakere edildi.
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TARIM HAYVANCILIK VE GIDA ÝMALATI SEKTÖRÜ
Odamýz ikinci meslek komitesinde yer
alan tarým, hayvancýlýk ve gýda imalatý
sektöründe faaliyet gösteren komite
üyeleri tarafýndan, 2010 Aralýk ve 2011
Ocak ayý toplantýlarý yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda, 16-19 Aralýk
2010 tarihlerinde Ýstanbul Tüyap fuar
alanýnda gerçekleþtirilecek olan 2010
Avrasya Tarým Fuarý müzakere edilerek,
ilgili üyelere sms ile duyuru yapýldý.
Odamýza kayýtlý bulunan gýda üretici ve
toptancýlarý tarafýndan iþyerlerine mamül
daðýtýmý için taþýtlarýn kýsa süreli 2.sýra
park konusunda yaþanan sýkýntýlarý
müzakere edildi. Bu konunun ilgili
kurumlara bildirilmek üzere Yönetim
Kuruluna aktarýlmasý kararý alýndý.
Ocak ayý toplantýsýnda, Bayazýt Sucuklarý yetkilisi Alican Bayazýtýn 1. Meslek Grubundan 2. Meslek Grubuna geçme talebi
görüþüldü. Konu ile ilgili kendisi ile görüþülmesi kararý alýnarak, imalat yaptýðýndan dolayý, 2.meslek grubuna nakil edilmesi için
gerekli iþlemlerin yapýlmasýna karar verildi.

YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ
Odamýz üçüncü meslek komitesinde yer
alan, yapý ve yaþam sektöründe faaliyet
gösteren komite üyeleri tarafýndan, 2010
Aralýk ve 2011 Ocak ayý toplantýlarý yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda, Komite Üyesi ve
KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet
BAÐIRGAN tarafýndan, 22.10.2010 tarihli
komite toplantýsýnda alýnan karar gereði
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðine (TOBB)
bildirilen 3458 sayýlý Mühendislik ve Mimarlýk
Kanunu ile ilgili talebimize gelen cevabi yazý
hakkýnda haziruna bilgi verilirken, Ocak ayý
toplantýsýnda; inþaat sektörünün mevcut
durumu ile sektörün geliþmesinin önündeki
engeller müzakere edildi.

MOBÝLYA DERÝ VE TEKSTÝL SEKTÖRÜ

Odamýz altýncý meslek komitesinde yer alan, mobilya,
deri ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri
tarafýndan, 2010 Aralýk ve 2011 Ocak ayý toplantýlarý
yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda, ocak ayý komite toplantýsýnýn
geniþletilmiþ olarak tüm üyelere davetiye verilmek suretiyle
yapýlmasýna, bu toplantýda Yaþayan Ýnsan Hazinesi ödülü
alan Sayýn Mehmet GÜRSOYa, ilimizin tanýtýmýna katkýda
bulunmasý sebebi ile teþekkür plaketi verilmesine, Þubat
ayý meslek komite toplantýsýnýn Sayýn Ahmet KARAN ev
sahipliðinde yapýlmasýna karar verildi.
Ocak ayý toplantýsý meslek grubu üyelerinin de katýlýmý ile geniþletilmiþ olarak yapýlmýþ olup, komitenin 2010 yýlý faaliyetleri
hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verildi. 1-5 Þubat 2011 tarihlerinde Ýstanbulda gerçekleþtirilecek olan ÝMOB Ýstanbul Mobilya Fuarýna
4 Þubat Cuma günü ziyaret düzenlenmesi hakkýnda üyelere duyuru yapýlmasýna karar verildi. Bu kapsamda üyelerden oluþturulan
heyet ile 04 Þubat 2011 Cuma günü ÝMOB Ýstanbul Mobilya Fuarýna ziyaret gerçekleþtirildi. Ayrýca, 29 Eylül-02 Ekim 2011
tarihleri arasýnda CNR Fuar Merkezinde düzenlenecek olan Bayim Olur musun Fuarýna ziyaret için organizasyon düzenlenmesi
talebinde bulunulmasý kararý alýndý. Odamýz önderliðinde yaptýrýlan KUTSO Anaokulu için yardým yapýlmasý konusu toplantýya
katýlan üyelere duyuruldu.
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ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE TESÝSATI SEKTÖRÜ
Odamýz dördüncü meslek komitesinde yer alan, inþaat malzemeleri ve tesisatý sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan,
2010 Aralýk ve 2011 Ocak ayý toplantýlarý yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda; Sanayi Sitesi içerisinde bulunan D.D.Y. tren yolu hemzemin geçitinin, Kütahya-Eskiþehir karayolu üzerinde
bulunan (Kütahya Þeker Fabrikasý önü) demiryolu hemzemin geçit þeklinde saç ile kaplý olarak düzenlenmesi konusunun oda Yönetim
Kuruluna bildirilmesine karar verildi. Frig Fuarcýlýk ve Organizasyon Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi tarafýndan talep edilen
ve ilimizde düzenlenmesi planlanan yapý, inþaat ve inþaat malzemeleri, ev dekorasyonu konulu ihtisas fuarýnýn sektörel açýdan
deðerlendirilerek uygun tarihin belirlenmesi konusu müzakere edildi. Bu fuarýn ilimizde 0110 Haziran 2011 tarihleri arasýnda
düzenlenmesinin uygun olacaðý kararý verilerek, bu tarihlerin ilgili fuar firmasýna genel sekreterlik tarafýndan bildirilmesi kararý alýndý.
Ocak ayý toplantýsýnda; 2010 yýlý ile ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. Aralýk ayý toplantýsýnda görüþülen Sanayi Sitesi
içerisinde bulunan D.D.Y. tren yolu hemzemin geçitinin, Kütahya-Eskiþehir karayolu üzerinde bulunan (Kütahya Þeker Fabrikasý önü)
demiryolu hemzemin geçit þeklinde saç ile kaplý olarak düzenlenmesi konusunda, TCDD 7. Bölge Müdürlüðünden gelen 2011 yýlý
için yatýrým teklifinde bulunulduðu ve ödenek ayrýlmasý durumunda hemzemin geçitin kaplamasýnýn yapýlacaðý ile ilgili yazý toplantýda
müzakere edildi.

OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE AKARYAKIT SEKTÖRÜ
Odamýz beþinci meslek
komitesinde yer alan,
otomotiv, ulaþtýrma ve
akaryakýt sektöründe faaliyet
gösteren komite üyeleri
tarafýndan, 2010 Aralýk ve
2011 Ocak ayý toplantýlarý
yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda;
odamýz yönetim kurulundan
araþtýrýlmak üzere intikal
eden, meslek grubu üyemiz
Selviler TicaretHasan
Hüseyin SELVÝ ile ilgili Ýl
Jandarma Komutanlýðýnýn
24.12.2010 tarih ve 4103
sayýlý gelen evrak numarasý
ile intikal eden yazý ve ekleri incelendi. Yapýlan müzakere sonunda konu ile ilgili bilgi alýnmak üzere meslek komitesi baþkan yardýmcýsý
Yýlmaz TOKERÝMin Hasan Hüseyin SELVÝ ile görüþmesine ve sonucundan da odamýz Yönetim Kuruluna bilgi vermesine oy birliði ile
karar verildi. Ýlimiz Kütahya-Tavþanlý ve Sanayi Sitesinden Fatih Sanayi Sitesine geçiþ yolu üzerinde bulunan demiryolu hemzemin
geçitin, Kütahya-Eskiþehir karayolu üzerinde bulunan (Kütahya Þeker Fabrikasý önü) demiryolu hemzemin geçit þeklinde saç ile kaplý
olarak düzenlenmesi konusunun odamýz Yönetim Kuruluna bildirilmesine karar verildi.
Ocak ayý toplantýsýnda, Zafer Kalkýnma Ajansýnýn GZFT (Güçlü Zayýf Yönler-Fýrsatlar-Tehditler) analizi sonuçlarý müzakere edildi.
GZFT analizinin Güçlü Yönler/Fýrsatlar bölümüne ilimizin teþvik bölgesi kapsamýnda olmasý ve geliþmeye açýk bir il olmasýnýn eklenmesi,
Zayýf Yönler/Tehditler bölümüne ise ilimizdeki ortaklýk kültürünün zayýf olmasý, teþvik alamamasý, ortaklýklarda kurumsallaþmayý
saðlayacak profesyonel bir kurumun ya da danýþman birimin olmamasý konularýnýn ilave edilmesi kararý alýndý.

DOÐAL KAYNAKLAR VE ENERJÝ SEKTÖRÜ

Odamýz sekizinci meslek
komitesinde yer alan, doðal kaynaklar
ve enerji sektöründe faaliyet gösteren
komite üyeleri tarafýndan 2010 Aralýk
ve 2011 Ocak ayý toplantýlarý yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda alýnan
karar gereði, Maden Kanunu ve
Uygulama Yönetmelikleri hakkýnda
üyelerimize yönelik bilgilendirme
toplantýsý düzenlendi. 5955 Sayýlý
Kanunla Deðiþik 3213 Sayýlý Maden
Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri
kitabý odamýzda gerçekleþtirilen
bilgilendirme toplantýsýna katýlanlara
ve Dumlupýnar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanlýðýna
verildi. Ýþ kanununa göre çýkarýlan
Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý, Ýþ Yeri
Hekimliði, Ýþ Yeri Saðlýk ve Güvenlik Hizmetleri Yönetmeliði hakkýnda odamýz üyelerinin bilgilendirilmesi için Kümaþ A.Þ. temsilcisi
Halil KÖSE tarafýndan ilgili danýþmanlýk firmalarý ile görüþülmesi kararý alýndý.
Ocak ayý toplantýsýnda ise; Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý ile ilgili yayýnlanan yönetmelik hakkýnda KÜMAÞ A.Þ. temsilcisi Yüksek Maden
Mühendisi Halil KÖSE tarafýndan hazýrlanan bilgi notu komite üyeleri tarafýndan incelendi.
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ÝLETÝÞÝM VE BÝLGÝ SEKTÖRÜ
Odamýz dokuzuncu meslek
komitesinde yer alan, iletiþim ve
bilgi sektöründe faaliyet gösteren
komite üyeleri tarafýndan, 2010
Aralýk ve 2011 Ocak ayý toplantýlarý
yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda, Tasfiye
Halinde bulunan Mihrap Kitap
Kýr tasiye Limited Þirketinin
tasfiyesini tamamlamasý sebebiyle
odamýzdaki kaydýnýn silinmesi
üzerine komite üyeliði sona eren
Bilal Cicavoðlunun yerine, Oda
Muamelat Yönetmeliðinin
25.Maddesi gereðince yedek üye
olan Ekin Biliþim-Mehmet Ekinin
komite asil üyesi olarak görev
almasýna karar verildi.
Ocak ayý toplantýsýnda, meslek komitesinde bulunan meslek gruplarýný ilgilendiren yurt içi fuarlarýn tespit edilerek, ilgili
üyelerden oluþturulacak gruplar ile fuarlara katýlým saðlanmasý konusu müzakere edildi.

SERAMÝK-PORSELEN SEKTÖRÜ

Odamýz yedinci meslek komitesinde
yer alan, seramik-porselen sektöründe
faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan
2010 Aralýk ve 2011 Ocak ayý toplantýlarý
yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda; TÜRSAB
Baþkaný Baþaran Ulusoya teþekkür
ziyareti yapýlmasý konusunun Yönetim
Kuruluna teklif edilmesi kararý alýndý.
TÜRSAB Baþkaný Baþaran Ulusoy, 28
Ocak 2011 Cuma günü Yönetim
Kurulumuzca makamýnda ziyaret edildi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý olarak
Mesleki Eðitim Merkezi yaptýrýlmasý
konusu müzakere edilerek yönetim
Kuruluna teklif edilmesi kararý alýndý.
Mesleki eðitim ile ilgili konunun yönetim
kurulunda deðerlendirilmesi ve meclise
sunulmasý neticesinde, Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasýnýn adýný taþýyacak olan
endüstri meslek lisesi atölye binasýnýn
yapýlmasýna karar verildi.
Ocak ayý toplantýsýnda; TBMMde kabul edilen ve Temmuz 2012 tarihinde yürürlüðe girecek olan Türk Ticaret Kanununun
yasalaþmasý nedeniyle; Sayýn Baþbakana teþekkür yazýsý yazýlmasýna, konunun yorumlanarak, üyelerimize duyurulmasýna karar
alýndý. I. Organize Sanayi Bölgesinde doðalgaz çevrim santrali kurularak, sanayicilere ucuz elektrik temini için OSB Yönetim
Kuruluna yazý yazýlmasý kararý alýndý.

HÝZMET SEKTÖRÜ

Odamýz onuncu meslek komitesinde yer alan, hizmet sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, 2010 Aralýk ve 2011
Ocak ayý toplantýlarý yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda, TURSABdan odamýza gelen ve Kuzey Ege, Muðla, Þanlýurfa illeri için hazýrlanan tanýtým kitaplarý incelendi.
TURSAB tarafýndan ilimiz için de ayný çalýþmanýn yapýlmasý konusunun Yönetim Kurulumuza iletilmesi sonucunda TÜRSAB Baþkanlýðýndan
talep edildi ve TÜRSAB tarafýndan önümüzdeki dönem yayýn programýna alýndýðýna dair olumlu cevap odamýza intikal etti. Yönetim
Kurulumuz tarafýndan Ýl Trafik Komisyonuna daha önce iletilen, ilimiz Ulu Cami önündeki alana bayramlarda ve tatil günlerinde tur
otobüslerinin býrakýlmasý ve Kütahya Kalesine giriþte konkav ayna konulmasý ile ilgili düzenleme taleplerimizin neticesinin, odamýz genel
sekreterliði tarafýndan Ýl Trafik Komisyon Baþkanlýðýna sorulmasý kararý alýndý.
Ocak ayý toplantýsý, Vali Yardýmcýsý Metin Selçuk baþkanlýðýnda, Milli Eðitim Müdürlüðü Yurtlardan Sorumlu Þube Müdürü Necmi
ÖZDENin ve ilimiz ve ilçelerinde konaklama sektöründe faaliyet gösteren iþletme temsilcilerinin katýlýmýnda gerçekleþtirildi. Toplantýda,
yurt iþletmelerinde yaþanan sýkýntýlar ve çözüm önerileri müzakere edildi ve önümüzdeki dönem çalýþmalarýnda, yurt iþletmeciliði alanýnda
faaliyet gösteren iþletmelere yapýlacak denetimler hakkýnda bilgiler verildi.
Zafer Kalkýnma Ajansý tarafýndan turizm sektörünün faydalanabileceði hibe destekler hakkýnda Akdan Danýþmanlýk firmasý yetkilisi
Nilüfer ARIAK tarafýndan katýlýmcýlara bilgiler verildi. Zafer Kalkýnma Ajansý mali desteklerinden yararlanamayan þahýs iþletmelerinin
yararlanabilmelerine imkan tanýnacak düzenlemelerin yapýlmasý konusunun, odamýz yönetim kurulundan talep edilmesi kararý alýndý.
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SAÐLIK VE EÐÝTÝM SEKTÖRÜ
Odamýz onbirinci meslek komitesinde yer
alan, saðlýk ve eðitim hizmetleri sektöründe
faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan
2010 Aralýk ve 2011 Ocak ayý toplantýlarý
yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda; odamýz önderliðinde
üyelerimizin katkýlarý ile inþaatýna baþlanan
KUTSO Anaokuluna katkýlarýn arttýrýlmasý
amacýyla meslek grubuna üye özel saðlýk
kuruluþlarý, ecza depolarý ve özel eðitim
kurumlarýna baðlý firmalarýn ziyaretlerinin
tamamlandýðý konusu müzakere edildi. 2011
yýlýnda da meslek grubuna üye firmalarýn tekrar
ziyaret edilmesi ve sektörde faaliyetine yeni
baþlayan firmalarýn da ziyaret edilmesi kararý
alýndý.
Ocak ayý toplantýsýnda; KUTSO Anaokulunun son durumu müzakere edilerek, anaokuluna desteklerin arttýrýlmasý amacýyla neler
yapýlabileceði konusu deðerlendirildi. KUTSO Anaokuluna destek için meslek komitesi olarak toplanmasý hedeflenen miktara ulaþýlamamasý
durumunda, kalan miktarýn komite üyeleri tarafýndan tamamlanmasý kararý alýndý.

DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ÝLE METAL VE MAKÝNA ÜRETÝM SEKTÖRÜ
Odamýz onüçüncü meslek komitesinde yer alan, dayanýklý tüketim mallarý ile metal ve makine üretim sektörlerinde faaliyet gösteren
komite üyeleri tarafýndan 2010 Aralýk ve 2011 Ocak ayý toplantýlarý yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda, T.C. Yargýtay 19. Hukuk Dairesinin karþýlýksýz çek, takasa ibraz edilen çekler, çekte bankanýn sorumlu olduðu
miktar konularýna iliþkin kararlarý müzakere edildi. Odamýz Hukuk Müþavirliði tarafýndan konularla ilgili bilgilendirme bülteni hazýrlanarak
odamýz dergisinde yayýnlanmasý hususunun Yönetim Kuruluna iletilmesi kararý alýndý. Komite toplantýsýnda alýnan karar gereði, odamýz
Hukuk Müþaviri Av.Mustafa Dönmez tarafýndan hazýrlanan karþýlýksýz çek, takasa ibraz edilen çekler, çekte bankanýn sorumlu olduðu
miktar konularýna iliþkin bilgilendirme yazýsýnýn odamýz KUTSO dergisinde yayýnlanmasýna karar verildi.
Makine ve metal sektöründe faaliyet gösteren meslek grubu üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Ocak ayý toplantýsýnda, sektörle
ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu ve mesleki dayanýþmanýn arttýrýlmasý amacýyla meslek komite toplantýlarýnýn geniþ katýlýmlý
yapýlmasý kararý alýndý.

ÇÝNÝ, EL SANATLARI, YÖRESEL SANAT FAALÝYETLERÝ SEKTÖRÜ
Odamýz ondördüncü meslek komitesinde yer
alan, çini, el sanatlarý, yöresel sanat, sektörlerinde
faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan 2010
Aralýk ve 2011 Ocak ayý toplantýlarý yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda; meslek grubuna kayýtlý
çini iþletmeleri arasýnda fiyat yeknesaklýðýnýn
saðlanmasý amacýyla fiyat listesi oluþturulmasý
konusundaki hukuki süreçle ilgili odamýz hukuk
müþavirliðinden bilgi talep edilmesi kararý gereði
Hukuk Müþaviri Av.Mustafa Dönmezden görüþ alýndý.
Altýn Çini ve Seramik Sanayi A.Þ. firmasýnýn çini
sektörüne yaptýðý katkýlardan dolayý odamýz meclisince
onurlandýrýlmasý hususunda Meclis Baþkanlýðýna
önerge verilmesi kararý gereði, konu meclis
baþkanlýðýna sunuldu. Odamýz tarafýndan üyelerimizin
katkýlarý ile inþaatýna baþlanan KUTSO anaokuluna
maddi destek saðlanmasý amacýyla üye ziyaretleri yapýlmasý kararý alýndý.
Ocak ayý toplantýsýnda; odamýz önderliðinde üyelerimizin katkýlarý ile inþaatýna baþlanan KUTSO Anaokulu ile ilgili olarak ertelenen
çalýþmalarýn yapýlmasýna karar alýndý. Çini fiyat listesi ile ilgili meslek çalýþanlarýnýn imzaladýðý centilmenlik anlaþmasýnýn odamýzda resmi
iþleme alýnmasý konusunda; belirlenen fiyatlarýn taban fiyat olmasý, çininin özel ürün olmasý, tüketim malý statüsünde deðerlendirilememesi
nedeniyle, üyelerimiz arasýnda bu listenin ilan edilmesine gerek olmadýðý ve diðer bazý mesleklerde olduðu gibi resmi geçerliliði olan bir
fiyat listesi olamayacaðý konularý görüþüldü.

duyuru

SANAYÝ SÝCÝL BELGESÝNE SAHÝP FÝRMALARIN DÝKKATÝNE
Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðü tarafýndan verilmiþ bulunan Sanayi Sicil Belgeleriyle ilgili olarak 01.01.2011-30.04.2011
tarihleri arasýnda verilmesi gereken Yýllýk Ýþletme Cetvelinin www.sanayi.gov.tr Yýllýk Ýþletme Cetveli Ýþlemleri/Yeni
Kullanýcý Giriþi/ internet adresinden ONLÝNE giriþlerinin yapýlmasý veya Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðüne en geç
30/04/2011 tarihinde kayýtlara girecek þekilde gönderilmesi gerekmekte olup, bu gereklilikleri yerine getirmeyen firmalara
616(altýyüzonaltý)TL. idari para cezasý uygulanacaðý bildirilmiþtir.
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FÝNANS, SÝGORTA EMLAK VE KUYUMCULUK SEKTÖRÜ

Odamýz onikinci meslek komitesinde yer alan,
finans, sigorta, emlak, kuyumculuk sektörlerinde
faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan 2010 Aralýk
ve 2011 Ocak ayý toplantýlarý yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda; Komite Üyesi Füsun
TUTALýn aylýk komite toplantýlarýna katýlmamasýndan
dolayý, Oda Muamelat Yönetmeliðinin 25.Maddesi
gereðince organ üyeliðinin sonlandýðý ile ilgili tebliðin
yapýlmasýna ve boþalan komite asil üyesi olarak
Mehmet Murat Sürmelinin görev almasýna karar
verildi.
Ocak ayý toplantýsýnda; ilimizde faaliyet gösteren
banka þubelerinin Ankes (Kasa) fazlasý veya ihtiyacýnýn
karþýlanmasý için Ziraat Bankasý Kütahya Þubesi
içerisinde Merkez Bankasý deposunun açýlmasýnýn
saðlanmasý konusundaki talebin oda Yönetim Kuruluna
bildirilerek, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme
Kurumuna iletilmesi kararý alýndý. Devlet tarafýndan KOSGEB aracýlýðýyla verilen faiz destekli esnaf kredilerinin, müþterinin istediði bankadan
kullanma fýrsatýnýn, tarým alanýnda yapýlan sübvanseli kredilerde de sunulmasý, kiþiye banka tercihi yapma fýrsatý tanýnmasý, kamu ve
belediye mevduatlarýnýn kamu bankalarýnda deðerlendirilme zorunluluðunun kaldýrýlmasý, özel bankalarda da mevduatlarýný deðerlendirebilme
imkaný verilmesi konularýnýn da odamýz yönetim kurulu aracýlýðýyla Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumuna iletilmesi kararý alýnmýþ
ve yönetim kurulumuz tarafýndan gereði yapýlmýþtýr.

MÜHENDÝSLÝK VE TEKNÝK HÝZMETLER SEKTÖRÜ
Odamýz onbeþinci meslek komitesinde
yer alan, mühendislik ve teknik hizmetler
sektörlerinde faaliyet gösteren komite üyeleri
tarafýndan, 2010 Aralýk ve 2011 Ocak ayý
toplantýlarý yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda; T.C.Zafer
Kalkýnma Ajansýnýn Bölgesel Potansiyelin
Harekete Geçirilmesi sloganýyla baþlattýðý
Mali Destek Programý hakkýnda potansiyel
baþvuru sahiplerini bilgilendirmek üzere
odamýzda gerçekleþtirilen toplantý
deðerlendirildi. Oluþturulacak projelere mali
destek programý çerçevesinde %50 oranýnda
eþ finansman saðlanacaðý, özel sektörün
bu sayede 50.000 ile 500.000 TL arasýnda
kaynaktan yararlanma imkaný bulacaðý
hakkýnda bilgiler verildi.
Ocak ayý toplantýsýnda; nitelikli eleman
yetiþtirilmek üzere odamýz tarafýndan sýhhi tesisat ve yüksek gerilim EN Hattý tesis personeli kursu açýlmasý konusu müzakere edildi ve
yönetim kurulumuz gündemine alýnarak, UMEM Projesi kapsamýnda kurs açýlmasý için gerekli müracaatlarýn yapýlmasý gerektiði konusu
komiteye bildirildi. S.S.Zafertepe Yapý Kooperatifleri Birliðince, birliðe kayýtlý kooperatiflere sýfýr faizli inþaat yapým ve tamamlama kredisi
verildiðinden, kooperatiflerin birliðe müracaatlarýnýn saðlanmasý için yazý yazýlmasý, odamýz üyelerine ise bilgi için mesaj gönderilmesi
konusu Yönetim Kurulumuz tarafýndan deðerlendirilmiþtir. Meslek komitesince üyelerimizin baðlý olduðu TMMOBnin Kütahyadaki
temsilciliklerine ziyarette bulunulmasýna karar verildi.

TOPRAK VE AÐAÇ SANAYÝ SEKTÖRÜ
Odamýz onaltýncý meslek
komitesinde yer alan, toprak ve aðaç
sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren
komite üyeleri tarafýndan, 2010 Aralýk
ve 2011 Ocak ayý toplantýlarý yapýldý.
Aralýk ayý toplantýsýnda; odamýz
önderliðinde üyelerimizin katkýlarý ile
inþaatýna baþlanan KUTSO
Anaokulunun son durumu müzakere
edildi ve desteklerin arttýrýlmasý için
neler yapýlabileceði konusu
deðerlendirildi.
Ocak ayý toplantýsýnda; tomruk
fiyatlarýndaki artýþ nedeniyle kereste
sektöründeki maliyetler ve sektöre
etkileri müzakere edildi.
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BAÞARILI VE UZUN ÖMÜRLÜ AÝLE ÞÝRKETLERÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ
Ülkemizde ve dünyada iþletmelerin çeþitli
amaçlarý bulunmaktadýr.
Ancak genel olarak bakýlýrsa iþletmelerin genel
kabul görmüþ amaçlarý;
kâr saðlama amacý, satýþ
geliri saðlama amacý,
sosyal sorumluluk, varlýðýný sürdürme ve büyüme amacý þeklinde sýralanabilmektedir. Aile þirketleri de diðer tüm iþletmeler gibi belli amaçlar
doðrultusunda hareket
etmektedir. Aile þirketlerinin temel amaçlarýndan birisi; devamlýlýklarýný saðlayarak iþletmeyi sonraki kuþaklara
devretmektir.
ABDde yapýlan bir
araþtýrmaya göre ; yeni
kurulan aile iþletAv.Nihal DÖNMEZ
melerinin %40ý daha
KUTSO
ilk beþ yýlda, geri
kalanlarýn %66sý birinci kuþakta batmakta veya el
deðiþtirmektedir. Böylece ikinci kuþaða kadar yaþayan aile
iþletmelerinin oraný %20yi geçmemektedir. Bu %20nin
de ancak %17si üçüncü kuþaða kadar devam
edebilmektedir. Yani birinci kuþak tarafýndan kurulan 100
iþletmeden sadece 3 veya 4üncü kuþaða kadar yaþamýný
sürdürebilmektedir. Ýngiliz aile iþletmeleri de %3,3 oranýnda
üçüncü kuþaða devredilebilmektedir. Türkiyede de buna
benzer bir durum söz konusudur. Tipik bir aile iþletmesinin
ortalama ömrü 24 yýldýr. Bu araþtýrma da aile iþletmelerinin
süreklilik gösterme sorununu ve baþarýlý olma konusundaki
sorununu gündeme taþýmaktadýr. Bir aile iþletmesinin
baþarýlý ve uzun ömürlü olabilmesi için sahip olmasý
gereken temel özellikler bulunmaktadýr ;
Öncelikle uzun ömürlü aile þirketlerinin en önemli
özelliklerinden bir tanesi , þirketin yönetiminde karizmatik
bir lidere sahip olmalarýdýr. Aile þirketlerinde bu özellik
genellikle kurucu yöneticilerde görülmektedir. Kurucu
yöneticinin bir lider olarak karizmatik olmasý, geleceði
öngörmesi, iyi bir tahmin yeteneðinin olmasý, insan
iliþkilerinde usta olmasý, kiþisel geliþime açýk olmasý,
iþi sevmesi, iþ ile yaþamasý gibi kiþisel özelliklere sahip
olmasý, kur umun saðlam temellere otur tulmasýný
saðlamaktadýr.
Aile þirketlerinde sadece karizmatik bir lidere sahip
olmak elbette yeterli deðildir. Bunun yanýnda o lideri
izleyen, onu tamamlayan, eksikliklerini gideren birden
fazla aile üyesinin varlýðý da þar ttýr. Kaldý ki aile iþletmesi
olmanýn gereði de budur. Bu aile üyelerinin aktif olarak
iþin içinde yer almalarý aile þirketinin uzun ömürlü olmasý
için önemli bir husustur.
Genellikle aile þirkelerinde, ailenin eskiden beri süregelen
duygu, düþünce ve alýþkanlýklarý ile þirket olmanýn getirdiði
mantýk ve kurallar birbirine karýþtýrýlmakta, ayný þekilde
deðerlendirilmektedir. Oysa ki bu dengenin saðlanmasý son
derece önemlidir. Aile için iþletme sadece bir kazanç kapýsý
olarak görülmemelidir.
Þayet aile þirketleri baþarýlý olursa ve uzun ömürlü hale
gelirse sürekli bir büyüme ve geliþme gösterirler. Bu durumda
gerekli alt yapýnýn kurulmuþ olmasý son derece önem
kazanmaktadýr. Çünkü bu aþamada iþletmede gerekli alt yapý
oluþturulmuþ ise bir takým açýlýmlar saðlanabilmektedir. Bu
noktada kurucu yöneticilerin tavrý iþletmenin yönünü
belirlemektedir. Þayet kurucu yöneticiler yönetim erkinin tamamýný
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ellerinde tutmaya devam ederler ise þirket bir noktada týkanma
yaþayabilmektedir. Dolayýsýyla bu durumda kurucu yöneticiler
ne iþin önünü týkayacak kadar iþi ellerinde tutmalýdýr, ne de
tamamen baþkalarýnýn gözüyle hareket etmelidir. Yani aile
üyeleri hýzla uygulamadan sýyrýlarak denetim konumuna
geçilmelidir.
Kurumsallaþma, baþarýlý ve uzun ömürlü iþletmeler için
olmazsa olmaz konulardan biridir. Genel iþleyiþin kurallar
çerçevesinde yürütülmesini saðlamak için kurumsallaþma
geçirilmesi gereken bir süreçtir.
Kurumsallaþma kadar önemli bir diðer husus da amatör
ruhun kaybedilmemesidir. Ýþletme sahipleri kurumsallaþma
adýna iþleri tamamen baþkalarýna emanet etmemelidir. Bu
onlarýn daha az çaba harcamalarýna ve iþle ilgili heyecanlarýný
yitirmelerine neden olur. Bu durum da iþletmede hýzla geriye
gidiþe neden olmaktadýr.
Ýþin idaresi kadar paranýn idaresi de çok önemlidir. Baþarýlý
aile iþletmelerinde genellikle kurucu yöneticinin paranýn
idaresini iyi bildiði, paranýn nasýl deðerlendirileceði konusunda
deneyimli olduðu görülmektedir. Ýþin kendisi kadar iþin döngüsünü
saðlayan para iþlerine, finansmana, satýn almaya, muhasebeye,
yatýrým araçlarýna, tahsilâtlara ve benzerlerine bakan ve bu
konuda baþarýlý olan yöneticilerin varlýðý iþletmeye önemli
avantajlar saðlar.
Baþarýlý ve uzun ömürlü aile þirketlerinde gerek ailede
gerekse iþletmede harcama disiplini özellikle göze
çarpmaktadýr. Hem ailenin hem de iþletmenin en küçük
harcamalarýna kadar bir denetim mekanizmasý oluþturulmalýdýr.
Böylece gereken harcamalara izin verilmesinde, harcamalarýn
disipline edilmesinde, aile üyelerinin harcama konusunda
rekabetlerinin önlenmesinde, sonraki kuþaklarýn iþ yaþamýna
adaptasyonunda, belirli limitlerin konulmasý konusunda ve en
önemlisi iþletmeye mal ya da hizmet alýrken kâr saðlama
konularýnda ayrýcalýklar saðlanabilmektedir.
Baþarýlý aile þirketlerinde, aile üyelerinin belirli bir
gelenek, deðer yapýsý ve bunun getirdiði itaat ve saygýyý
benimsemeleri söz konusudur.
Baþarýlý ve uzun ömürlü aile þirketleri genellikle iþin
çekirdeðinden, en temelden adým adým gelmektedir.
Uzun yýllardýr iþletmede bulunan, baþarýlý, çalýþkan yöneticilere
sahip aile iþletmeleri baþarýlý ve uzun ömürlü olmaktadýr. Tabi
uzun yýllar iþletmenin baþýnda olmak, uzun yýllar yönetimi tek
elden saðlamak deðildir. Elbette aile iþletmeleri belli aþamalarý
katettikten sonra kurumsallaþma yolunda ilerlemelidir. Sonraki
kuþaklar yetiþtirilmelidir ve zamaný geldiðinde yönetimin devri
saðlanmalýdýr. Fakat aile iþletmelerinde istikrarlý bir yönetim ve
yönetici anlayýþý olmasý bu nitelikteki þirketleri olumlu
etkilemektedir. Sürekli yönetici deðiþtiren, oturmamýþ bir
yapý sergileyen, belirli bir kültür oluþturamayan kurumlar,
uzun ömürlü olamamaktadýrlar.
Baþarýlý ve uzun ömürlü aile þirketleri, genellikle
eleman istihdamýna çok önem vermektedir. Özellikle iþletmeyi
taþýyacak kiþiliklerin bulunup iþe yerleþtirilmeleri ciddi faydalar
saðlamaktadýr. Dolayýsý ile baþarýlý iþletmelerin iþteki baþarýlarý
kadar eleman ve yönetici seçiminde de baþarýlý olduklarý, onlarý
anlayabildikleri, onlarý koruduklarý, onlarýn kendileri kadar aileleri
ile de ilgilendikleri önemli bir gerçektir.
Baþarýlý ve uzun ömürlü aile þirketlerinin bir baþka özelliði
de yenilenmeyi öðrenmiþ olmalarýdýr. Kendini yenileyen,
deðiþime öncülük eden iþletmelerin sektörlerinde öncü ve
lider konumda olduklarý görülmektedir.
Aile üyelerinin aileden olmayanlar kadar, hatta gerektiðinde
daha fazla çalýþmasý gerekmektedir. Üretim, finans, pazarlama
gibi kilit pozisyonlara aileden olmayan profesyoneller getirilse
bile bu konulara hakim aile bireyleri mutlaka yetiþtirilmelidir.
Bu durum denetim noktasýnda önemini göstermektedir. Ýþletme
yönetiminde profesyonellere de yer verilmelidir. Ve ileride
yönetimi kimin devralacaðý konusunun açýklýða kavuþturulmasý
gerekmektedir.
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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yatýrým Teþvik Danýþmaný ve Kütahya Porselen
Sanayi A.Þ. (Seramik Fabrikalarý) Satýnalma ve Teþvik Ýþlemleri Alan Lideri Eyüp
Kahvecinin 13 Ocak 2011 tarihinde Dünya Gazetesinde yayýnlanan yazýsýný
paylaþýyoruz.

13.01.2011 DÜNYA GAZETESÝ
MARKA OLMAK ÝÇÝN
NEREDEN BAÞLAMALI -1

1. Giriþ
Serbest piyasa ekonomisinin "her arz kendi talebini doðurur" mantýðýndan hareketle,
her üretilen ürün ve/veya hizmetin elbette bir tüketicisi (bireysel ya da kurumsal)
olacaktýr. Tüketiciler gelir seviyelerine, fikri deðerlerine, deðer yargýlarýna, çevresel,
örgütsel ve kiþisel etkileþimlerine ve tutundurma faaliyetlerine baðlý olarak ihtiyaç
duyduklarý ürün ve/veya hizmetleri satýn almaktadýrlar.
Piyasada ayný ihtiyacý gidermeye yönelik olarak, farklý gelir seviyesindeki tüketicilere
uygun bir ürün ve/veya hizmeti bulmak mümkündür. Buradan hareketle Philip Kotler'in
ifade ettiði gibi, "Eðer, bir marka deðilseniz ürününüz sadece bir mal olarak kalacaktýr."
Dolayýsýyla ürün ve/veya hizmet marka deðilse, bir ihtiyacý tatmin etmenin ötesine
Eyüp Kahveci kimdir?
geçemeyecektir.
Türk Patent Enstitüsü'nün tanýmýna göre marka, "Bir teþebbüsün mal veya hizmetlerini
1968 yýlýnda Orduda doðdu. 1992 yýlýnda
bir baþka teþebbüsün mal veya hizmetlerinden ayýrt etmeyi saðlayabilen her türlü
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
iþarettir." þekliyle izah edilmiþtir.
Enstitüsü Ýþletme (Finansman) yüksek
lisansýný yaptý.
2. Ürün ve/veya hizmetler diðerlerinden nasýl ayýrt edilir?
Kalite denildiðinde bir ürün ve/veya hizmetin müþteri beklentilerini karþýlama
1999 yýlýndan bu yana Kütahya Porselen
derecesi akla gelmektedir. Kalite, bir deðer ve kýyaslama ölçüsü olup, müþterilerin
Sanayi A.Þ. (Seramik Fabrikalarý),
önceliðidir. Ölçünün altýnda kalmak sorunu, üstüne çýkmak ise farklýlýðý getirir.
Satýnalma ve Teþvik Ýþlemleri Alan Lideri
Bu düþünceden hareketle 3 türlü kalite ölçüsünden söz etmek mümkündür:
olarak görev yapan ve iyi derecede
 Sunulan kalite (Þirketin sunduðu ürün ve/veya hizmet kalitesi),
Ýngilizce bilen Eyüp Kahveci, evli ve 2
 Beklenen kalite (müþterinin umduðu kalite),
çocuk babasýdýr.
 Algýlanan kalite (müþterinin hissettiði/algýladýðý kalite).
kaliteyi de 3'e ayýrarak incelenebilir:
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yatýrým
 Kurum kalitesi (kurumsallýk kalitesi),
Teþvik Danýþmaný olup, Seramik Kaplama,
 Ürün ve/veya hizmetin kalitesi,
Porselen ve Cam Sofra Eþyasý Üreticileri
 Simgesel kalite (Marka ismi, logo, görsel kalite vs.)
Birliði Derneði (SERPOCAM) ile Kütahya
ve/veya ulusal standartlarda (standardýn bulunmamasý halinde þirket standartlarýnda)
Seramik Spor Kulübü Yönetim Kurulu
bir ürün ve/veya hizmetin üretilip sunulmasýdýr.
Üyeliði yapmaktadýr. Ayrýca çeþitli sosyal
Beklenen kalite, müþterinin ürün ve/veya hizmetten elde edeceðini umduðu faydadýr.
yardým kuruluþlarýnda gönüllü üyelik
Algýlanan kalite ise, müþterinin ürün ve/veya hizmetten saðladýðý her türlü fayda
yapmakta ve faaliyetlere katýlmaktadýr.
ve deðerdir.
Sunulan kalite ile beklenen ve algýlanan kalite, þirketten þirkete, tüketiciden
tüketiciye göre algý düzeyinde farklýlýk göstermektedir.
Beklenen kalite = Algýlanan kalite => Memnun müþteri (durum beklediði gibi)
Beklenen kalite > Algýlanan kalite => Memnuniyetsiz müþteri (tatmin olmadý)
Beklenen kalite < Algýlanan kalite => Hayran müþteri (tatmin oldu)
Esasýnda algýlanan kalite, kalitenin duyu organlarý vasýtasý ile algýlanmasý ve yorumlanmasýdýr. Örneðin, bir bayi veya satýcýdan
inþaat ve tesisat malzemeleri satýn alan müþteri neleri algýlar diye sorulduðu zaman þunlar söylenebilir:
 Maðazanýn konumu, görünümü ve iç düzeni
 Ürün teþhiri
 Satýcýnýn yaklaþýmý (davranýþsal kalite)
 Satýcýnýn ürün bilgisi (teknik kalite)
 Ürün seçenekleri
 Ürün özellikleri
 Fiyat ve ödeme koþullarý
 Marka imajý
Beklentileri karþýlanan müþteri memnun olacaðýna göre, kalite "müþteri memnuniyeti" þeklinde tanýmlanabilir. Ancak kalite
ile müþteri memnuniyeti her zaman örtüþmez. Þöyle ki (1):
 Bir mal veya hizmetin kaliteli olmasý, müþteri memnuniyetini garanti etmez.
 Müþteri memnuniyeti her zaman kaliteye baðlý bir olgu deðildir.
 Müþteri memnuniyetinin kalite dýþýnda baþka kaynaklarý veya dayanaklarý vardýr. Örneðin, mal veya hizmete ödenen para
gibi.
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 Paraya dayalý memnuniyet; geçici, sahte (aldatýcý)
memnuniyettir. Gerçek ve kalýcý memnuniyet, kalite ile
saðlanan memnuniyettir.
 Müþteri memnuniyetine giden doðru yol, kaliteden
geçer.
 Memnuniyetini paraya baðlayan müþteri, hata yapar.
O halde "kalite, genellikle müþteri memnuniyetidir"
demek daha doðru bir tanýmlamadýr. Kalitenin hedefi, müþteri
memnuniyetidir. Ürünü pazara sunma hýzý, ürünün fiyatý ve
ödeme koþullarý, satýþ süreci (ürün teþhiri, satýþ stili, ürün
b i l g i s i v b ) d e m ü þ t e r i m e m n u n i y e t i n i e t k i l e r.
Müþteri, ürün ve/veya hizmetten tatmin saðlayamadýysa
ve bu tatminsizliði sonraki etkileþimlerde deðiþmiyorsa,
müþteri ar týk kurum kalitesini sorgulamaya baþlayacaktýr.
3. Moda (mý), bilinirlik (mi), imaj (mý), marka (mý?)
Bu noktada, bazý doðr u bilinen yanlýþlara parmak
basmadan geçmemek gerekir:
 "Hemen bizde marka olalým",
 "Hadi reklam verelim",
 "Bir marka da biz satýn alalým",
 "Yerel ya da ulusal marka olmak istiyoruz",
 "Dünya markasýyýz" gibi içi doldurulmamýþ ifadeler çok
söylenir, yazýlýr, çizilir. Ha deyince marka olunmaz, bugünden
yarýna kýsa vadeli marka olma beklentisi gerçeklerle
baðdaþmaz. Çünkü:
 Marka olmak yýllara sari bir iþ olup, durmadan çalýþmayý,
sorumluluklarý yerine getirmeyi ve vaatlerin arkasýnda durmayý
gerektiren zor bir süreçtir.
 R e k l a m v e r i l e r e k m o d a y a u y u l a b i l i r, t a n ý t ý m
çalýþmalarýyla bilinirlik artýrýlabilir, imaj elde edilebilir, ancak
bu marka olundu anlamýna gelmez. Reklamýn, "marka
yönetimi"nde kullanýlan unsurlardan sadece bir tanesi
olduðunun bilinmesi gerekir.
 Bir marka satýn alýnabilir. Fakat, o marka negatif bir
imaja sahipse pozitife çevirmek uðraþ gerektirir, pozitif imajý
varsa da sürdürebilirliði önemli ve zar uri hale gelir.
 Kendinize göre yerel ya da ulusal marka olduðunuzu
ya da olmak istediðinizi iddia edebilirsiniz. Ancak, dünya
markalarý ulusal hatta lokal alanda da ürün ve/veya hizmet
sunduðu için, onlarla kendi pazarýnýzda rekabet etmeniz
gerektiðinin görülmesi gerekir.
 "Dünya markasýyýz" deyip, altyapýsý kurulamamýþsa ya
da kurulup iþletilememiþse, bütün giriþimler hoþ bir aný
olarak zihinlerde kalacaktýr.

4. Marka olmak için nereden baþlamalý?
Globalleþmenin son 10 yýlda ülkemizde oluþturduðu iz
düþümleri incelendiðinde, çok ciddi bir markalaþma sürecine
girildiði açýkça görülür.
Marka oluþturmanýn içe ve dýþa dönük (iç ve dýþ imaj
oluþturma) stratejileri vardýr.
- Ýç imaj oluþturma:
Marka imajý tek bir hedef kitleyi temel alarak
gerçekleþtirilemez. Çünkü kurumlar çok çeþitli paydaþ gruplarýna
hitap etmektedirler. Bu açýdan iþletmenin dýþýna yönelik olarak
yapýlan faaliyetlerle beraber çalýþanlarýnda marka imajýnýn
oluþumunda göz önüne alýnmasý ve çalýþanlara yönelik kurumsal
sürdürülmesi gerekir. Ýç imaj, iþletme içindeki atmosferdir.
iþletmenin çalýþanlar üzerindeki imajýdýr. Olumsuz bir iç imaj
kaybedilen müþteriler demektir (2). Bu nedenle iç imajýn
oluþturulmasý kadar devamlýlýðýnýn saðlanmasý da önemlidir.
Ýç imajýn oluþturulmasýna katký saðlayan unsurlarýn baþýnda
kurumsal halkla iliþkiler gelmektedir.
"Kurumsal halkla iliþkiler" þu þekilde incelenebilir (3):
 Ürün ve/veya hizmetler, ürünlerin üretildiði fabrikalar, ürün
ve/veya hizmetlerin sunum noktasý, kurumun ismi ve logosu,
internet sayfasý, pazarlama satýþ materyalleri, çalýþanlarý gibi
somut unsurlar ile; kurumun personel ve çevre politikalarý,
personelin ülkü ve inançlarý, kurumun bulunduðu coðrafyanýn
kültürü gibi soyut unsurlarýn oluþturduðu "kurumsal ün/imaj",
 Kurumun amaç ve hedefleri, kurumsal tarih, deðer-tutum
ve normlarýn oluþturduðu "kurum felsefesi",
 Ürün ve/veya hizmetlerin sunumu, ücret davranýþlarý,
daðýtým davranýþlarý, sosyal davranýþlar gibi unsurlarýn oluþturduðu
"kurumsal davranýþ",
 Kuruluþun logosu, kullandýðý renkler, araç seçimleri ve
renkleri, kurumsal belgeler, ambalaj, yazý ve tipografi, ofis içi
ve dýþý mimari dizayn gibi unsurlarýn oluþturduðu "kurumsal
dizayn",
 Reklam, halkla iliþkiler, satýþ geliþtirme, pazar ve kamuoyu
araþtýrmasý, personel iletiþimi gibi unsurlarýn oluþturduðu
"kurumsal iletiþim" çerçevesinde "marka deðer"i oluþturma
çalýþmalarý ile gerekli faaliyetler planlanmalý ve uygulamaya
geçirilmelidir.
Kurum felsefesi, kurumsal davranýþ, kurumsal dizayn ve
kurumsal iletiþim, "kurumsal kimlik"i meydana getiren birer
yapý taþlarýdýr. Kurumsal kimlik de kýsaca, kurumun kim
olduðunun, ne yaptýðýnýn ve nasýl yaptýðýnýn bileþkesinde
oluþmaktadýr.

Kaynakça
(1) Çetin CÝNEMRE ,"Kalite Nedir?," TÝMDER, Nisan-Haziran 2010/Sayý: 70, s. 122-123
(2) Babbie GEE, "Creating a Million Dolar Image for your Business", USA, Page Mill Press, 1995.
(3) Yavuz Odabaþý-Mine Oyman, Pazarlama Ýletiþimi Yönetimi, (Ýstanbul: Kapital Medya Hizmetleri AÞ, 2004), s.141-147
(4) A. David Gar vin, "Compenting on the Eight Dimension as a Quality", Har vard Business Review, November 1987.
(5) Tuba ÝLZE GÖRMEZOÐLU, "Çalýþanlar, sadece çalýþan deðiller," 08.09.2009, http://www.dunya.com/haber.asp?id=60062
(6) Prof. Dr. Ýnci Varinli-Yrd. Doç. Dr. Kahraman Çatý, Güncel Pazarlama Yaklaþýmlarýndan Seçmeler, (Ankara: Detay Yayýncýlýk,
2008), s. 157
(7) Mete Taþtan, "Toplam kalite yönetimi ve liderlik," 03.04.2010, http://www.dunya.com/toplam-kalite-yonetimi-veliderlik_83156_haber.html?
(8) Doç. Dr. Adil Baykasoðlu, "Gaziantep için markalaþmanýn önemi," 17.12.2004,
http://www.dunya.com/haberArsiv.asp?id=200458

duyuru

17.ULUSLARARASI YAPI FUARI BUÝLDEX 2011 FUARINA DAVET
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden Odamýza ulaþan yazýda; 17.Uluslararasý Yapý Fuarý Buildex 2011 in Arap
Fuarlar Grubu tarafýndan 12-16 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda Þam Fuar Alanýnda düzenleneceði bildirilmiþ olup, detaylý
bilgiye http://www.buildex-exhibition.com/ adresinden ulaþýlabileceði belirtilmiþtir.
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UZMANLAÞMIÞ MESLEK EDÝNDÝRME MERKEZLERÝ
(UMEM) PROJESÝ ÝLE ÝÞVERENE TEÞVÝK ÝÞSÝZE MESLEK

23.06.2010 tarihinde imzalanarak yürürlüðe giren UMEM
Projesine göre illerdeki yerel iþgücü piyasasý ihtiyaçlarýnýn tespit
edilerek ÝÞKURa kayýtlý iþsizler arasýndan sanayinin ihtiyaç
duyduðu alanlarda nitelikli iþgücünün yetiþtirilmesi, TOBB
iþyerlerinde odalarýn organizasyonu ile staj görmelerini ve
istihdamlarýnýn saðlanarak iþsizliðin azaltýlmasý amaçlanmaktadýr.
Sanayinin ihtiyaç duyduðu alanlarda belirlenerek açýlacak
kurslar, teorik ve pratik eðitimden oluþan iki aþamalý olarak
baþlatýlacaktýr. Teorik ve temel uygulama eðitimleri, Proje
kapsamýnda belirlenen Kütahya Anadolu Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesinde v.b. okullarda verilecektir.
Pratik eðitimler (staj) ise eþleþtirme yapýlan özel sektör
kuruluþlarýnda gerçekleþtirilecektir. Pratik eðitimler süresince
kursiyerlere ÝÞKUR tarafýndan kursiyer zaruri gider ödemesi
yapýlacak(Günlük 15 TL) iþ kazasý ve meslek hastalýklarýna karþýn
sigorta prim giderleri de yine ÝÞKUR tarafýndan ödenecektir.
Kurslarý baþarýlý olarak tamamlayan kursiyerlerin pratik eðitim
aldýklarý (staj yaptýklarý) iþyerlerinde en az eðitim ve staj süresi
kadar istihdam edilmeleri saðlanacaktýr. Baþarýlý olan kursiyerlerin
istihdam edilmeleri durumunda iþveren sigorta primleri 1,5
yýldan 4,5 yýla kadar süreyle kamu kaynaklarýndan karþýlanacaktýr.
Ýþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, iþsizleri meslek
edindirme ve istihdam saðlanmasý, Meslek Liselerinin teknik
altyapýlarýnýn yenilenmesi ve teknolojiye uyumlu hale getirilmesi,
Özel Sektörün Mesleki eðitimdeki rolünün artýrýlmasý amacýyla
baþlatýlan proje ile Ýlimiz merkezinde bulunan Kütahya Teknik
Lise ve Endüstri Meslek Lisesinde verilecek bu kurslarda
kullanýlacak makine ve teçhizat için yaklaþýk 870.000 TL kaynak
aktarýlmýþ ve bu kaynak ile gerekli makine ve teçhizat alýmlarý
tamamlanmýþtýr.
UMEM Beceri 10 Kurulu tarafýndan yürütülen çalýþmalarda
öncelikli olarak yapýlan ihtiyaç analizi çalýþmalarý sonucunda;
-Gaz altý Kaynakçýlýðý,
-Doðalgaz Bina Ýçi Tesisatçýlýðý,
-Freze Torna Tezgah Operatörlüðü,
-Freze Tezgah Operatörlüðü,
-Mekanik Bakým-Onarým,
-Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) konularýnda eleman
ihtiyacý tespit edilmiþ ve bu alanlarda kurs açýlmasý çalýþmalarýný
tamamlayarak Gaz altý kaynakçýlýðý ve Doðalgaz bina içi tesisatçýlýðý
kurslarý iþlemleri bitmiþ olup 28 Þubat 2011 tarihinde bu kurslar
baþlatýlmýþtýr. Diðer alanlarda müracaatlar devam etmekte olup
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21 Mart 2011 tarihinde sona erecek, yeni dönem kurslarý 04
Nisan 2011 tarihinde baþlayacaktýr.
UMEM Beceri 10 projesi kapsamýnda eleman ihtiyacý bulunan
iþletme sahiplerinin http://www.becerion.org.tr/ adresinden
giriþ yaparak Nitelikli Çalýþan Arýyorum butonunu týklamalarý,
açýlan bölümde kayýtlý olduklarý Oda adýný, Ticaret sicil ve Oda
sicil numaralarýný doðru olarak girdikten sonra Giriþ butonunu
týklayarak aradýklarý nitelikli eleman ihtiyacý giriþlerini yapabilirler.
Ayrýca odamýza þahsen baþvurabilirler.
Ayný proje kapsamýnda Mesleki eðitim kurslarýna katýlarak
iþ arayanlar ise http://www.iskur.gov.tr adresinden veya ayný
site üzerinden ulaþýlabilecek Meslek Eðitimi Almak Ýstiyorum
butonunu týkladýklarýnda karþýlarýna çýkan http://www.iskur.gov.tr
adresinden sisteme kayýt yaptýrmalarý gerekmektedir veya Ýþkur
Ýl Müdürlüðüne þahsen baþvurabilirler.
Açýlacak kurslara baþvurabilmek için kursiyer adaylarýnýn,
- ÝÞKURa kayýtlý iþsiz olmak,
- En az ilköðretim mezunu olmak,
- Öðrenci olmamak (Ýkinci öðretim ve açýk öðretim öðrencileri
hariç)
- Sosyal güvenceli olarak bir iþte çalýþýyor olmamak, þartlarýný
taþýmalarý gerekmektedir.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý üyesi iþletmelerden yeterli
talep gelmesi ve Ýþkur Ýl Müdürlüðüne yeterli kursiyer
müracaatlarýnýn olmasý durumunda (açýlacak kurs için en az 10
müracaat olmasý gerekmektedir) kurslar devamlý olarak
açýlabilecektir.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý ve Ýþkur Ýl Müdürlüðünün
koordinasyonunda kurslara katýlmaya hak kazanan kursiyerler
belirlenecektir. Kurslar baþlamadan önce iþyerleri ile kursiyerler
arasýnda eþleþtirme yapýlarak iþyerlerinin önceliklerine göre
kursiyer seçimi yapýlacaktýr. Tanýmlanan süreç sonucunda kurslarý
baþarýlý olarak tamamlayan kursiyerlerin asgari yüzde 90ýnýn
iþyerlerinde en az eðitim ve staj süresi kadar istihdam edilmelerine
iliþkin eþleþtirme faaliyetlerini ilgili Oda koordine edecektir.
Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi
ile ilgili detaylý bilgi almak isteyen üyelerimiz odamýzdan ya da
www.becerion.org.tr internet adresinden yararlanabileceklerdir.
Enver ÖZER
UMEM Baþkaný
KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi
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ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANI ÇALIÞTIRMANIN YASAL GEREKLÝLÝKLERÝ
ile kor uyucu saðlýk ve güvenlik
hizmetlerinin yürütülmesi amacýyla,
iþyerindeki iþçi sayýsý, iþyerinin niteliði
ve iþin tehlike sýnýf ve derecelerine göre;
- Ýþyeri saðlýk ve güvenlik birimi
oluþturmakla,
- Bir veya birden fazla iþyeri hekimi
ile gereðinde diðer saðlýk personelini
görevlendirmekle,
- Sanayiden sayýlan iþlerde iþ güvenliði
uzmaný olan bir veya birden fazla
mühendis veya teknik eleman
görevlendirmekle yükümlü kýlýnmýþtýr.

Halil KÖSE

Maden Mühendisi
Ýþ Güvenliði Uzmaný
Ýþverenler; 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile,
iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin
saðlanmasý için gerekli her türlü önlemi
almak, araç ve gereçleri noksansýz
bulundurmakla görevlendirilmiþlerdir.
Ýþ Kanununun 77.Maddesi ile
iþverenler, iþyerinde alýnan iþ saðlýðý ve
güvenliði önlemlerine uyulup uyulmadýðýný
denetlemek, iþçileri karþý karþýya
bulunduklarý mesleki riskler, alýnmasý
g e r e k l i t e d b i r l e r, y a s a l h a k v e
sorumluluklarý konusunda bilgilendirmek
ve gerekli iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi
vermek zorundadýrlar hükmü getirilmiþtir.
Yine 80.Maddede iþverenler sanayiden
sayýlan devamlý olarak en az elli iþçi
çalýþtýran ve altý aydan fazla sürekli iþlerin
yapýldýðý iþyerlerinde bir iþçi saðlýðý ve iþ
güvenliði kurulu kurmakla görevlendirilmiþlerdir. Ayrýca iþverenler, iþ saðlýðý
ve güvenliði kurullarýnca iþ saðlýðý ve
güvenliði mevzuatýna uygun olarak verilen
kararlarý uygulamakla yükümlü
kýlýnmýþlardýr.
Ýþ Kanununun 81.Maddesi ile de
iþverenler; devamlý olarak en az elli iþçi
çalýþtýrdýklarý iþyerlerinde alýnmasý gereken
iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerinin
belirlenmesi ve uygulanmasýnýn izlenmesi,
iþ kazasý ve meslek hastalýklarýnýn
önlenmesi, iþçilerin ilk yardým ve acil tedavi

27.11.2010 tarih ve 27768 sayýlý
Resmi Gazetede yayýnlanan Ýþ Güvenliði
Uzmanlarýnýn Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eðitimleri hakkýndaki yönetmelik ile; Ýþ
Güvenliði Uzmanlarýnýn nitelikleri,
görevlendirilmeleri, yapacaklarý görevler,
yetkileri ve yükümlülükleri düzenlenmiþtir.
Bu Yönetmelik ile
Ýþ Güvenliði
Uzmanlarýna;
a) Rehberlik ve danýþmanlýk
b) Risk deðerlendirmesi
c) Çalýþma ortamý gözetimi
d) Eðitim, bilgilendirme ve kayýt
e) Ýlgili birimlerle iþbirliði gibi görevler
yüklemiþtir.
Bu yönetmelik ile iþyerlerini tehlike
sýnýflarýna (az tehlikeli, tehlikeli ve çok
tehlikeli) ayýr mýþ ve iþ güvenliði
uzmanlarýnýn çalýþtýrýlma þartlarýný buna
göre düzenlemiþtir. Yönetmeliðe göre çok
tehlikeli sýnýfa giren iþyerlerinde en az bir
A Sýnýfý iþ güvenliði uzmaný çalýþtýrýlmasý
yükümlülüðünü getirmiþ, bunun yanýnda
iþçi sayýsýna göre birkaç C Sýnýfý iþ
güvenliði uzmaný çalýþtýrýlmasý gündeme
gelebilmektedir. Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðýnýn yayýnladýðý eski
listelerdeki 5.Grup riskli iþler, bugün çok
tehlikeli grubuna karþýlýk gelmekte olup
Kütahyada sanayi üretimini gerçekleþtiren
iþyerlerinin büyük çoðunluðu bu kapsama
girmektedir.
Ayrýca iþyerlerinde, iþverene iþe yeni
baþlayan iþçilere ve periyodik olarak diðer
iþçilere yaptýklarý iþ ve uyacaklarý iþ
güvenliði tedbirleri hakkýnda eðitim verme
zorunluluðu getirilmiþ olup, eðitimle ilgili
hususlar 07.04.2004 tarih ve 25426
sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan
Çalýþanlarýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Eðitimlerinin Usul ve Esaslarý Hakkýnda
Yönetmelik ile düzenlenmiþtir.Bu
eðitimleri de iþ güvenliði uzmanýnýn
vermesi gerekliliktir.

Görevlendirilecek iþ güvenliði uzmaný,
- Ýþyerinde yapýlan çalýþmalar ve
yapýlacak deðiþikliklerle ilgili olarak tasarým,
makine ve diðer teçhizatýn durumu, bakýmý,
seçimi ve kullanýlan maddelerde dahil
olmak üzere iþin planlanmasý,
organizasyonu ve uygulanmasý, kiþisel
koruyucu donanýmlarýn seçimi, temini,
kullanýmý, bakýmý, muhafazasý ve test
edilmesi konularýnýn, iþ saðlýðý ve güvenliði
mevzuatýna ve genel iþ güvenliði kurallarýna
uygun olarak sürdürülmesini saðlamak
için iþverene tavsiyelerde bulunacaktýr.
- Risk deðerlendirmesinin yapýlmasýný
saðlayacak, gerekli çalýþmalarý planlayarak
alýnacak saðlýk ve güvenlik önlemleri
konusunda iþverene önerilerde bulunacak
ve takibini yapacaktýr.
- Çalýþma ortamýnýn gözetimini yapacak,
iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliði yönünden
yapýlmasý gereken periyodik bakým, kontrol
ve önlemleri planlayacak ve uygulanmasýný
kontrol edecektir.
- Ýþyerinde kaza, yangýn ve patlamalarýn
önlenmesi için mevzuata uygun çalýþmalar
yapacak ve uygulamalarý takip edecek;
doðal afet, kaza, yangýn ve patlama gibi
durumlar için acil durum planlarýnýn
hazýrlanmasýný saðlayacak periyodik olarak
eðitimleri ve tatbikatlarý yaptýracak, acil
durum planý doðrultusunda hareket
edilmesini saðlayacaktýr.
- Ýþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerini ilgili
mevzuata uygun olarak planlayacak ve
uygulayacak, çalýþma ortamýnýn gözetimi
ile ilgili çalýþmalarý kaydedecek ve yýllýk
deðerlendirme raporunu iþyeri hekimi ile
iþbirliði yaparak hazýrlayacaktýr.
- Ýþyeri hekimi ile iþbirliði yaparak yýllýk
çalýþma planýný hazýrlayacaktýr.
Ýþyerinde iþ saðlýðý ve iþ güvenliðinin
saðlanmasý, iþyerindeki risklerin analizi ve
ortadan kaldýrýlmasý için alýnacak tedbirler,
iþçilerin iþ güvenliði eðitimi ve iþ güvenliði
tedbirlerine uyulup uyulmadýðýný iþveren
adýna denetlenecek olan iþ güvenliði uzmaný
part time veya iþçi sayýsýna göre full time
çalýþtýrmak yasal olarak zorunlu hale
gelmiþtir. Bu hizmet dýþarýdan da satýn
alýnabilmekte olup, bu hususta, Ortak Saðlýk
ve Güvenlik birimleri yönetmeliði ile
düzenlenmiþtir.
Çok yakýn bir zamanda yönetmeliðin
uygulanmasý Ýþ Müfettiþleri aracýlýðýyla
saðlanacak; denetimlerde risk analizi,
eðitim, denetim, iþ güvenliði uzmaný gibi
konular incelenecektir. Ýþ Kazasýnda yasal
mercilerde eðitim, denetim, risk analizi ve
iþ güvenliði uzmaný gibi hususlarý
sorgulamaktadýr.

duyuru

KOMÞU ÜLKELER ULUSLAR ARASI TÝCARET VE SANAYÝ ÜRÜNLERÝ FUARINA DAVET
Gaziantep Ticaret Odasý ve Gaziantep Sanayi Odasýndan Odamýza ulaþan yazýda; 02-05 Haziran 2011 tarihleri arasýnda
Expo Gateway to Middle East Komþu Ülkeler Uluslararasý Ticaret ve Sanayi Ürünleri Fuarýnýn Gaziantep Ortadoðu Fuar
Merkezinde düzenleneceði bildirilmiþtir. Fuarýn bu yýl yapý, gýda, genel ticaret ve sanayi ürünleri sektörlerinde gerçekleþtirileceði,
yaklaþýk 800 firmanýn katýlýmýnýn beklendiði, fuarda ayrýca, Devlet Bakaný Zafer Çaðlayanýn himayelerinde Dýþ Ticaret
Müsteþarlýðýnýn koordinasyonu ile Gaziantep Ortadoðu Ýþ Forumu etkinliðinin de düzenleneceði bildirilmiþtir. Irak, Ýran,
Suriye, Ürdün, Lübnanýn dýþ ticaretten sorumlu bakanlarýnýn katýlýmlarý ile gerçekleþtirilecek Forum çerçevesinde Gaziantep
ve komþu ülkeler ile iþbirliði imkanlarýnýn gerçekleþtirilmesi ve karþýlýklý ticaretin geliþtirilmesi konularýnda ortak bir platform
oluþturulacaðý ifade edilmiþtir. Katýlmak isteyen üyelerimiz, detaylý bilgiyi odamýzdan alabilirler.
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SÝGORTACILIKTA 2010 BÖYLE GEÇTÝ
Sigor ta sektörümüz
2010 yýlýnda enflasyonun
üzerinde bir büyüme gerçekleþtirdi. Büyüme oraný
yaklaþýk % 15 civarýnda
gerçekleþti. Ancak bu büyümeye raðmen sektörümüz, karlýlýk açýsýndan
son yýllarýn, belki de tüm
zamanlarýn en kötü geçen yýlýný yaþadý.
Sektörümüz 2008 yýlýnda % 4,4 teknik kar elde ederken,2009 yýlýnda
krizin de etkisiyle karlýlýðý
% 1,36 seviyelerine inmiþtir. 2010 yýlýnda ise
teknik karlýlýk oranlarý %
- 0.70 olarak gerçekleþmiþ, yani sektör % 15
büyümeye karþýn, teknik
Ali KONGU
karý býrakýn, zarar yazKUTSO Meclis Üyesi
mýþtýr. Bu neticelere baktýðýmýzda % 15 büyümeye
karþý, zarar yazan bir sektörde kim kazanmýþ diye düþünürsek,
düþen fiyatlardan dolayý sigortalýlar kazanmýþ diyebiliriz.
Ancak, sektörümüz için bu tablo çok vahim ve neticeleri de
her geçen gün daha da kötüye giden bir görünümdedir. Evet,
sigortalýlar düþen fiyatlardan yararlanmýþ ve daha ucuza poliçe
satýn almýþlardýr. Fakat zarar eden hiçbir þirket iyi hizmet veremez
ve hasar ödemelerinde de zorlanýr, dolayýsýyla yine kar ettiðini
sanan sigortalý kaybeder, maðdur olur.
Durum bu derecede kötüyken, zarar eden sigorta þirketleri
yabancý sermayeli þirketler tarafýndan satýn alýnmakta. Bu
çeliþkili durumu ve sektörün zarar eder durumunu nasýl
yorumlayacaðýmýza gelince;
1-Yýllarca enflasyonla beslenen ve mali karla yaþayan
þirketlerimiz, enflasyonun ve faizlerin düþmesiyle bu yeni döneme
uyum saðlamakta geç kaldýlar.
2-Yaþanan rekabet ortamý sigortacýlýk faaliyetlerinden kar
elde edilmesini (teknik kar) neredeyse imkansýz hale getirdi.

3-Bir baþka etken de satýn aldýklarý sigorta þirketlerimiz ile
ülkemize gelen özellikle yabancý sermayeli þirketlerin, pazar
payýný ar týrma veya koruma adýna yaptýklarý zararýna ürün
satýþlarýdýr.
4- Yabancý sermayeli sigorta þirketlerinin, zorunlu sigortalarda
bile zarar etme baþarýsýný (!) göstermiþ bir sektöre yatýrým
yapmalarýnýn nedenine gelince, genel görüþ Ülkemizin geleceðine
güven ve jeopolitik konumu sebebiyle, diðer ülkelere (Türki
Cumhuriyetleri, Rusya, Ortadoðu gibi) faaliyetlerini geniþletme
avantajlarý olarak sayýlmaktadýr.
Kütahyamýzda sektörü 2010 yýlý olarak deðerlendirdiðimizde
ise, yukarýda bahsettiðimiz, yoðun rekabet, düþük fiyatlar ve
dolayýsýyla düþen komisyonlar sebebiyle acente arkadaþlarýmýz
için zor geçen bir yýl olmuþtur diyebiliriz. Ayrýca 2007 yýlýnda
yürürlüðe giren Sigortacýlýk Kanunumuz gereði, fiziki þartlar,
acentelik dýþýnda bir faaliyette bulunma yasaðý ve 2.el araçlarýn
alým-satýmýnda getirilen kolaylýklar sebebiyle; 19 acente
arkadaþýmýz mesleðini terk etmiþ, buna karþýlýk 9 yeni acente
arkadaþýmýz aramýza katýlmýþtýr.
2011 yýlýnýn sektörümüzün tüm aktörleri için (Þirket, acente,
sigortalýlar ) bol bol poliçeli, az az hasarlý, çok çok müþterili ve
herkes için kazançlý geçmesini temenni ediyor, sektör
dergilerimizden birinde yayýnlanan 2011 kutlamasýný sizlerle
paylaþýyorum
HOÞGELDÝN 2011
2010u aratmasýn, kaoslar yaratmasýn,
Tüketici poliçe tüketsin, bizi tüketmesin.
Rekabet yýkmasýn, meslektaþlar býkmasýn,
TRAMER herkese eþit olsun,
Poliçeler çeþit çeþit olsun.
En ucuzum diye kimse övünmesin,
Hasarlar gelince dövünmesin.
Herkes kendi iþini yapsýn,
En büyük payý acenteler kapsýn.
Kimse piyango çýkarsa mesleði býrakýrým demesin,
Acentelerin hakkýný kimse yemesin.
Çizgi film kahramanlarýnýn da sigor taya ihtiyacý olsun,
Ýyi bir 2011 olsun, akýllý olsun

duyuru

TOBB, ÝÞADAMLARININ VÝZE ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLARINA ÇÖZÜMLER ÜRETÝYOR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden odamýza ulaþan yazýda; iþadamlarýnýn vize konusunda karþýlaþtýklarý sorunlarýn,
TOBB tarafýndan yakýndan izlenmekte olduðu ve anýlan sýkýntýlarýn takibinin gerek ilgili ülke yetkilileri ile yapýlan ikili
görüþmelerde, gerekse çok taraflý platformlarda yapýlmakta olduðu belirtilmiþtir.
Bu doðrultuda, þirket temsilcilerinin veya iþadamlarýnýn ticari vize baþvurularýnda veya vize ita edilmesi sürecinde
iþlemlerinin veya reddi gibi karþýlaþtýklarý somut sorunlar ile ilgili detaylý bilgilerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðine
iletildiði takdirde, TOBB tarafýndan konunun Dýþiþleri Bakanlýðý nezdinde takibi için çalýþma yapýlabileceði belirtilmiþtir.
Üyelerimizin, yaþadýklarý ticari vize sorunlarýný, somut bilgilerle birlikte, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýna iletmeleri
halinde, Odamýz tarafýndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðine sunulacaktýr.
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ÇEK ÜZERÝNE SORUNLAR VE TAKAS ODALARINDA ÝBRAZA KONU OLACAK
KARÞILIÐI ÇIKMAYAN ÇEKLERDE ASGARÝ ÖDEMENÝN NASIL OLACAÐI
Takas odalarýnda
ibraza konu olan ancak
karþýlýðý çýkmayan çeklerde ilgili olarak bankalarýn ödeme yapmamasýnýn doðru olup olmadýðý konusunda uygulamada tereddütler ve
bankalara göre farklý
uygulamalar söz konusudur. Örneðin muhatap x bankasý süresinde ibraz edilen ve
karþýlýksýz olduðu tespit
edilen çek karþýlýðý ödemekle yükümlü olduðu
miktarý ödememektedirler ve genelde bankalarýn çek ödememe geAv. Mustafa Dönmez
rekçeleri aþaðýdaki þekilKUTSO HUKUK MÜÞAVÝRÝ
de olmaktadýr.
(Avukat  Yeminli Mali Müþavir)
Bankalarýn gerekçelerine yer verirsek 
KUTSO
Söz konusu çek takastan
yazýlmýþ bir çektir, bu durumda çek bankasý olarak çeki görme
þansýmýz yok ve keþideci imzasýný kontrol edemediðimiz için
takastan karþýlýksýz kaþesi vurulan çeklerde çek yapraðý baþýna
ödemekle yükümlü olduðumuz miktarý ödeyemiyoruz. .Çek
keþidecisi A.Þ. dir ve çekte çift imza olmasý gerekirken tek imza
ile çek keþide edilmiþtir. Dolayýsýyla tek imza ile keþide edilen
çek hükümsüzdür. Bu nedenle ödeyemeyiz  demektedirler
KONU HAKKINDA YASAL MEVZUAT ÞÖYLEDÝR . (Ek fýkra:
26/02/2003 - 4814 S.K./5. md.) Takas odalarý aracýlýðýyla
ibraz edilmiþ çekler için, 10 uncu maddede belirlenen sorumluluk
miktarý dâhil kýsmi ödeme yapýlmaz. Ancak, takas odalarý
aracýlýðýyla ibraz edilen çekin, hesapta yeterli karþýlýðýnýn
olmadýðýnýn belirlenmesi halinde muhatap banka tarafýndan,
hesapta bulunan kýsmi karþýlýk tutarý, çeki ibraz eden hamil
lehine on beþ gün süreyle bloke edilir.
KONU HAKKINDA BANKALAR ARASI TAKAS ODALARI
ÝÞLEMLERÝ ÝZAHNAMESÝ
AÞAÐIDAKÝ GÝBÝDÝR
Kýsmen veya Tamamen Karþýlýksýz Kalan Fizikken Ýbraz
Edilen Çekler ile Fizikken Ýbraz Edilmeyen Çeklere Ýliþkin
Ýþlemler:
Madde 14- Takas odalarýnda iþlem gören ve fiziken ibrazýnda
karþýlýksýz çýkan çeklerin arka yüzüne muhatap banka þubelerince
ibraz tarihi ile, kýsmen karþýlýksýz çeklerde "iþbu çekin kýsmen
............... TL. karþýlýðý bulunmaktadýr", tamamen karþýlýksýz
çeklerde ise "iþbu çekin tamamen karþýlýðý bulunmamaktadýr"
ibaresi yazýlarak altý ilgili banka þubesi yetkililerince imzalanýr.
Söz konusu çekler elektronik ortamda iþlem yapýlmayan
takas odalarýnda tesviye toplantýsýnda; elektronik ortamda iþlem
yapýlan takas odalarýnda ise provizyon alma iþlemi süresi içinde
iade kodu verilmek suretiyle, çek bilgisi yollanýrken yapýlan tüm
iþlem aþamalarý gerçekleþtirilerek, gerekli listeler alýnýp
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mutabakatlar yapýlarak, belirlenen saate kadar çek bilgisi
elektronik olarak, çek ise ertesi gün takas seansý sýrasýnda
lehdar banka þubelerine fiziken iade edilir.
Fiziken ibraz edilmeden elektronik ortamda takas odalarýnda
iþlem gören ve karþýlýksýz çýkan çeklerin arka yüzüne ibraz tarihi
ile kýsmen karþýlýksýz çeklerde "iþbu çekin kýsmen ...........TL.
karþýlýðý bulunmaktadýr", tamamen karþýlýksýz çeklerde ise "iþbu
çekin tamamen karþýlýðý bulunmamaktadýr" kaydý ile keþidecinin
ödeme yasaðý koymasý, hesap üzerine haciz, rehin, tedbir
konulmasý veya mahkemece ödeme yasaðý konulmasý v.b.
nedenlerle iade edilecek çeklerin de arkasýna "............ Bankasý
.............. Þubesine (muhatap bankanýn çek hesabý bulunduðu
þubesinin adý belirtilecektir.) vekaleten" ibaresi, çekin ibraz
edildiði bankaca yazýlýp yetkililerce imzalandýktan sonra çek
hamiline iade edilir.
Kýsmen veya tamamen karþýlýksýz kalan, fiziken ibraz
edilmeyen çekler de iade kodu verilmek suretiyle çek bilgisi
yollanýrken yapýlan tüm iþlem aþamalarý gerçekleþtirilerek
belirlenen saate kadar elektronik olarak ilgili bankalara iade
edilir.
Fiziken ibraz edilmeden elektronik ortamda iþlem gören ve
karþýlýksýz olduðu gerekçesiyle iade edilen çeklerle ilgili olarak
çeki tahsile veren banka kodu, þube kodu, keþide tarihi, keþide
yeri ile çek üzerindeki kodlu bilgileri ayrýca takas odalarý aracýlýðýyla
muhatap bankalara bildirilir.
Takas odalarýnda kýsmen veya tamamen karþýlýksýz kalmalarý
nedeniyle iade edilen çeklerle ilgili olarak, muhatap bankaca
lehdar bankaya herhangi bir ödeme yapýlmaz.
KONU HAKKINDA EMSAL YARGITAY KARARI DA AÞAÐIDAKÝ
ÞEKÝLDEDÝR.
Yargýtay 19. Hukuk Dairesinden:
Esas No : 2009/9554 Karar No : 2009/12029
YARGITAY ÝLAMI
Mahkemesi : Ýzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesi
Tarih : 7/4/2009 No : 167-386
Davacý : Kadir Tezel vek. Av. Arda Akýncý
Davalý : Ziraat Bankasý vek. Av. Esra Gencel
Taraflar arasýndaki itirazýn iptali davasýnýn yapýlan yargýlamasý
sonunda ilamda yazýlý nedenlerden dolayý davanýn kýsmen
kabulüne, kýsmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi
içinde davalý vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi,
gereði konuþulup düþünüldü.
- KARAR Davacý vekili, müvekkilinin hamili olduðu çekin bankaya
ibrazýnda karþýlýðýnýn çýkmadýðýnýn tespit edildiðini, bankadan
sorumlu olduðu miktarý alma hakkýnýn bulunup bulunmadýðýný
bilmediðini, çekin bankaya ibrazýnýn ayný zamanda sorumlu
olduðu tutarýn ödenmesi talebini de içerdiðini, davalýnýn
müvekkiline bu hakkýný hatýrlatmadýðýný beyanla bankanýn 3167
sayýlý Yasanýn l0. maddesi uyarýnca sorumlu olduðu miktarýn
tahsili için icra takibine giriþtiklerini ileri sürerek takibe yapýlan
itirazýn iptalini talep ve dava etmiþtir.
Davalý banka vekili, 3167 sayýlý Yasanýn 10. maddesindeki
yükümlülüðün ibraz edenin talebine ve çek aslýný bankaya teslim
etmesi þartýna baðlý olduðunu, takibe çek aslý ibraz edilmeden
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baþlanýldýðýný, çek üzerindeki imzanýn keþideciye ait olup
olmadýðýný kontrol imkaný bulunmadýðýný, davacýnýn yasal
yükümlülüðünü yerine getirmediðini belirtmiþ, ayrýca davacýnýn
davadan sonra asgari tutarýn ödenmesi için baþvurmuþsa da
vekaletnamesinde bankadan asgari tutarý alma yetkisi
olmadýðýndan ödeme yapýlamadýðýný beyanla davanýn reddini
istemiþtir.
Mahkemece dosya kapsamýna göre, davacý hamilin 3167
sayýlý Yasanýn 10. maddesinde gösterilen asgari sorumluluk
tutarýný tahsil için takip yapmasýnda engel olmadýðý, çekin takasa
verilmesinin de davalý bankanýn sorumluluðunu engellemeyeceði
gerekçesiyle davanýn kabulüne, davalýnýn itirazýnýn iptaliyle icra
takibinin devamýna, inkar tazminatýna hükmedilmesine yer
olmadýðýna kesin olarak karar verilmiþ, hüküm davalý bankanýn
talebi, Adalet Bakanlýðýnýn ilgili yazýsý üzerine, Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýnca HUMK.nun 427/6. maddesi uyarýnca Kanun
yararýna bozulmasý istemiyle temyiz edilmiþtir.
Dava tarihinde yürürlükte bulunan 3167 sayýlý Çekle
Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunmasý
Hakkýndaki Kanunun 6/son maddesi "Takas odalarý aracýlýðý ile
ibraz edilmiþ çekler için 10. maddede belirlenen sorumluluk
miktarý dahil kýsmi ödeme yapýlamaz..." hükmünü içermektedir.
Bu durumda mahkemece anýlan yasa hükmü gözetilmeden aksi
düþüncelerle yazýlý þekilde hüküm kurulmasýnda isabet
görülmemiþtir.
SONUÇ:
Yukarýda açýklanan nedenlerle Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýnýn 12/10/2009 gün 2009/255161 sayýlý Kanun
yararýna bozma talebinin kabulü ile HUMK.nun 427/7 maddesi
gereðince hükmün, hukuki sonuçlarý kalkmamak koþulu ile
Kanun yararýna BOZULMASINA,
.. þeklindedir.
Gerek yasal ve gerekse kazai mevzuat bu þekildedir.
Takas odasýna ibraz edilen çekte asgari ödeme
yapýlmamaktadýr. Ancak bu mevzuat dizininde ve Yüksek
Yargýtay karar gerekçesine katýlmýyorum.

Çünkü ortada ciddi bir yorum hatasý vardýr. Çünkü 3167
sayýlý yasanýn 6/ son maddesinden ne anlaþýlacaðý izah namede
açýktýr.
Bankalar arasý uygulamaya yön veren ve Yukarýda yer verilen
izah namede  Takas odalarýnda kýsmen veya tamamen
karþýlýksýz kalmalarý nedeniyle iade edilen çeklerle ilgili olarak,
muhatap bankaca lehdar bankaya herhangi bir ödeme
yapýlmaz . Hükmü açýktýr.
Burada ödeme noktasýnda yükümlülüðü ortadan kaldýran
durum muhatap banka ile lehtar banka arasýndadýr.
Benim þahsi kanaatim,
Nasýl ki bankalar takastan sorulduðunda karþýlýðý var ise
ödemek durumundalar ise, burada da sorumlu olunan miktarýn
ödenmesi gerektiðini düþünüyorum.
O nedenle bankanýn bu iddiasýnýn dayanaðý olmadýðýný
düþünüyorum.
Yüksek Yargýtay karar gerekçesinin de hatalý deðerlendirmeye
dayalý olduðunu düþünüyorum.
Burada sorun ibraz takas odasýnda gerçekleþtiði noktasýnda
ise, takas odasýndan gelen çeki bu defa ibraz süresini kaçýrmadan
kendi þubelerine ibraz edersiniz olur biter.
Sorun ortadan kalkar Ayrýca bu noktadaki eksikliðin giderilmesi
adýna konunun TOBB a da intikal ettirilmesin yarar saðlayacaðý
ifade edilebilir.
Diðer bir pratik yol takas odasýndan geri gelen çekin muhatap
bankaya hamil tarafýndan ibraz edilmesidir. Bu durumda da banka
asgari tutarý ödemekle yükümlüdür.
Diðer taraftan çek imzalanmasýnda temsil ve ilzam önemlidir.
Çek alýrken imzalayanýn þirketi temsil ve ilzama yetkili olup
olmadýðý da araþtýrýlmalýdýr. Ayrýca Þirket ortaðý olmayan yetkilinin
imzaladýðý çek yeni çek yazasý noktasýnda cezai sorumluluk
doðurmamaktadýr.
Bu nedenle iþletme sahipleri çeki alýrken çeki imzalayanýn
þirket ortaðý bit yetkili olup olmadýðýný da sorgulamalarý gerekir.
Yararlý olmasý dileðiyle deðerlendirmenize arz ederim. Saygýlarýmla

duyuru

IRAKTA ÇALIÞMA ÝZÝNLERÝ BÝLGÝ NOTU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden Odamýza ulaþan yazýda; Irakta ülkemizden götürdükleri personeli istihdam
etmekte olan firmalarýn sayýsýnýn artmasý üzerine firmalarýmýza yararlý olabileceði düþüncesiyle Basra Baþkonsolosluðunca
bilgi notu hazýrlandýðý, bu bilgi notuna http://tobb.org.tr/DEID/Sayfalar/Anasayfa.aspx adresli web sitesindeki Ülke
Duyurularý-Irak baþlýðý altýnda ulaþýlabileceði bildirilmiþtir.

duyuru

ÖZEL HALK OTOBÜSLERÝNDE ÞEHÝT/GAZÝ YAKINLARINA HASSASÝYET GÖSTERÝLMESÝ
1005 Sayýlý Kanunda Harp ve vazife malulleri ve bunlarýn eþleri ile þehitlerin eþleri ve þehitlerin anne ve babalarý;
Devlet Demiryollarýnýn yurt içi hatlarýnda, Denizyollarý þehir hatlarýnda, belediyeler tarafýndan kurulan þirketlere ya da
belediyeler tarafýndan yetki verilen özel þahýs veya þirketlere ait þehir içi toplu taþýma araçlarýnda ücretsiz olarak seyahat
ederler hükümleri belirtilmektedir.
Kütahya Hava Er Eðitim Tugay Komutanlýðýndan Odamýza gelen yazýda; þehit aileleri tarafýndan, özel halk otobüslerine
þehit yakýný olduklarýný gösteren ücretsiz seyahat kartý ile biniþlerinde problemler yaþadýklarý, otobüs þoförlerinin otobüsten
ücretsiz istifade etme haklarýný kullanmalarýndan dolayý saygýsýzlýk yaptýklarýnýn, ayrýca gazi ailelerinin de özel halk
otobüslerinde özürlülerin de istifade edebileceði þekilde dizayn edilmesini talep ettiklerinin, aile ziyaretlerinde tespit
edildiði belirtilmiþtir.
Bu kapsamda, özel halk otobüsü þoförleri ve halkýmýz tarafýndan, vatan savunmasýnda her türlü fedakarlýðý gösteren
þehit/gazi yakýnlarýna gereken saygýnýn gösterilmesi hususunda hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz
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RÖPORTAJ

ZARÝF PEYZAJ YETKÝLÝSÝ YILMAZ DOÐAN ÝLE RÖPORTAJ
KUTSO: Sektörde faaliyet
göstermeye ne zaman baþladýnýz?
Yýlmaz DOÐAN: Zarif çiçekçilik
olarak 1990 yýlýnda Kütahya
Atatürk Bulvarý üzerinde
faaliyetlerimize baþladýk, bu
adresteki iþyerimizle Kütahya
ilinde çiçekçilik ve organizasyon
hizmetleri ile devam ettik.1996
yýlýnda þirket haline gelerek, 1999
yýlýnda peyzaj iþlerine baþladýk.
KUTSO:Firmanýzýn faaliyete
baþlamasýndan itibaren ne gibi
geliþmeler yaþadýnýz?
Yýlmaz DOÐAN: Peyzaj iþlerine
baþladýðýmýz dönemde 1 usta 4
bahçývan ile hizmet veriyorduk.
Daha sonra Kütahyada 75.Yýl
Mahallesi Atakent bölgesinde 13
adet kooperatif sitesi peyzaj
iþlerinin yapýmýný üstlendik ve
personel sayýmýz 60 kiþiye kadar
ulaþtý, daha sonra ise Afyonkarahisar ilinde birçok site peyzajý
tamamladýk.
2006 yýlýnda ise tek parçada 65.000 m2 gibi
Afyonkarahisarda bulunan Korel Termal Spa otelin sert zemin
ve peyzaj çalýþmalarýný, 2007 yýlýnda Sakarya Sapancada
bulunan Güral Sapanca Wellness Park otelin 45.000 m2 alanda
peyzaj uygulama iþini baþarýyla tamamladýk.

KUTSO:Bu çalýþmalarýnýzý yaparken, baþarýya ulaþmak,
vizyon sahibi olmak, ufkunuzu geniþletmek üzere ne gibi
hususlara önem verdiniz ?
Yýlmaz DOÐAN: Düzenlenen uluslararasý fuarlarý takip ettik
ve bu sektörel fuarlar sayesinde yaptýðýmýz araþtýrmalarýmýzýn
sonucunda, yurt dýþýndan çeþitli firmalarla iþbirliði kurma fýrsatý,
yine, yurtdýþýna yaptýðýmýz iþ ziyaretleri, teknik geziler ile hem
tanýtým, hem iþ baðlantýsý fýrsatý yakaladýk. Faaliyet gösterdiðimiz
sektörümüzle ilgili birçok iþ makinalarý ve ekipmanlar alarak,
makine parkýmýzý geliþtirdik. Bu makine parkýnýn bize saðlamýþ
olduðu avantajlarý müþterilerimize yansýtarak, iþ sürecini ve
fiyatlarýmýzý daha cazip hale getirmiþ olduk.
Firmamýzda kurduðumuz ve geçen yýl belgesini aldýðýmýz ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile, hizmet kalitemizin
yükseltilmesi için gerekli çalýþmalarý yaptýk. Bu sistem sayesinde
hem daha hýzlý, hem daha kaliteli, hem de daha sistemli iþ
süreçlerimizin oluþmasýný saðladýk. Her müþterimize özel peyzaj
projeleri hazýrlayarak, çalýþmalarýmýzý müþteri memnuniyetini
esas alarak devam ettirmekteyiz.

KUTSO:Zarif Çiçekçilik ve Peyzaj firmasýnýn Kütahyayý
aþarak, ulusal platformda faaliyetler gösterme baþarýsýný
paylaþýr mýsýnýz?
Yýlmaz DOÐAN: Personel sayýmýzdaki nitelikli artýþ, makine
ve ekipmanlarýmýzda iyileþtirmeler, deðiþim ve geliþime uyumlu
çalýþma stratejimiz ile yakaladýðýmýz atýlým sayesinde, sadece
Kütahyada deðil, ulusal düzeyde de bir çok profesyonel firmaya
hizmet vermeye baþladýk.
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2007 yýlýnda Eskiþehirde, 2008 yýlýnda Ýstanbulda
iþyerlerimizi açtýk. Þu anda firmamýz bünyesinde 6 peyzaj mimarý,
1 ziraat mühendisi ve 94 bahçývan istihdam edilmektedir.
1999 yýlýnda peyzaj iþlerine baþladýðýmýzda yýllýk 30.000 m2
gibi imalat yaparken, þu anda yýllýk 750.000 m2 gibi imalat
yapabilir düzeye ulaþtýk.
2008 yýlýnda Bodrumdaki Sýgnature Resor t adlý Ýngiliz
þirketine ait firmayla yaptýðýmýz iþ baðlantýsý ile, 645 adet villa
sitesinde peyzaj uygulama, alt yapý iþleri, hafriyat ve geri dolgu
iþlerini yaptýk ve Bodrumdaki bu sözleþmenin tamamlama iþleri
halen devam etmektedir.
Bunun yaný sýra, kurumsal firmalar ile yapýlan ulusal iþ
baðlantýlarý devam etmekte olup, müþteri por tföyümüzü
geniþletmeye ve hizmet kalitemizi yükseltmek için gerekli
çalýþmalara devam etmekteyiz.
Hizmet verdiðimiz müþterilerimiz içerisinde Kütahya Porselen
A.Þ, Yapý Kredi Koray Ýnþaat A.Þ, Akbank T.A.Þ, Korel A.Þ,
Tefken Ýnþaat A.Þ, Mercure Oteller, Ýbis ve Nova Accord Oteller,
Eti Bisküvi A.Þ, Arçelik A.Þ, Arýkanlý Holding, Tusaþ A.Þ gibi
daha ismini saymadýðým bir çok güzide firmalarla çalýþýyoruz.

KUTSO: Zarif Peyzajýn ulusal firmalar ile yaptýðý iþbirlikleri
çalýþmalarýnýza ne gibi katkýlar saðladý?
Yýlmaz DOÐAN: Bu saydýðýmýz kurumsal firmalar ile yaptýðýmýz
çalýþma ve iþbirlikleri, bizim firmamýzýn da kurumsallaþmasýna,
teknolojimizin geliþmesine ve iþ yapýþ tarzýmýzýn geliþmesine
büyük katkýlar saðlamýþ ve yol gösterici olmuþtur.

Mesela Yapý Kredi Koray inþaatýn Türkiyedeki tüm peyzaj
iþlerini firmamýz yapýyor. Yapý Kredi Koray Ýnþaat ile firmamýz
arasýnda Gaziantep Forum Alýþveriþ Merkezi peyzaj uygulama
iþi anlaþmasýný da yaptýk, ayný zamanda firmamýz daha önce
Kýbrýsta da iþ teslimi yaptý. Bugünlerde yurtdýþý olarak ikinci
iþimizin heyecanýný yaþýyoruz. Irakda 3000 konut ve bir Üniversite
peyzaj uygulama iþinin de anlaþmasýný yaptýk, yakýn zamanda
bu anlaþmalarýn iþlerinede baþlayacaðýz.
KUTSO: Yeni giriþimci adaylarýna tavsiyeleriniz neler olabilir?
Baþarýlý olmak ve firmanýn sürdürülebilirliðini saðlamak için
neler yapabilirler?
Yýlmaz DOÐAN: Bize katký saðlayan sürekli iþ gezileri, fuarlar,
karþýlýklý görüþmeler, bize eksik kaldýðýmýz bir sürü yönümüzü
fark ettirmeyi saðladý. Biz de süratle deðiþime ve yeniliklere
uyum saðladýk. Bu baþarýya ulaþmamýzdaki en büyük faktörler,
iþimize olan saygýmýz, inancýmýz, iþimize göstermiþ olduðumuz
özen sayesinde, hemen ardýndan da baþarý dediðimiz unsuru
yakalamýþ olduk.

KUTSO: Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?
Yýlmaz DOÐAN: Firmamýzda oluþturulan çalýþma prensiplerini
daha da iyileþtirerek, mevcut müþteri portföyümüzü koruyup,
bunun yaný sýra uluslar arasý firmalar ile görüþmelerimizi devam
ettirerek, yurt dýþýnda peyzaj iþlerinde marka haline gelebilme
adýna hedefimize ulaþmak için, çalýþmalarýmýzý daha gayretli
olarak sürdüreceðiz.

duyuru

BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ YÜKSEK KURULU KARARLARI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinin de üyesi olduðu ve TÜBÝTAK tarafýndan sekreteryasý yürütülen Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulunun (BTYK) 15/12/2010 tarihinde yapýlan 22.toplantýsýna dair kararlarý bilgi vermek üzere dergimizde
paylaþýyoruz.
* 2011-2016 Bilim Teknoloji Ýnsan Kaynaðý Stratejisi ve Eylem Planýný da içeren Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi
2011-2016nýn onaylanmasýna, sekreterya tarafýndan ilgili kurumlar arasý eþgüdümün saðlanmasýna ve ilgili kurumlarca
belirlenen stratejiler çerçevesinde oluþturulan eylemlere iliþkin geliþmelerin izlenmesine,
* 2011-2013 arasýnda kamu Ar-Ge ve yenilik fonlarýnýn kullanýmýnda baþta mevcut Ar-Ge ve ulusal yenilik kapasitemizi
harekete geçirecek projelerin desteklenmesi olmak üzere, mevcut kapasitenin tam güçle çalýþabilmesini saðlamak için
ihtiyaç duyulan teknisyen, ikincil techizat gibi ilaveler için desteklerin saðlanmasýna ve yeni dönem ulusal stratejiler ile
uyumlu bir þekilde projelerin desteklenmesine,
* Araþtýrma altyapýlarý yol haritasýnýn hazýrlanmasýna ve araþtýrma merkezlerinin etkin kullanýmýný/sürdürülebilirliðini
saðlamak üzere gerekli idari/yasal düzenlemelerin yapýlmasýna karar verilmiþtir.
BTYKnun 22.toplantýsý ile ilgili belgelerin tamamýna www.tubitak.gov.tr/btyk/22 internet adresinden ulaþýlabilir.

35

ETKÝNLÝK

KÜTAHYA ÝLÝNDEN YETÝÞENLER DERNEÐÝ
ÝSTANBUL ÞUBESÝ ETKÝNLÝÐÝ

Kütahya Ýlinden Yetiþenler Derneði Ýstanbul Þubesi'nde, bu
ayki kültür sohbetinde 29.01. 2011 Cumartesi günü konuþmacý
Yük. Mim. TRT Sanatçýsý Mustafa Hisarlý tarafýndan "HÝSARLI
AHMET VE KÜTAHYA TÜRKÜLERÝ" anlatýldý. Mustafa Hisarlý
konuþmasýna baþlamadan önce, dernek þube baþkan yardýmcýsý
Metin Bedir, misafirlere Türk Halk müziðinin duayenlerinden
Mehmet Özbek'in türkülerimiz ile ilgili bazý deðerlendirmelerinden
bahsetti. Bunlar, "Türküleri sevmek kolaydýr, ama gerekli kültür
birikimine sahip olmadan onlarý anlamak asla. . . . Kendi
türkülerini okumayan milletlere, yabancýlar kendi türkülerini
okuttururlar. Türküler bizim romanýmýzdýr, bizi anlatýr asýrlardýr.
"Ayrýca, Gar mý yaðdý, A Ýstanbul Han mýsýn, Elif dedim, be
dedim, gibi otuz dolayýnda Kütahya Türküleri'nin kaynak kiþisi
olarak kültürel deðerimiz Hisarlý Ahmet adýna bu yýl Mayýs ayýnda
Kütahya Hilton Oteli'nde "II. ULUSAL HÝSARLI AHMET
SEMPOZYUMU"nu da hatýrlattý.
Mustafa Hisarlý, konuþmasýna kendisini dinlemeye gelen
misafirlere hoþgeldiniz, böyle bir günde beni yalnýz býrakmadýðýnýz
için sizlere teþekkür ediyorum diyerek baþladý. Hisarlý,
konuþmasýna þöyle devam etti: Ben 1957'de Ýstanbul'a geldim.
Kütahyalý olmaktan, Kütahyalýlar'la beraber olmaktan hep mutlu
olmuþumdur. Kütahya beni býrakmadý, ben Kütahya'yý
býrakmadým. Ölünceye kadar da býrakmak niyetinde deðilim.
Saðolsun Metin kardeþim, Hisarlý Ahmet'ten bahsederken güzel
þeyler söyledi. Çocukluðumdan beri hatýrlarým. Þimdi bir Kütahya
Türküsü Hisarlý Ahmet'ten alýnan. Yani, Kütahya'nýn Hisarlý
Ahmet ile birlikte söylendiðini çok iyi hatýrlýyorum. Hisarlý Ahmet
Kütahya Þehri ile özdeþleþmiþ durumda. Bu fiziksel olarak da
böyle, manevi olarak da böyle. San'at camiasýndan birisiyle
konuþtuðunuzda Kütahya Türküsü denildiðinde hemen Hisarlý
Ahmet akla gelir. Bunun için ben "HÝSARLI" soyadýný taþýdýðýmdan
ve Kütahyalý olmaktan onur duyduðumu ifade etmek isterim.
Babam, kavaf Mustafa Bey'in ikinci oðlu. Babamýn aðasý
(aðabeyi) Murat amcam, biz doðmadan vefat etmiþ. Babam
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da babasýnýn kavaflýk mesleðini Arasta denilen, Sadettin Camii'nin
böigesinde devam ettirmiþtir. Malûmunuz, televizyonlarýn
olmadýðý dönemlerde erkekler eðlenmek için toplanýrlar. Bu
toplantýlara Kütahya'da "GEZEK" denilir. Kýzlar da cuma günleri
toplanýrlar. Ýletiþim araçlarý olmadýðý için, gezeklerde Kütahya
Türküleri okunurdu. Bu gezeklerde babamýn sesinin güzelliði
biraz öne çýkmýþ. Bir de o zamanlar yol vergisi varmýþ, vergiyi
ödeyemediði için üç gün mahpus damýna konmuþ. Orada
babamýn üç telli baðlamayý çalan bir usta ile karþýlaþmasý. O
dönemde hapisten çýkar çýkmaz bir kile buðdaya aldýðý üç telli
baðlamasý dedem tarafýndan kýrýlýyor. Bir daha almýþ, bir daha
kýrýlmýþ, bir daha almýþ üçüncüde de kýrýlmýþ. Sonra dedem
pes ediyor. Babam da gezeklerde üç telli baðlamasý ile hem
çalýyor, hem söylüyor.
1942 senesinde Muzaffer Sarýsözen, Ankara Radyosu'nda Ýl
Ýl Anadolu programýna Kütahya'dan da Terzi Sadýk, Kambur Celâl,
Nuri Çavuþ, Fýndýk Hüseyin ve babamý davet ediyor. Babamýn
sazýna hakimiyeti, sesinin ve hançeresinin kývraklýðý usta yorumcu,
Muzaffer Hoca ile diðer tüm san'atçýlarýn dikkatini çekmiþ. Radyoda
kalmasý teklif edilmiþ ama babam aile sorumluluðundan kabul
etmemiþ. Kütahya'da kavaflýða devam etmiþ. Sonra kahvehane
iþletmeye baþladý. Çay bir, kahve bir. Bu sesleri hatýrlarým. Sonra
normal saza geçmiþ. Saz kahvehanenin duvarýnda asýlý dururdu.
Kütahya gelen, Aþýk Veysel gibi, Neriman Tüfekçi gibi, Muzaffer
Akgün gibi sanatçýlar babamýn kahvehanesine uðrarlardý. Böylece
babamýn ün'ü Kütahya'nýn dýþýna çýkmaya baþlýyor.
Mustafa Hisarlý, babasýndan yadigâr üç telli baðlamasýný da
gelen misafirlere tanýttýktan sonra, bir Kütahya Türküsü söyledi.
Türküden sonra konuþmasýna Hisarlý þöyle devam etti. Arabacý
Ýbram Aða vardý. Diþsiz. Diþleri hiç çýkmamýþ. Babamýn kahvehanesine
gelir, koltuðunun altýndan sazýný çýkarýr. Bu sazýn sapýnýn tam
ortsasýnda, "CÝM TELÝ" burgusu vardýr. Bu aðýz ile akort edilirdi.
Hep birlikte babamýn kahvehanesinde sanki bülbüller ötüyor. Hâlâ
o sesler kulaklarýmda çýnlamaktadýr.
Konuþmasýna zaman zaman Kütahya türkülerinden okuyarak
ara veren Mustafa Hisarlý, babasýnýn hafýzasýnýn çok güçlü olduðunu
ifade ettikten sonra sözlerine þöyle devam etti. Babam okumayý
askerde öðrenmiþ. Bana sordu;oðlum okumak sitiyor musun eðer
okuyacaksan okuturum. Ortaokul için bir saðlýk raporu istenmiþti.
Saðlýk memuru Ya Ameda ne okutcaksýn. Ver dedi berbere , terziye
çýrak meslek öðrensin. Babam çok kýzmýþtý, sen ver benim
raporumu dedi. Ortaokul, lise derken. Þunu da anlatayým; biz
susam yaðý yerdik. Nurdan Torun'un babasý Yaðcý Nuri. Ulucamii'nin
þadýrvanýnýn karþýsýnda yaðcý dükkâný vardý. Yeþil bir yað ibriðimiz
vardý. Birgün yað alýp, eve getirirken saatlere baktýðým saatçi
dükkânýnýn önünde yað ibriðini unutmuþum. Babam sordu, yað ibriði
nerede?Bir koþu dönüþ yaptýðýmda ibrik yerinde duruyor. Yani bir
zamanlar Kütahya böyle idi. Babam seni okutacaðým dedi. Babama
evden sazý getirirdim. Fakat sazýn teline vurmazdým. Bize de ateþ
düþtü Anama dedim. Babam bana da saz öðretsin. Kahvehanede,
tebeþirle nota çizer, saz öðretirdi. Ben de altý ay babamdan saklý
saz öðrendim. Lise birinci sýnýfta iken Kütahya Ýlinden Yetiþenler
Derneði'nin Ýstanbul'da öðrencilere burs geliri için geceler yapýlýrdý.
Beyazýttaki gazinoda geceye katýldýk.
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Neriman Tüfekçi, Nida Tüfekçi(ikisi de rahmetli oldu). Babamý
ziyaret ettiler. Ellerindeki kayýt için getirdikleri teyp, þehir cereyaný
ile uyuþmadýðý için kayýt yapamýyorlar ve dönüp gidiyorlar. Babam,
ceketimi satarým, sigaramý brakýrým, seni okuturum dedi. Ben
de yüksek tahsil için Ýstanbul'a geldim. Güzel Sanatlar
Akademisi'ne yazýldým. Yurtta kalacaðýz. Hemen yatak, yorgan
toplandý. Denk yapýldý. Posta treni ile koridorda Eskiþehir'e,
oradan Ýstanbul'a 14 saatte tek ayak üstünde geldik. Kütahya
Ýlinden Yetiþenler Derneði Yurduna yerleþtik. Yurt çok önemli.
Allah razý olsun. Doktor Ahmet Özaðarý abi, Remzi Saðkal onlarý
hatýrlýyorum. Babam yanýma gelip gidiyor, nur içinde yatsýn. O
beni destekliyor. Ben de O'nu mahçup etmemeye çalýþýyorum.
Konserlere giderdik. Türk Folklor Kurumu kurucularýndan birisi
de benim. Nida Tüfekçi, Yücel Paþmakçý hocalarla tanýþma
fýrsatým oldu. Türk müziði konservatuarýnda okuyan Tuncay Haným
ile tanýþtým. 1967'de de evlendik.

Babamý, Nida Tüfekçi, Yücel Pamakçý ve Adnan Ataman hocalarým
ile buluþturuyordum. Dolayýsýyla Kütahya Türküleri, aslýna uygun
olarak Türk Halk müziði repertuarýna kazandýrýlmýþ oldu. Ayný zamanda
TRT sýnavlarýnda, sýnav sorusu olmaya baþladý. Konsrvatuarlarda
tez konusu olmaya baþladý. Babam öldükten sonra babamýzýn ruhuna
bir kitap hazýrladýk, yeðenim Ýsmail Pektaþ ile beraber. Bu kitap için
destek olan Sayýn Nafi Güral'a da burada sizlerin huzurunda tekrar
teþekkür ederim.
Mustafa Hisarlý babasýna ait olan fotoðraf albümünü de yanýnda
getirerek misafirlere onlarý da gösterdi. Babam, hacý, çaðdaþ,
medeni, dindar, hümanist bir insandý diye sözlerine devam eden
Hisarlý, 1994 yýlý 4 Ocak'ta aðýr kýþ þartlarýna ve Ramazan ayý olmasýna
raðmen Cemal Reþit Rey Salonu'ndaki Hisarlý Ahmet Sempozyumu'ndan
da bahsetti. Konuþmalarýnýn aralarýnda Kütahya Türkülerini okudukça
misafirlerin coþkusu da artýyordu. Ýki Kütahya Türküsünü de Tuncay
Hisarlý Hanýmefendi okudu. Bu coþku seli misafirlere de sirayet etti
ve üniversite öðrencisi Elif Uysal da Mustafa Hisarlý'nýn eþliðinde türkü
söyledi. Hisarlý, türküleri okurken eðer aslýna uygun okunmazsa bir
hançer yemiþ gibi acý duyduðunu ifade etti. Gezek kültürünün insanýn
almasý gereken eðitim ve terbiyedeki önemine iþaret etti. Daha önceleri
soyadlarýnýn, dedesi kavaf olarak Ýnegöl'e gidip gelmesi dolayýsýyla,
"Ýnegöllüoðlu" olduðunu sonra yazým yanlýþlýklarýna sebep olduðu için
mahkeme kararý ile "HÝSARLI" soyadýný aldýklarýný ifade etti.
Bu sohbeti, üniversite öðrencileri, iþadamlarý Doðan Güral, Durmuþ
Candan, hekimler Doç. Dr. Tevfik Özpaçacý ve eþi, Dr. Uyar Þahin, Dr.
Hasan Temizerler, Orman Yük. Müh. Engin Alptekin, Mak. Müh. Metin
Aktuð, avukatlar Hasan Algül, Ýbrahim Ýmamoðlu, Peyzaj Mim. Süleyman
Çakýr, Futbol Hakemi Ömer Sülün, Laboratuvar Teknikerleri Eda Oyar,
Mustafa Alav, Güral Kiremit Marmara Bölge Sorumlusu Cengiz
Gümüþkar, Yazar Ýsmail Fatih Ceylan, Yeminli Mali Müþavir Cihat Ener
ve eþi, Þube Bakaný Halit Ceylan, Ýsmail Þen, Halit Ayaz teþrif ettiler.
Kütahya Ýlinden Yetiþenler Derneði Ýstanbul Þubesi yönetim kurulu
olarak, Sayýn Mustafa Hisarlý ve Sayýn Tuncay Hisarlý'ya derneðimizde
Kütahyalý hemþehrilerine yönelik yaptýklarý güzel sohbetlerinden ve
okuduklarý güzel Kütahya Türküleri'nden dolayý teþekkür eder, saygýlarýmýzý
sunarýz.

duyuru

19.DÜNYA ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ KONGRESÝNE DAVET
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden Odamýza ulaþan yazýda; 19.ncu Dünya Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kongresinin 11-15
Eylül 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbulda Haliç Kongre Merkezinde gerçekleþtirileceði bildirilmiþtir.
120ye yakýn ülkenin kamu ve özel sektör yöneticilerinden, iþçi-iþveren temsilcileri ile iþ saðlýðý ve güvenliði profesyonellerine
kadar 20 bin kiþiyi bir araya getirmeye hazýrlanan 19.Dünya Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi kapsamýnda genel ve teknik
oturumlar, sempozyumlar, poster sunumlarý, sosyal ve teknik turlar ile uluslararasý film ve multimedya festivali düzenleneceði
belirtilmiþtir. Ayrýca kamuoyunun ve firmalarýn bilinçlendirilmesi için eþ zamanlý olarak 10.000 m2 alan üzerinde 5 gün
süreyle 19.Dünya Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kongre Fuarý nýn da düzenleneceði, kongre ve fuar ile ilgili ayrýntýlý bilgiye
www.safety2011turkey.org ve www.exhibition.safety2011turkey.org. Adreslerinden ulaþýlabileceði belirtilmiþtir.

duyuru

PAKÝSTANDAKÝ BAZI FUARLARA KATILIMDA SUNULAN AVANTAJLAR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden odamýza ulaþan yazýda; Textile Asia baþta olmak üzere aþaðýdaki fuarlara, Türk
firmalarýnýn katýlýmýný teþvik etmek amacýyla katýlýmcý firma yetkilisinin Ýstanbul-Karaçi-Ýstanbul gidiþ dönüþ uçak bileti
ve 5 yýldýzlý otelde konaklama masraflarýnýn ödenmesi, Karaçi havaalanýnda karþýlanmalarý ve otele transferleri ve Yellow
Pages of Pakistan isimli yayýnlarýnda çeyrek sayfalýk ücretsiz tanýtým imkaný ve fuar kataloðunda 200 kelimelik firma
profilini ücretsiz yayýmlama imkaný teklif edildiði belirtilmiþtir. Asgari stand büyüklüðü 9 metrekare olup, metrekare fiyatý
300 USDdýr. Bu avantajlarýn sunulduðu fuarlar þöyledir:
1.Health Asia&Pharma Asia 2011-Health and Pharma Machinery&Product Show (22-24 Mart 2011: www.health-asia.com)
2.ITIF Asia (Trade and Industry Machinery Fair) 2011 (28-30 Mart 2011: www.itifasia.com) (5th Power&Alternative Energy
Asia 2011)
3.Textile Asia (Textile&Garmetns Machinery Show) 2011 (16-18 Nisan 2011: www.textileasia.com.pk)
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ÝÞVERENÝN ÝÞ SÖZLEÞMESÝNÝ HAKLI NEDENLE
BÝLDÝRÝMSÝZ (DERHAL) FESÝH NEDENLERÝ
itibaren hesaplanmasý gerekmektedir.
B. AHLAK VE ÝYÝ NÝYET KURALLARINA
UYMAYAN DURUMLAR
1. Ýþçinin Ýþvereni Yanýltmasý
Ýþ sözleþmesi yapýldýðý sýrada bu
sözleþmenin esaslý noktalarýndan biri için
gerekli vasýf veya þar tlar kendisinde
bulunmadýðý halde bunlarýn kendisinde
bulunduðunu ileri sürerek, yahut gerçeðe
uygun olmayan bilgiler veya sözler
söyleyerek iþçinin iþvereni yanýltmasý
durumunda iþveren iþ sözleþmesini
bildirimsiz olarak feshedebilir.

KÜTAHYA
SMMM ODASI
1.Ýþçinin Kusurlu Davranýþý Sonucu
Hastalanmasý veya Sakatlanmasý
Ýþçinin kendi kastýndan veya derli
toplu olmayan yaþayýþýndan yahut içkiye
düþkünlüðünden doðacak bir hastalýða
veya sakatlýða uðramasý sonucunda ardý
ardýna üç iþ günü veya bir ayda beþ iþ
gününden fazla doðacak devamsýzlýða
uðramasý durumunda iþ sözleþmesi,
iþveren tarafýndan bildirimsiz olarak
feshedilebilmektedir. Bir aylýk süre
ibaresi, takvim ayý anlamýnda deðil, iþçinin
iþe gelmediði son günden geriye doðru
hesap edilecek bir aylýk süreyi belir tmektedir
.
2. Ýþçinin Tedavi Edilemeyecek
Hastalýða Tutulmasý
Ýþçinin tedavi edilemeyecek nitelikte
hastalýða tutulduðunun ve iþyerinde
çalýþmasýnda sakýnca bulunduðunun
saðlýk kurulunca saptanmasý durumunda
iþverenin iþ sözleþmesini bildirimsiz
olarak feshetme hakký bulunmaktadýr.
Böyle durumlarda iþçiye yükletilebilecek
kusur bulunup bulunmadýðý hususu önem
taþýmamaktadýr.
3- Ýþçinin Kusuru Bulunmaksýzýn
Hastalýk veya Kazaya Uðramasý, Gebelik
ve Doðum Nedeniyle Devamsýzlýkta
Bulunmasý
Ýþçinin kusuru bulunmaksýzýn hastalýk,
kaza, doðum ve gebelik gibi nedenlerle
iþe devamsýzlýðý dur umunda, iþ
sözleþmesinin iþveren tarafýndan
bildirimsiz olarak feshedilebilmesi için,
iþçinin iþyerindeki çalýþma süresine
(kýdemine) göre belirlenen ve Ýþ Yasasýnýn
17. maddesinde düzenlenen bildirim
sürelerini altý hafta aþan devamsýzlýk
yapýlmýþ olmasý koþulu bulunmaktadýr. Bu
altý haftalýk süre, doðum ve gebelik
hallerinde doðumdan önce sekiz hafta ve
doðumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam on altý haftalýk sürenin sonundan
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2. Ýþçinin Namus ve Þer efe
Dokunacak Davranýþlarda Bulunmasý
Ýþçinin, iþveren yahut bunlarýn aile
üyelerinden birinin þeref ve namusuna
dokunacak sözler sar f etmesi veya
davranýþlarda bulunmasý, yahut iþveren
hakkýnda þeref ve haysiyet kýrýcý asýlsýz
ihbar ve isnatlarda bulunmasý durumunda
iþverenin iþ sözleþmesini bildirimsiz olarak
feshetme hakký bulunmaktadýr.
3. Ýþçinin Bir Baþka Ýþçiye Cinsel
Tacizde Bulunmasý
Ýþçinin iþyerindeki herhangi bir iþçiye
cinsel tacizde bulunmasý durumunda
iþverenin iþ sözleþmesini bildirimsiz olarak
f e s h e t m e h a k k ý b u l u n m a k t a d ý r.
4. Ýþçinin Sataþmada Bulunmasý
Ýþçinin iþverene yahut onun ailesi
üyelerinden birine yahut iþverenin baþka
iþçisine sataþmasý durumunda iþverenin
iþ sözleþmesini bildirimsiz olarak feshetme
hakký bulunmaktadýr.
5. Ýþçinin Doðruluk ve Baðlýlýða
Uymayan Davranýþlarda Bulunmasý
Ýþçinin, iþverenin güvenini kötüye
kullanmak, hýrsýzlýk yapmak, iþverenin
meslek sýrlarýný açýklamak, iþveren veya
iþyeri hakkýnda asýlsýz þikayet veya ihbarda
bulunmak, hasta olmadýðý halde viziteye
çýkmak, izinsiz olarak iþi veya iþyerini terk
etmek, tepki amaçlý iþi yavaþlatmak, gibi
doðruluk ve baðlýlýða uymayan
davranýþlarda bulunmasý durumunda
iþverenin bildirimsiz fesih hakký bulunmaktadýr.
Ýþyerine gece hayat kadýný getirilmesi
iþçinin mesai saatleri içinde iþverenden
izin almadan kendi iþini yapmasý, iþçinin
müþterilerden rüþvet almasý iþçinin,
müþterilerin banka hesabýndan kendi adýna
virman yoluyla para çekmesi, iþçinin
doðruluk ve baðlýlýða uymayan
davranýþlarýna örnek gösterilebilir.
6. Ýþçinin Ýþyerinde Suç Ýþlemesi
Ýþçinin, iþyerinde, yedi günden fazla
hapisle (hürriyeti baðlayýcý ceza ile)
cezalandýrýlan ve cezasý ertelenmeyen bir
suç iþlemesi durumunda iþverenin iþ

sözleþmesini bildirimsiz olarak feshetme
hakký bulunmaktadýr.
7. Ýþçinin Ýþe Devamsýzlýkta Bulunmasý
Ýþçinin iþverenden izin almaksýzýn veya
haklý bir sebebe dayanmaksýzýn ardý ardýna
iki iþgünü veya bir ay içinde iki defa
herhangi bir tatil gününden sonraki iþ
günü, yahut bir ayda üç iþgünü iþine devam
etmemesi durumunda iþverenin iþ
sözleþmesini bildirimsiz olarak feshetme
hakký bulunmaktadýr.
Ýþçinin iþe devamsýzlýkta hangi
sebeplerin haklý sebepler sayýlacaðý
konusunda önceden belirlenmiþ kesin ve
objektif kýstaslar bulunmamakla birlikte,
iþverenin bireysel iþ sözleþmesi veya iþyeri
iç yönetmeliðine konulacak hükümler
yoluyla hangi sebeplerin iþe devamsýzlýkta
haklý sebepler sayýlacaðýnýn belirlenmesi
dur umunda, haklý sebep kavramý
somutlaþmýþ olmakta ve bildirimsiz fesihte
iþverenlerin fesih iþlemini hukuki yönden
güçlendirmektedir. Ýþçinin devamsýzlýðý
akrabalarýndan birinin ölümü, dini
görevlerini yerine getirmesi, tanýklýk görevi,
seçime katýlma, eþin doðum yapmasý,
eþin veya çocuðun hastalanmasý gibi haklý
nedenlere dayanýyorsa ve iþçi bu durumu
iþverene bildirmiþse, iþverenin sözleþmeyi
feshi için haklý neden oluþmayacaktýr.
8. Ýþçinin Görevini Yapmamakta Israr
Etmesi
Ýþçinin yapmakla ödevli bulunduðu
görevleri kendisine hatýrlatýlmasýna raðmen
yapmamakta ýsrar etmesi durumunda
iþverenin iþ sözleþmesini bildirimsiz olarak
f e s h e t m e h a k k ý b u l u n m a k t a d ý r.
9. Ýþçinin Ýþ Güvenliðini Tehlikeye
Düþürmesi veya Ýþverene Zarar Vermesi
Ýþçinin kendi isteði veya iþi savsamasý
yüzünden iþin güvenliðini tehlikeye
düþürmesi, iþyerinin malý olan veya malý
olmayýp da eli altýnda bulunan makineleri,
tesisatý veya baþka eþya ve maddeleri
kendi ücretinin otuz günlük tutarýyla
ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba
uðratmasý durumunda iþverenin iþ
sözleþmesini bildirimsiz olarak feshetme
hakký bulunmaktadýr.
Bu fesih nedeni, iþçinin özen borcunun
bir sonucu olarak düzenlenmiþtir. Burada
dikkat edilmesi gereken konu, iþ
sözleþmesinin feshi için iþçinin iþ
güvenliðini tehlikeye düþürecek davranýþta
bulunmasýnýn yeterli olduðu, iþçinin bu
davranýþý nedeniyle herhangi bir zararýn
meydana gelme þartýnýn bulunmadýðýdýr.
Ýþçinin kusuru olmaksýzýn ortaya çýkan
zararlarda iþverenin fesih hakký bulunmamaktadýr.
Ýþçilerin, yasa dýþý greve kalkýþmalarý,
iþyerini iþgal etmeleri, iþ bitiminde iþyerini
terk etmeyerek iþ baþýndaki iþçileri iþve
rene karþý kýþkýr tmalarý bu kapsamda
deðerlendirilebilir.

KÖÞE YAZISI
C. ZORLAYICI NEDENLER
Ýþçiyi iþyerinde bir haftadan fazla süre
ile çalýþmaktan alýkoyan zorlayýcý bir
sebebin or taya çýkmasý durumunda
iþverene iþ sözleþmesini bildirimsiz olarak
feshetme imkaný vermektedir. Ýþverene iþ
sözleþmesini bildirimsiz olarak feshetme
hakký veren zorlayýcý sebeplerle iþçiye iþ
sözleþmesini bildirimsiz olarak feshetme
hakký veren zorlayýcý nedenler birbirinden
farklýdýr. Ýþçinin iþyerinde çalýþmasýný bir
haftadan fazla süre ile çalýþmaktan
alýkoyan zorlayýcý nedenin ortaya çýkmasý
durumunda iþçiye bu bir haftalýk bekleme
süresinde her gün için yarým ücret
ödenmesi gerekmektedir. Bir haftalýk
bekleme süresi sonunda iþveren iþ
sözleþmesini bildirimsiz olarak feshedip
feshetmemekte serbesttir. Bu süre
sonunda iþverenin iþ sözleþmesini
feshetmemesi durumunda iþ sözleþmesi
askýda olup bu süre içinde iþçinin ücret
isteme hakký bulunmamaktadýr.
D. ÝÞÇÝNÝN GÖZALTINA ALINMASI
VEYA TUTUKLANMASI
Ýþçinin göz altýna alýnmasý veya
tutuklanmasý nedeniyle iþe devamsýzlýðýnýn
Ýþ Yasasýnýn 17. maddedeki bildirim
süresini (bildirim öneli) aþmasý durumunda
iþverenin iþ sözleþmesini bildirimsiz olarak
f e s h e t m e h a k k ý b u l u n m a k t a d ý r.

III. BÝLDÝRÝMSÝZ FESÝH HAKKINI
KULLANMA SÜRESÝ
Ýþ sözleþmesinin iþveren ve iþçi
tarafýndan bildirimsiz feshinde uygulanma
süresi 4857 sayýlý Ýþ Yasasýnýn
26.maddesinde düzenlenmiþtir. Buna göre,
ahlak ve iyi niyet kurallarýna uymayan
hallere dayanarak sözleþmenin iþveren
veya iþçi taraftan feshinin, taraflardan
birinin bu çeþit davranýþlarda bulunduðunu
diðer tarafýn öðrendiði günden baþlayarak
altý iþ günü geçtikten ve her halde fiilin
gerçekleþmesinden itibaren bir yýl içinde
kullanýlmasý gerekmektedir. Ancak iþçinin
olayda maddi çýkar saðlamasý halinde bir
yýllýk süre uygulanmamaktadýr. Zimmete
para geçirilmesi, sahtecilik yapýlmasý,
rüþvet alýnmasý vb. durumlar iþçinin çýkar
saðladýðý dur umlar olarak deðerlendirilmektedir. Ýþ sözleþmesinin bildirimiz
feshinde süre, sadece ahlak ve iyi niyet
kurallarýna uymayan durumlar nedeniyle
yapýlan fesihler için uygulanmaktadýr. Bu
anlamda örneðin saðlýk, göz altýna alýnma
veya tutukluluk gibi bildirimsiz fesih neden
lerine dayalý fesihlerde belirli böyle bir
süre söz konusu deðildir. Ahlak ve iyi niyet
kurallarýna uymayan hallere dayanarak
sözleþmenin iþveren veya iþçi taraftan
feshinde söz konusu olan süre, feshe
yetkili olan kiþi veya kuruluþun fiili veya
faili öðrenme (ýttýla) tarihinden itibaren
baþlamaktadýr. Fesih kararýnýn bir kurul
tarafýndan verildiði durumlarda bu süre
karar tarihinde iþlemeye baþlamaktadýr.
Sürekli nitelikteki fiillerde, bu sürenin
baþlangýcý süreç halindeki fiilin bitiþ tarihidir.

Fesih hakkýnýn kullanýlmasý bakýmýndan Ýþ
Yasasýnda öngörülen altý iþgünü ve bir
yýllýk süreler hak düþürücü süre
niteliðindedir. Bu sürenin dolmasý halinde
iþçinin olayda maddi çýkar saðladýðýnýn
sonradan anlaþýlmasý istisnasý hariç,
bildirimsiz fesih hakký kullanýlamaz.
IV. SONUÇ
Ýþ sözleþmesinin bildirimsiz olarak
feshedilebilmesi için Ýþ Yasasýnýn
25.maddesinde belir tilen nedenlerden
birinin gerçekleþmiþ olmasý koþulu
bulunmaktadýr. Bu nedenle; yasal fesih
nedenlerinden birinin bulunmamasý, fesih
hakkýnýn süresi içinde kullanýlmamasý,
dayanýlan fesih nedeninin ispat
edilememesi, iþ sözleþmesinin feshinde
iþ sözleþmesi veya toplu iþ sözleþmesinde
öngörülen usule uyulmamýþ olmasý, fesih
için gösterilen nedenin feshi gerektirecek
haklý neden oluþturmamasý, gibi durumlarda
yapýlan fesih haksýz fesih olmaktadýr. Ýþ
sözleþmesinin haksýz biçimde bildirimsiz
olarak feshi durumunda fesih iþlemi hiç
yapýlmamýþ gibi sayýlmamaktadýr. Haksýz
olarak yapýlan bildirimsiz fesih iþlemine
bildirimli fesih hükümleri uygulanmaktadýr.
Ýþ sözleþmesinin iþveren tarafýndan
bildirimsiz olarak (derhal) feshinde, feshe
gerekçe gösterilen iþçinin eylem ile ceza
arasýnda adil bir oranýn olmasý ilkesine
dikkat edilmesi gerekmektedir. Hayatýn
olaðan akýþýna göre hafif sayýlacak bir aykýrý
davranýþa aðýr bir ceza verilmemesi
gerekmektedir.

duyuru

BOSNA HERSEK FEDERASYONUNDAN YURTDIÞINA YAPILAN PARA
TRANSFERÝNE GETÝRÝLEN KISITLAMALAR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden Odamýza ulaþan yazýda; Bosna Hersek Federasyonundan yurtdýþýna çýkarýlacak
nakit döviz ve çek miktarýnda yeni bir düzenlemeye gidilerek, belirli bir limitin üzerindeki her türlü nakit para ve çek için
gümrük geçiþlerinde bildirim zorunluluðu getirildiði belirtilmiþtir. Buna göre, ülkede yerleþik gerçek kiþiler sýnýr geçiþlerinde
2500 Euro deðerinde nakit döviz ve çek çýkarabilir. Buna ek olarak kiþi 2500 Euro daha banka döviz hesabýndan veya
bankadan satýn alýndýðýný gösteren belge ile döviz çýkarabilir. Tüzel kiþilik yetkilisi ise bu miktarlara ilave olarak yurtdýþýndan
mal veya hizmet alýmý için 3000 Euro deðerinde nakit döviz ve çek çýkarabilir. Daha fazla miktar için Federasyon Finans
Bakanlýðýnýn iznine ihtiyaç olduðu bildirilmiþtir. Cezai iþleme maruz kalýnmamasý için üyelerimizin bilgisine sunarýz.

duyuru

SURÝNAMDA YATIRIM ÝMKANLARI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden Odamýza ulaþan yazýda; Surinamda planlanan altyapý yatýrýmlarý nedeniyle
Surinamýn çok büyük bir çimento ihtiyacýnýn bulunduðu, bu itibarla Türk firmalarýnýn Surinamda bir çimento fabrikasý
kurmasýndan büyük memnuniyet duyacaklarýnýn ve gereken arazinin ücretsiz saðlanacaðýnýn, bütün bürokratik iþlemlerin
Surinam makamlarýnca tamamlanacaðýnýn belirtildiði bildirilmiþtir.

duyuru

X.ULUSAL TESÝSAT MÜHENDÝSLÝÐÝ KONGRESÝ VE TESKON+SODEX FUARINA DAVET
TMMOB Makine Mühendisleri Odasý adýna Ýzmir Þubesi yürütücülüðünde 13-16 Nisan 2011 tarihlerinde MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi-Ýzmirde X.Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarý düzenleneceði odamýza
bildirilmiþtir. Kongrede Teknolojik ve Bilimsel Bildiri Oturumlarý ve Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði Uygulamalarý
paneli yaný sýra çeþitli sempozyumlar ve seminerler düzenleneceði odamýza iletilmiþtir. Detaylý bilgi odamýzdan veya
http://teskon.mmo.org.tr internet adresinden alýnabilir.
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MASAL ÞEHRÝ KÜTAHYANIN 8. MÜZESÝ AÇILDI
KENT TARÝHÝ MÜZESÝ
Kent Kimliðinin güçlü bir þekilde
vurgulandýðý yerlerden olan Kent Tarihi
Müzelerinde bunlardan hangisine yer
vermeli diye günlerce düþündüðümüz
olmuþtur. Kütahyalý olma, Kütahya'nýn
hemþerisi olma bilincini güçlendireceðimiz,
gelecek nesillere aktaracaðýmýz bu
mekânlarda.

ziyaretçilerine. Kütahya Ýl genelinde açýlan
8.Müzesi oldu bu müze. Böyle bir müze
fikri or taya konulduðunda Belediye
Baþkanýmýz Sayýn Mustafa ÝÇA konuya
duyarlý yaklaþarak her türlü maddi ve
manevi desteði vermiþtir. Kendisine ve
bu müzeye emek veren herkese teþekkürü
bir borç biliyorum.

Kültürel ya da tarihsel deðeri olan
nesnelerin toplanarak sergilendiði yerlerdir
müzeler. Toplumlarýn bilim ve sanat ürünleri
ile yeraltý ve yer üstü zenginliklerini
sergilemek amacýyla oluþtur ulmuþ
kurumlardýr. Yüzyýllar boyunca toprak
altýnda yatan kültür varlýklarýnýn gün ýþýðýna
çýkarýlarak sergilenmesi, toplumu oluþturan
bireylerin geçmiþi daha iyi tanýmalarýna
olanak saðlar. Ayrýca müzeler, toplumu
aydýnlatmak amacýyla insan soyunun
geliþimi, doða olaylarýnýn oluþumu ve
teknolojinin geçirdiði deðiþim gibi
konularda araþtýrmalar yapan bilimsel
merkezlerdir.

Müze kurmak sanýldýðý kadar kolay bir
iþ deðildir. Bu iþ için bilgileri derleyip
toplamak, eserleri bulmak, bunlarý bir
araya getirmek günler aylar almýþtýr. Burada
amaçlanan Kütahyanýn deðerlerini ortaya
koymak, bunlarý görsel anlamda sunmak,
insanlarý bilgilendirmek, kaybolan kültürel
deðerlerimize dikkat çekmektir. Bu amaçla
toplanan malzemeler birtakým ustalarýn
50 yýllýk çalýþma hayatýndan sonra bazý
ustalarýn meslek hayatýna son noktayý
koymasý ve kullandýklarý alet edevatlarý
gelecek nesillere emanet etmesiyle
oluþturulmuþtur.

Metin TÜRKTÜZÜN
Arkeolog /Müze Müdürü
Kentsel Sit Alan Baþkan

Anadolu coðrafyasýný yurt edinmiþ nice
uygarlýklarýn mirasýný barýndýran tarihi
kentlerden birisidir Kütahya. 1993 yýlýnda
Avrupa Diplomasý Ödülünü, 2000 yýlýnda
Avrupa Konseyi Onur Bayraðý Ödülünü,
Tarihi Kentler Birliðince Prof. Metin Sözen
(Çekül Vakfý Baþkaný) adýna konulan 2009
yýlý Büyük Ödülünü geçtiðimiz yýl alarak
haklý bir gurur edinmiþtir.

Ýlkler kenti olmasýnýn yaný sýra Kuruluþun ve
Kurtuluþun kentidir Kütahya. Çinicilik sanatýnýn
mazisi altý asýr önceye uzanýr. Ancak ondan da
önceki zamanlarda beþ bin yýldýr çanak çömleðe
þekil verirdi Seyitömer Höyük insanlarý, hem
de ustaca yaptýklarý formlarda.
Medreselerinden müderrisler, âlimler, bilim
insanlarý, þairler yazarlar çýkarmýþ bir kentin bu
kadar yaþanmýþlýklarýný anlatmak zordur
müzelerde.
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Ýl Merkezinde, Pirler Mahallesi,
Germiyan (Dombey) Sokaktaki, 1912
yýlýndan kaldýðý kapý üstündeki kitabesinde
belir tilen, 1920/21 yýllarýnda Kütahya
Belediye Baþkanlýðý da yapan Þapçýzade
Asým Beylerin konaðý restore edilerek,
yanýndaki Karaca Konaðý da yeniden inþa
edilerek, Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan
alýnan Özel Müze açma izni ile geçtiðimiz
yýl Eylül ayýnda kapýlarýný açtý tüm

Kent Tarihi Müzesinde; Zemin Katta;
Tarih öncesi dönemden baþlayarak, Hitit,
Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyan,
Osmanlý ve Türkiye Cumhuriyetine ait bilgi
ve belgeler, fotoðraflar yer almaktadýr. Burada
fotoðraflarla Kütahya, Kütahyada ilkler,
Kütahyada basýlan sikkeler, yapýlan kazýlar,
Aýzanoý antik kenti, Kütüphaneci ve öðretmen
Mustafa YEÞÝL ve öðrencilerine ait fotoðraf,
Kütahyanýn 1930lu yýllarýna ve günümüzdeki
deðiþimlerine ait fotoðraflar yer almaktadýr.

KÖÞE YAZISI

1.Katta; Kütahyada kaybolmaya yüz
tutan mesleklerden olan demirci, bakýrcý,
kalaycý, keçeci, sepetçi, dülger, býçakçý,
semerci, nalbant, saraç, kunduracý gibi
meslek guruplarý, bölümler halinde
mankenlerle ve fotoðraflarla canlandýrýlmýþ
kullandýklarý alet ve edevatlar dükkânlarda
sergilenmiþtir.

Demirci ustasý Mustafa ÇAKAR 1910
yýlýnda Simavda doðmuþ, Örencikte
yarým asýr demire þekil vermiþ, Örenciðin
içme suyunu getirmiþ, insanlar onu hayýrla
yad etmiþler.. Kalaycý ustasý Saffet
SÖYLER 1928 yýlýnda Kütahyada doðmuþ
daha ilkokula baþlama yaþýnda babasý
onu çýrak olarak bakýrcý ustasýnýn yanýna
vermiþ, o da 75 yaþýna kadar mesleðini
aralýksýz sürdürmüþtür. Bakýcýlýðýn son
temsilcilerinden olan Saffet Ustanýn
Türkiyenin pek çok yerinde cami âlemi,
þadýrvan ve çeþme süslemelerinde yer
alan çalýþmalarý bulunmaktadýr.

Kalaycý Halil Kamil PÖGE 1944 yýlýnda
Kütahyada doðmuþ, 56 yýldýr yýlmadan
bu iþi yapmaktadýr. Nalbant ortaklardan
Ýbrahim KILIÇ 1938 Kütahya doðmuþ,
yedi yaþýndan bu yana nalbantlýk
yapmaktadýr. Ortaðý Ali Sami Haylaz 1950
yýlýnda Kütahyada doðmuþtur..Kundura
ustasý Halit KARACA 1931 yýlýnda
Kütahyada doðmuþ, Babasý onu on
yaþýnda ustasý Ýsmail Özkaynakýn yanýna
çýrak olarak vermiþ, bu mesleðe azim ve
sebat göstererek 1958 yýlýnda kendine
ait ilk dükkânýný açmýþtýr. Halen Sýrrý
bayýrýnda 66 numarada, elli yýlý aþkýn
süredir meslek hayatýný sürdürmekte.
Semer ustasý Ahmet Arasan 85 yaþýna
kadar Eski Gedizde elli yýl semer ve palan
yapmýþ, geçtiðimiz yýl meslek hayatýný
tamamlamýþtýr. Simavda Keçecilik yapan
Sadýk Taþpýnar Atatürk Caddesinde,
yaklaþýk yarým yüzyýl keçeye þekil verdi.
Ölümünden sonra onun mesleðini
çocuklarý sürdürmeye çalýþýyor.

Müze binasýnýn bitiþiðindeki konakta
ise Bürolar, konferans salonu, kütüphane
bulunmakta olup, sergi salonlarýnda
Kütahyalý ressamlarýn yaðlý boya tablolarý
sergilenmektedir.

2.Katta; Kütahyada günlük hayattaki ev
yaþamý, kýna, kadýnlarýn günlük oturma odasý,
yatak odasý, erkeklerin sohbet ettiði selamlýk,
mutfak, kadýnlarýn uðraþý olan halý
dokumacýlýðý, orta mekânda giysilerin
tanýmlandýðý panolar, konaktaki odalarýn iç
mekânlarý ve günlük hayat canlandýrýlmýþtýr.
(Gelin, düðün, kýna, selamlýk, giysiler, yatak
odasý, mutfak ve halý dokumacýlýðý vs.)
Bahçede; Çini Sanatýnýn merkezi olan
Kütahyanýn geleneksel ata sanatýnýn üretim
aþamalarý, hammaddeden kalýplara, çarkta
yapýmýndan, desenleme ve sýrlamaya,
tahririnden fýrýnlamasýna ve son haline kadar
tüm aþamalarý yer aldý.
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MESLEK LÝSESÝ MEMLEKET MESELESÝ

Yüksel KAÇMAZ

Kütahya Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi Müdürü
En iyi hizmet, en kýymetli yatýrým insana
yapýlan hizmet ve yatýrýmdýr.MESLEK
LÝSESÝ MEMLEKET MESELESÝ projesiyle
yola çýkarak; bu okullarý hizmet ve
destekleyenlere minnet duygularýmýzý,
þükranlarýmýzý ifade ederek, teþekkür

etmek bizim için bir borçtur. Büyük ve
genç bir nüfusa sahip eli iþ tutan bir nesile
sahibiz ve ülkemizde iþsizlik bizi rahatsýz
edecek boyuttadýr. Mesleki-teknik eðitim
bu derdin en önemli çarelerindendir.
Büyük Önderimiz Atatürkün;
Okullar, genç beyinlere, þerefi,
baðýmsýzlýðý öðretir. Baðýmsýzlýk tehlikeye
düþtüðü zaman onu kurtarmak için takip
edilmesi en uygun ve en güvenli yolu
belletir.sözünden hareket ederek
öðrencilerimizi; Atatürk inkýlap ve ilkelerine
baðlý, laik, hür ve bilimsel düþünme gücüne
ve geniþ dünya görüþüne sahip, yüce
menfaatlerimizin þuurunda ve bunlarý
müdafaa eden nesiller olarak vatan sevgisi
ve milli hislerle dolu, manevi ve ahlaki
deðerleri benimsemiþ, iyi insan, iyi
vatandaþ olmanýn yanýnda, çaðdaþ bilim
ve teknolojik metotlarý bilen, yorumlayan,
kullanan, geliþtiren ve alanýndaki yenliklere
kýsa sürede uyum saðlayan, iyi bir meslek
adamý olarak yetiþtirmek öncelikli
hedefimiz olduðunu söylemeliyim.
Dünyadaki hýzlý teknolojik
geliþmelerinden de anlaþýlacaðý üzere,
geleceðin mesleklerinde ileri teknoloji ve
nitelikli insan kavramlarý en belirleyici
unsurlar olacaktýr.
Bu nedenle ülkemizin meslekî eðitim
alanýnda son yýllarda gözle görülür bir
hareketlilik yaþanmaktadýr. Gerek Milli

Eðitim Bakanlýðý seviyesinde ve gerekse
Kütahyamýzda bulunan meslek
liselerimizde yeniden bir pozisyon
belirleme, sistemi ileri teknolojiye taþýma
çalýþmalarý hýz kazanmýþtýr. Meslek
liselerinin yýldýzý yeniden parlamýþtýr.
Ülkemizin üretim ve istihdam alanlarýnda
meslek liselilere yeni fýrsatlar
doðmuþtur.01.01.2009dan sonra tüm
sektörlere 1 kiþi de çalýþtýrsa dahi yaptýðý
mesleðin okullarda eðitimini almýþ ve
sadece öðrenim gördüðü alanda çalýþma
imkaný getirilmiþtir. Bu uygulama mesleki
eðitimi destekleyecektir.
Gençlerimizin meslek sahibi olmalarý,
kendilerine ve çevrelerine faydalý birer
insan olmalarý, iyi bir meslekî eðitimle
mümkündür. UMEM (Uzmanlaþmýþ Meslek
Edindirme Merkezi) PROJE MERKEZÝ olan
okulumuz 2011 yýlýndan itibaren Ýstihdam
Garantili Kurslarýn açýldýðý ve iþsiz
gençlerimizin iyi bir eðitim alarak iþ sahibi
olacaðý bir merkez olacaktýr.
Ülkemizdeki meslek liselerinin, genel
liselere oraný %35ten, geliþmiþ ülkelerdeki
% 70lik seviyeye çýkarýldýðýnda tüm
sistemde normalleþme saðlanacaktýr
Unutmayýn baþarý; çalýþanýn, gayret
gösterenin ve yýlmayanýndýr.MESLEK
LÝSESÝ MEMLEKET MESELESÝdiyerek
tekrar saygý ve sevgilerimi sunuyorum.

OKULUMUZ - OKULUMUZDA MESLEKÝ ve TEKNÝK EÐÝTÝM - 1
ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BÖLÜMLERÝ
VE AÇILIÞ YILLARI:
1945 yýlýnda Tesviyecilik, Demircilik,
Marangozluk
meslek dallarýnda
öðrenimine baþlayan okulumuzda
sýrasýyla;
Okulumuz Or ta Sanat Okulu olarak
1 9 4 5 y ý l ý n d a þ i m d i k i Ye t i þ t i r m e
Yurdunun bulunduðu yerde eðitim ve
öðretime baþladý. 1948 yýlýnda Erkek
Sanat Enstitüsü haline gelerek 1952
yýlýnda ise uzun yýllar Ýstasyon
Caddesi olarak bilinen sonraki adý
Dumlupýnar Bulvarý olan ve þimdi ise
Abdur rahman Karaa Bulvarý olarak
deðiþen o zamanki üç bölümden
oluþan modern binalarýna taþýnmýþtýr.

42

Uzun yýllar bu binalar da ve fiziki
kapasiteyi ar týrmak amacýyla yapýlan
barakalarda öðrencilerini hayata
hazýrlamaya çalýþan okulumuz, hemen
yanýnda eðitimini sürdürmekte olan
Kütahya Eðitim Enstitüsünün 02
Ekim 1980 tarihinde kapatýlarak
binalarýnýn Erkek Teknik Öðr etim
Genel Müdürlüðüne devredilmesiyle
bugünkü durumuna gelmiþ
bulunmaktadýr.

1964-1965 öðretim yýlýnda; ELEKTRÝK,
1966-1967 öðretim yýlýnda; KÝMYA,
1981-1982 öðretim yýlýnda; ELEKTRONÝK,
MAKÝNA RESSAMLIÐI,
1984-1985 öðretim yýlýnda; ÇÝNÝCÝLÝK VE
SERAMÝK,
1997-1998 öðretim yýlýnda; TESÝSAT
TEKNOLOJÝSÝ
2004-2005 öðretim yýlýnda; BÝLGÝSAYAR
bölümleri açýlmýþtýr.

KÖÞE YAZISI
TEKNÝK LÝSE BÖLÜMLERÝ VE AÇILIÞ YILLARI:
1976-1977 öðretim yýlýnda; MAKÝNA
1981-1982 öðretim yýlýnda; KÝMYA,
1985-1986 öðretim yýlýnda; ELEKTRÝK,
1993-1994 öðretim yýlýnda; ELEKTRONÝK bölümleri açýlmýþtýr.
ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ BÖLÜMLERÝ VE AÇILIÞ YILLARI:
1997-1998 Öðretim Yýlýnda BÝLGÝSAYAR (YAZILIM)
Endüstri Meslek Lisesinde 10 , Teknik Lisede 4 bölüm olmak
üzere öðrenime devam etmekte olan okulumuz bünyesinde;
1989 Yýlýnda YETÝÞKÝNLER TEKNÝK EÐÝTÝM MERKEZÝ, 19921993 öðretim yýlýnda Türk - Alman iþbirliði sonucu Türkiyede
13 merkezde bulunan kýsa adý TAMEM olan TÜRK ALMAN
MESLEKÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ açýlmýþ ve 1993-1994 öðretim
yýlýnda ENDÜSTRÝYEL ELEKTRONÝK meslek dalýnda öðrenime
baþlamýþtýr.Projenin ALMAN desteðinin bitmesi ile MESLEKÝ
EÐÝTÝM MERKEZÝ adýný almýþtýr.
1993-1994 öðretim yýlýnda da Okulumuz bünyesinde;
HÝZMETÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ açýlmýþtýr.
Okulumuzda 100 öðrenci kapasiteli Devlet Parasý Yatýlý
Pansiyonu da bulunmaktadýr.

Mesleki ve Teknik Ortaöðretim kurumlarýnda 20062007
Öðretim Yýlýndan itibaren kademeli olarak uygulamaya konulan
modüler eðitim-öðretim programlarýnýn uygulanmasýyla bünyemizde
bulunan bölümlerimizin yeni isimleri ve okullarýmýza göre daðýlýmý
þöyle olmuþtur:
ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BÖLÜMLERÝ (Eðitim 4 Yýl)
TESVÝYE  MAKÝNE TEKNOLOJÝSÝ ALANI
METAL ÝÞLERÝ  METAL TEKNOLOJÝSÝ ALANI
MOBÝLYA VE DEKORASYON  MOBÝLYA VE ÝÇ MEKAN TASARIMI
ALANI
ELEKTRÝK  ELEKTRÝK- ELEKTRONÝK TEKNOLOJÝSÝ ALANI
KÝMYA  KÝMYA TEKNOLOJÝSÝ ALANI
ELEKTRONÝK  ELEKTRÝK- ELEKTRONÝK TEKNOLOJÝSÝ ALANI
MAKÝNA RESSAMLIÐI  MAKÝNE TEKNOLOJÝSÝ ALANI
ÇÝNÝCÝLÝK VE SERAMÝK  SERAMÝK VE CAM TEKNOLOJÝSÝ ALANI
TESÝSAT TEKNOLOJÝSÝ  TESÝSAT TEKNOLOJÝSÝ VE
ÝKLÝMLENDÝRME ALANI
BÝLGÝSAYAR  BÝLÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ ALANI
TEKNÝK LÝSE BÖLÜMLERÝ (Eðitim 4 Yýl)
MAKÝNA  MAKÝNE TEKNOLOJÝSÝ ALANI
KÝMYA  KÝMYA TEKNOLOJÝSÝ ALANI
ELEKTRÝK  ELEKTRÝK- ELEKTRONÝK TEKNOLOJÝSÝ ALANI
ELEKTRONÝK  ELEKTRÝK- ELEKTRONÝK TEKNOLOJÝSÝ ALANI
ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ BÖLÜMLERÝ (Eðitim 4 Yýl)
BÝLGÝSAYAR(YAZILIM) BÝLÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ ALANI

Sonuç olarak, Okulumuz bünyesinde; 1 ANADOLU TEKNÝK
LÝSESÝ, 1TEKNÝK LÝSE, 1 ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ olarak
toplam Üç okul, 1 YETÝÞKÝNLER TEKNÝK EÐÝTÝM MERKEZÝ,
1 MESLEKÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ, 1 HÝZMETÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ
olmak üzere üç merkez faaliyetlerini sürdürmektedir.
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SITKI USTA VE SANATI II

Ýsmail YÝÐÝT
KUTSO Meclis Üyesi
Önceki sayýmýzda Sýtký ustanýn
kiþiliðinden bahsetmiþ, iki dost gibi
beraberce yaþadýklarýmýzý anlatmýþtým.
Bu sayýmýzda da Ustanýn sanat ve
sanatçýlýk yönlerine deðineceðim.
Bununla birlikte ustanýn bir sanatçý
olarak çini ve çini sektörümüze,
memleketimize, ülkemize ve bütün
insanlýða katkýlarýný özlüce anlatmaya
çalýþacaðým
Herþeyden önce en büyük sanatçý
Allah (c.c.)dýr, onun yarattýðý kainat,
Onun sanat harikasýdýr. Yine onun
yaratýp þereflilerin en þereflisi olarak
nitelendirdiði ve kendisinin yeryüzündeki
yegâne temsilcisi ilan ettiði insandýr.
Ýnsanýn rabbine yakýn olduðu ölçüde
sanat ufku, sanata bakýþ açýsý þekillenir
biçimlenir. Ondan uzak olan her þey hiç
olmaya mahkûmdur
Konumuzla iliþkin olarak; büyük þair
Necip Fazýl KISAKÜREK bir þiirinde sanatý
ne güzel tarif etmiþtir-Anladým iþi, sanat
Allahý aramakmýþ. Marifet bu, gerisi
yalnýz çelik çomakmýþ.
Sýtký ustanýn sanatçý yönüne gelince:
O, sanatýn evrensel olduðunu kabul
eden, bu anlamda eserlerini tüm dünyaya
tanýtmaya gayret gösteren bir insandýr.
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Usta, en genel anlamýyla topraðý
þekillendirip bezeyen ve üzerini sýrla (cam)
kaplayan, ismine de çini denilen sanatla
37 yýldýr uðraþ veren Kütahyalý çinicilerden
birisidir.
Bu ustayý diðer çinici meslekdaþlarýndan farklý kýlan, onun usta veya
marka olmasýný saðlayan yönleri vardýr.
Sýtký usta 1973 yýlýnda kurduðu
OSMANLI ÇÝNÝ atölyesiyle birlikte, çinicilikte
ilk defa ismini Sýtký imzasýyla
markalaþtýrarak iþe baþlamýþtýr.
Kütahyamýzýn çinideki ilk markalý ustasýdýr.
Usta çini çamur unun yapýsýyla
(reçetesiyle) fazla ilgilenmemiþ, daha çok
objeler (formlar)ý kalýp yoluyla deðil,
tornada þekillendirip kendi form sitilini
oluþturarak iþe baþlamýþtýr.
Çini formlar üzerinde geleneksel aðýrlýklý
desen ve madalyonlar kullanarak yine bu
motifleri daha özgün ve çaðdaþ hale getirip
kendi bakýþ açýsýyla yorumlamýþtýr.
Sýtký usta kendi üslubuyla þekillendirip,
kendine has renklerle boyayýp, bezediði
çinileri farklý tonlarda renkli veya
transparan veya yarýmat sýrlarla sýrlayarak
kendi üslubunu oluþturmuþ, sanatýný diðer
çinicilerden farklý hale getirmiþtir. Bugün
sanattan az çok anlayan kimse, onlarca
çininin içinden Sýtký Ustanýn eserlerini
ayýrt edebilir.
Ustanýn üslubunda Endülüs Emevi
sanatý Büyük Selçuklu sanatý, Osmanlý
sanatý ve Anadolumuzun izlerini mutlaka
görürüz. O halde Sýtký ustanýn çýkýþ noktasý
veya temel noktasý geleneksel Ýslam
sanatlarýdýr diyebiliriz.
Sýtký usta kendine ait üslubunu
oluþtur urken geçmiþ tarihteki çini
sanatýndan ve ustalarýndan hiç uzak
kalmadýðý gibi günümüz güzel sanatlar
hoca ve sanatçýlarýyla hep iç içe olmuþ,
onlarýn fikir ve tasarýmlarýndan faydalanmýþ
bu fikirleri kendi potasýnda eriterek kendi
tarzýný oluþturmuþtur.
Sýtký Usta diðer çini atölyelerinin aksine
daha az sayýda ürün üretmenin bilinciyle
hareket eder. Yardýmcý ekibinin sayýsý iki
elin parmaklarýný geçmez. Bu da hem
markasýný, hem ürünlerin deðerini, hem
de ustanýn prestijini ar týran etkenlerin
baþýnda gelir.
Ustamýz genellikle taklit eden deðil,
taklit edilen olmuþtur. Kendi ifadesiyle
ilklere imza atmayý seven birisidir. Hiçbir

zaman kendisini bu iþin ustasý, bu iþin
erbabý olarak görmemiþ ve lanse
etmemeye de özen gösteren bir yapýya
sahiptir.
Yine ustamýzýn çok yönlü eleþtirilere
açýk bir insan olmasý ve bu eleþtirileri
olumlu yönde algýlayarak sanatýna
uyarlamasý onu diðer çinicilerden farklý
kýlan özellikler arasýndadýr.
Yur tiçi ve yur tdýþýnda oluþturduðu
sergilerde eserlerini tanýtýrken ürünlerini
ve markasýný hep ön planda tutar fiyatlarý
hiçbir zaman ederinin altýnda deðildir,
bazen sanatýnýn ve memleketinin tanýtýmý
için kazancýndan çok zarar ettiði de
görülmüþtür.
Ustanýn yur tiçi ve yur tdýþýnda çok
sayýda koleksiyonerleri mevcut olup
adetli ürettiði ürünleri vardýr. Bazýlarýný
tek olarak yapýldýðý eserleri de vardýr.
Sýtký Usta eserinin hangi özellikte
olduðunu, hangi tarihte kimlere sattýðýný
gayet iyi bilir. Yine usta müþterisine
sattýðý eserlerinin hep arkasýnda olmuþ,
yaptýðý ürünün kýymet deðerini iyi bildiði
gibi müþterilerine de bunu en güzel
þekilde ifade edebilme kabiliyetine
sahiptir.
Saydýðýmýz veya anlatmaya
çalýþtýðýmýz ustanýn sanatýný yurtdýþý ve
yur tiçinde yaþayan nice sanatseverler
takdir ile karþýlarken ve onunla çok az
bir süre de olsa sohbet etmeye can
atarken ve dünyada onu çininin
picassosu ilan ederken, maalesef biz
Kütahyalý hemþerilerimiz sanatý onun
kadar bilmediðimiz onun kadar
anlamadýðýmýz halde onun sanatçý olup
olmadýðýný tartýþýrýz. Yok, efendim ustanýn
eli fýrça tutmayý bilmez o, sanattan
anlamaz aklý baþkalarýndan alýr,
baþkalarýna yaptýrýr diyerek onu bu ve
benzeri þekilde eleþtiririz. Böylelikle
memleketimize ve bu memleketin
yetiþtirdiði bu memleketin büyüttüðü
insana ne kadar haksýzlýk yaptýðýmýzý
çoðumuz farkýnda bile deðiliz.
Biz bu eleþtirilerle Onu yargýlarken o
bir Kütahya sevdalýsý olarak bize
kulaklarýný týkamýþ, dünyaya kollarýný
açmýþ, dinler diyaloðu kapsamýnda
sergiler planlamakla meþguldür. O
dünyaya Türk Ýslam Sanatýný dýþ
güçlerinde engellerine aldýr madan
tanýtmaya çalýþýr.

KÖÞE YAZISI
Sýtký Olçar eðer bugün yaþamýþ olsaydý,
Endülüs Emevi devletinin duvar
cephelerinde, büyük Selçuklularda amblem
olarak bilinen, Almanlarýn logolarýnda
kullandýðý, Ýstanbul surlarýnda rastladýðýmýz,
Kütahyada Sadettin Camii dýþ duvar
köþesinde bulunan, Ulu Camiinin içindeki
havuzun dör t köþesinde kanatlarýný
gördüðümüz Çift Baþlý Kartal konulu bir
sergi projesi vardý.
Bu proje ile dünyanýn mimari
yapýlarýnda kullanýlan çift baþlý kar tal
figürünü firuze sýr ile kaplayýp dünyanýn
herhangi bir ülkesinde sergi ile tanýtýp
bütün dünyanýn dikkatini Türk-Ýslam
sanatýna çekmek istiyordu. Bu sergi

projesini ömrünün son zamanlarýnda
evinde Amerikalý bilim adamý Henr y
beyinde bulunduðu bir ortamda bizimle
paylaþmýþtý. Amacý sanatçýlarýn fýrçasý ile
eseriyle hüneriyle dünya barýþýna en büyük
katký saðlayan kiþiler olduðunu
göstermekti.
Evet, Sýtký Usta Kütahyayý çininin
yanýnda, kültürü ile sanatý ile manevi
deðerleri ile dünyaya tanýtmaya kendisini
adayan bir insandý. Ustamýz güzel ve
bereketli bir Kurban Bayramý günü Rabbine
kavuþtu. Otuz yedi yýl boyunca yaptýðý çok
yönlü hizmetler günümüz Kütahyasýnda
bugün anlaþýlmasa da yarýn mutlaka
anlaþýlacaktýr.

KUTSOda 2010 Yýlýnda Açýlan Kapanan Firma Sayýlarý
GER. KÝÞÝ
TÝC. ÝÞL.

1
3
2
2
7
2
1
0
2
1
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7
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KOOP.

ÞÝRKET

GER. KÝÞÝ
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ÞUBAT
6
MART
14
NÝSAN
22
MAYIS
17
HAZÝRAN
15
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5
5
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6
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Kütahya ve Kütahyalý onun
saðlýðýnda diðer sanatçýlar gibi kýymetini,
deðerini maalesef gereði gibi
bilememiþtir. Ustanýn açtýðý bir sergiye
çiçek göndermekten veya aldýðý bir
ödülü telefonla tebrik etmekten gayrý
ne yapmýþtýr. Ýnþallah Kütahya dünya
menfaatlerini bir yana býrakýp önce Allah
rýzasý için sonra ülkesi ve memleketi
için çýrpýnan ve bugün halen hayatta
olan sanatçý hemþerilerinin kýymeti
bilinir.
Allahýn selam ve barýþ dileklerimle

duyuru
BEBEK BÝBERONLARINDA ÝTHALAT,
ÜRETÝM VE PÝYASA DENETÝMLERÝ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden
Odamýza gelen yazýda; Bisfenol A maddesi
kullanýlarak üretilen bebek biberonlarýnýn ithalatý
ve üretiminin 1 Mart 2011 tarihinden itibaren
yasaklanmasý, bu tarihten önce ithal edilmiþ
veya üretilmiþ biberonlarýn 1 Haziran 2011
tarihinden itibaren piyasaya sunumuna izin
verilmemesine dair hususlarýn Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliði Sanayi Müdürlüðü web
sayfasýnda
(http://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/
Documents/Duyurular/BebekMamalarindaBi
sfenol.pdf) duyurunun yayýnlandýðý belirtilmiþ
olup, bebek biberonlarýnýn, ithalat, üretim ve
piyasa denetimlerinin bu doðrultuda yürütüleceði
bildirilmiþtir.

duyuru

T.C.TÜTÜN VE ALKOL PÝYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN (TAPDK) DUYURU
T.C. Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumundan Odamýza gelen yazýda; tütün mamulü ve/veya alkollü içki satýþý
yapan iþletmelerin, www.tapdk.gov.tr adresinden tabi olunan yasa, yönetmelik ve diðer hukuki düzenlemelerin tümünü
temin ederek tam ve eksiksiz bilgi edinmelerinin gerektiði bildirilmiþtir.
TAPDKdan satýþ belgesi almadan tütün mamulü veya alkollü içki perakende (ambalajý bozulmaksýzýn, son tüketiciye
yönelik) satýþýný yapanlara (2011 yýlý için) 6.163 TL, toptan satýþýný yapanlara ise (2011 yýlý için) 61.638 TL. idari para
cezasý verileceði, ayrýca bu düzenlemeye aykýrý hareket edenlerin satýþa sunmuþ olduklarý ürünlerin mülkiyetinin kamuya
geçirilebilmekte olduðu belirtilmiþtir.
Süre uzatým iþlemi yapýlmamasý nedeniyle satýþ belgesi iptal edilen satýcýlara iliþkin bilgileri içeren listelerin TAPDK
tarafýndan mülki amirliklere gönderilmekte olduðu ve bu iþyerlerinin kolluk güçleri tarafýndan kontrol edildiði, belgesi iptal
durumuna düþmesine raðmen satýþ yapanlar hakkýnda anýlan idari para cezalarýnýn uygulanmakta olduðu, ayrýntýlý bilgilerin
www.tapdk.gov.tr internet adresinden alýnabileceði bildirilmiþtir.
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ARAMIZDAN
AYRILANLAR

Mustafa Kuran

(1962-1974 KUTSO Genel Sekreteri)
1962-1974 yýllarý
arasýnda odamýzda Genel
Sekr eterlik gör eviyle
hizmet veren ve geçirdiði
bir rahatsýzlýk sonucu vefat
ederek aramýzdan ayrýlan
Mustafa Kuraný rahmetle
a n ý y o r, a i l e s i n e v e
yakýnlarýna baþsaðlýðý
diliyoruz.
1929 yýlýnda Denizli
ilinin Güney Kasabasýnda
doðan Mustafa Kuranýn
Kütahya ya ilk geliþi, 1932
yýlýnda babasýnýn ticaret
için Kütahyayý seçmesiyle
gerçekleþmiþtir. Lise
öðrenimini Kütahya da
gören Kuran, yedek subay
olarak 1951 yýlýnda
askerlik görevini yerine
getirmiþ ve 1 Ocak 1953
tarihinde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnda Genel Sekreter
olarak göreve baþlamýþtýr.

5590 sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Kanunu ve
yönetmelikleri ile ilgili olarak araþtýrmalar yaparak, oda üyelerine
yönelik uygulamalarý öðrendi. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn
Cumhu-riyet Caddesi Sevgi Yolu Tarihi Küçük Hamam yanýnda
bulunan ilk hizmet binasýnýn yerini kazandýrdý.
1965 yýlýnda Turgut Erdemin baþkanlýk döneminde Orta Anadolu
Odalar Birliði Bölgesel Toplantýsýný Kütahyada düzenledi.
Ýlimizde kurulan toprak sanayinin çalýþmalarýna katýldý. Organize
sanayi bölgesi ile ilgili çalýþmalar ve Seyitömer termik santrali
fizibilite çalýþmalarýna katýldý.
1964 yýlýnda Ýstanbul ve Ýzmir Ticaret odalarýnýn talebelere
burs verdiðini öðrendiðinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðine
mektup yazarak, ilimizde de ayný uygulamanýn yapýlmak istendiðini
belirtti. Bu sayede, 1965 yýlýndan 1974 yýlýna kadar 34 talebeye
burs imkaný saðlanarak mezun edildi.
Hazýrladýðý Ýktisadi Yönü ile Kütahya adlý kitap, 1968 yýlýnda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Matbaasýnda basýlarak
yayýnlanmýþtýr. Kütahyanýn coðrafi yerleþim ve yapýsý, nüfus, sosyal
teþekküller, eðitim ve saðlýk yapýsý, ulaþtýrma sektörü, ticari
ter tipleme yapýsý (odalar, kooperatifler), tarým, hayvancýlýk,
ormancýlýk, madencilik, sýnai durum, turizm, çini sektörlerine dair
ve Kütahya tarihine dair bilgiler verilmiþtir.
Ailesinde ve çevresinde dürüstlüðü ve çalýþkanlýðý ile tanýnan
Mustafa Kuran, spor faaliyetleri ile de yakýndan ilgilenmiþ ve
amatör kümede kaleci olarak lise dönemlerinde ve liseden sonra
bir süre daðcýlýk ve spor kulübünde kaleci olarak futbol oynamýþ,
ayrýca Kütahyaspor yönetiminde de görev almýþtýr. Yaþamýnýn son
anlarýna kadar çalýþma hayatýndan kopmayan Kuran, ilimizde
bugün varlýðýný devam ettiren birçok iþletmenin tüzel kiþilikle ilgili
iþlerine ya iþi yaparak veya bilgi vererek hizmet etmiþ, çok sevdiði
çalýþma hayatýndan kendisini hiç emekliye ayýrmamýþtýr.

46

Mustafa Özyorgun

(1974-1990 KUTSO Genel Sekreteri)
1946 yýlýnda Kütahyada doðdu. Ýlk,
orta ve lise öðrenimini
Kütahyada tamamladýktan sonra 1970
yýl-ýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesinden mezun oldu.
Yedek subay olarak Polatlýda askerlik görevini
tamamladý. 1973 yýlýnda SSKda görev yaptý.
1974 yýlýnda Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasýnda genel sekreter
ve ticaret sicil memuru
olarak görev yapmaya
baþladý. Emekli olduðu
1990 yýlýna kadar
odanýn en uzun süreli
sekreteri oldu.
Ortaklýk kültürüne dair þehrimizin ilk örneklerinden olan
ve çini sektöründe faaliyet gösteren iþletmeleri bir araya
getiren çini kooperatifinin kuruluþunda ve devam eden
çalýþmalarýnda aktif görev aldý ve bu tesisi belediyeye
kazandýrdý. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý nda genel
sekreterlik görevinde bulunduðu dönemlerde, adliye
makamlarýnda bilirkiþilik yaptý, Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasýný temsilen yur t dýþý gezilerinde bulunarak,
araþtýrmalarda ve incelemelerde bulundu.

Kütahyada ekonomik ve sosyal yaþamýn iyileþtirilmesi
için yapýlan faaliyetlere katýldýðý gibi, Belediyede encümen
üyesi olarak görev yapmasýnýn yaný sýra, çeþitli vakýf ve
derneklerde sosyal görevlerde bulundu.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýndan emekli olduktan
sonra, 1996 yýlýnda Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavir
olarak kendi iþyerini açtý ve ilimize hizmet vermeye devam
etti.
Ailesi ve çevresindekiler tarafýndan yüksek hoþgörüsü,
herkese yardýmcý olma gayreti, güleryüzlülüðü, mütevaziliði,
çalýþkanlýðý ve öðreten kiþiliði ile tanýnýr ve sevilirdi.
Türk sanat müziði eserlerini ve þiiri çok severdi, ailesi
ve çevresindekiler ile olan sohbetlerinde, sohbetin konusuna
dair þiirlerden hemen okumasý, ilgi ve beðeni ile dinlenirdi.
Vefatýyla aniden aramýzdan ayrýlan emekli genel
sekreterimizi biz de oda olarak saygýyla anýyor, kendisine
ebedi istirahatinde rahmet, ailesine de baþsaðlýðý diliyoruz.

YENÝ ÜY E L E RÝ MÝ Z

ODAMIZA KAYIT OLARAK ARAMIZA KATILANLAR

Bu ay odamýza kayýt yaptýrarak, aramýza katýlan üyelerimizi tebrik eder, iþlerinde baþarýlar ve kazançlar diler, ilimiz ekonomisine saðladýklarý katkýlardan
dolayý þükranlarýmýzý sunarýz.

UNVANI/ADI SOYADI

MESLEK GRUBU

FAALÝYET ALANI

1

AYBAÞ TÝCARET-TUNÇAY
AYBAÞ

1.GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ

TOPTAN GIDA MADDELERÝ SATIÞI TÝCARETÝ.

BALIKLI MAHALLESÝ TAVUKÇU SOKAK
NO:3/148 KÜTAHYA

ADRESÝ

2

H.SENA GIDA AKARYAKIT
NAKLÝYAT HAYVANCILIK
ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

1.GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ

GIDA MADDELERÝ TÝCARETÝ.

FUAT PAÞA MH. BEREKET SANAYÝ SÝTESÝ
BEREKET CD. 4.BLOK NO:3 KÜTAHYA

3

MEHMET KAP

1.GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ

KABZIMAL VE KOMÝSYONCULUK ÝÞLERÝ.

BELEDÝYE SEBZE HALÝ NO:23 KÜTAHYA

4

ELÇÝN ÇÝÇEKCÝLÝK VE
ORGANÝZASYON- SONER
KAYACAN

1.GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ

CANLI SAKSI ÇÝÇEÐÝ, KESME ÇÝÇEK, YAPAY ÇÝÇEK, KURU
ÇÝÇEK SATIÞI ÝLE HER TÜRLÜ ORGANÝZASYON ÝÞLERÝ.

ASIM GÜNDÜZ CADDESÝ NO:7/A
KÜTAHYA

5

KÜTAHYA TURAN GIDA
TEKEL ÜRÜNL. ÞANS
OYUNLARI ÝNÞ. NAKL.
HAYV. TAR. HIRD. TRZ.
SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.

1.GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ

YÝYECEK, ÝÇECEK VE TÜTÜN ÜRÜNLERÝ SATIÞI TÝCARETÝ.

SERVÝ MH. MÝTHATPAÞA CD. NO:4
KÜTAHYA

6

KÝLER ALIÞVERÝÞ
HÝZMETLERÝ GIDA SANAYÝ
VE TÝCARET ANONÝM
ÞÝRKETÝ KÜTAHYA-2
ÞUBESÝ

1.GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ

GIDA SANAYÝNDE BÝLUMUM GIDA MADDELERÝ TOPTAN VE
PERAKENDE SATIÞI.

75.YIL MAHALLESÝ BEKÝR SITKI PAÞA
CADDESÝ NO:12/2 KÜTAHYA

7

DAMLA GIDA TOPTAN
PAZARLAMA-RIFAT
ÇAMURDIK

1.GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ

TOPTAN GIDA TÝCARETÝ.

FATÝH SANAYÝ SÝTESÝ 41.SK.NO:8
KÜTAHYA

8

OKYANUS TEKEL SHOP FATMA DERELÝ

1.GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ

TEKEL ÜRÜNLERÝ ÝLE GIDA MADDELERÝ SATIÞI TÝCARETÝ ÝLE
TALÝH OYUNLARI ÝÞLERÝ.

YUNUS EMRE MH. DUMLUPINAR BULVARI
ERDEM KENT AP. B.BLOK NO:135/E
KÜTAHYA

9

BAKTAKAL - ÖZLEM
AYDOÐDU

1.GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ

TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TÝCARETÝ VE MARKET
ÝÞLETMECÝLÝÐÝ.

SERVÝ MH. MENDERES CD. ÖZTUÐCU
AP.ALTI NO:18/G KÜTAHYA

10

BÜFE & CAFE-ORHAN NAZ

1.GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ

BÜFE VE KAFETERYA ÝÞLETMECÝLÝÐÝ

YILDIRIM BEYAZIT MH. ÝSTASYON MEVKÝÝ
KÜTAHYA GAR BÝNASI KÜTAHYA

11

KONYA LEZZET ETLÝ EKMEK
VE PÝDE SALONU - ÝBRAHÝM
KESGÝN

10.HÝZMET SEKTÖRÜ

KÖFTE, PÝDE VE LAHMACUN SALONU ÝÞLETMECÝLÝÐÝ.

FATÝH SANAYÝ SÝTESÝ AHÝ SANAYÝ CD.
NO:29 KÜTAHYA

12

METRO PÝZZA- AYHAN
ORHAN

10.HÝZMET SEKTÖRÜ

FAST FOOD ÝÞLETMECÝLÝÐÝ, GIDA MADDELERÝ SATIÞI ÝLE
BÜFE ÝÞLETMECÝLÝÐÝ.

ATATÜRK BULVARI ASUDE APARTMANI
NO:49 KÜTAHYA

13

M.E.B.ÖZEL DAMLA
YÜKSEK ÖÐRENÝM KIZ
ÖÐRENCÝ YURDU-ÝSMAÝL
ÝNÖL

10.HÝZMET SEKTÖRÜ

ÖÐRENCI YURDU IÞLETMECILIÐI.

FUATPAÞA MH. MENDERES CD. DÖNMEZ
SK. NO:8 KÜTAHYA

14

KÖFTECÝ MESUT - HÜSEYÝN
DALKILIÇ

10.HÝZMET SEKTÖRÜ

LOKANTA ÝÞLETMECÝLÝÐÝ.

ALÝPAÞA MH. ÞADIRVAN SK. NO:2
KÜTAHYA

15

ÇINAR KÖFTE SALONU KENAN TAMEL

10.HÝZMET SEKTÖRÜ

LOKANTA ÝÞLETMECÝLÝÐÝ.

ALÝPAÞA MH. LÝSE CD. NO:7 KÜTAHYA

16

HMT GROUP TURÝZM
PETROL ÜRÜNL. GIDA
OTOMOTÝV PERS. VE TEMZ.
HÝZMT. SAN. VE TÝC. LTD.
ÞTÝ.

10.HÝZMET SEKTÖRÜ

RESTAURANT ÝÞLETMECÝLÝÐÝ

AHÝ SANAYÝ SÝTESÝ 32.SK. NO:34
KÜTAHYA

17

MEDÝ-SER MEDÝKAL ÝNÞAAT
GIDA TEMÝZLÝK TURÝZM
MÝMARLIK SAN. VE TÝC.
LTD. ÞTÝ.

11.SAÐLIK VE EÐÝTÝM
HÝZMETLERÝ SEKTÖRÜ

TIBBÝ VE ORTOPEDÝK ÜRÜNLERÝN TÝCARETÝ.

BALIKLI MH. OSMANLI CD. NO:86/1
KÜTAHYA

18

KÜTAHYA ENGELLÝLER
UMUT SPOR KULÜBÜ
ÝKTÝSADÝ ÝÞLETMESÝ

11.SAÐLIK VE EÐÝTÝM
HÝZMETLERÝ SEKTÖRÜ

KAMPANYA,TURNUVA, GEZÝ, KONSER, TOPLANTI, YARIÞMA
VB. SOSYAL KÜLTÜREL SPORTÝF FAALÝYETLER.

ALÝPAÞA MAHALLESÝ FATÝH SULTAN
MEHMET BULVARI NO:5/A KÜTAHYA

19

35. BÖLGE KÜTAHYA
ECZACILAR ODASI ÝKTÝSADÝ
ÝÞLETMESÝ

11.SAÐLIK VE EÐÝTÝM
HÝZMETLERÝ SEKTÖRÜ

ECZACILIK, SARF MALZEME, EVRAL ALIMI SATIMI ÝLE ÝLGÝLÝ
ÝÞLEMLER.

DUMLUPINAR MAHALLESÝ IÞIL SOKAK
NO:15 KÜTAHYA

20

ÖZEL YABANCI AKADEMÝ
DÝL KURSU - DERYA
AYKURT

11.SAÐLIK VE EÐÝTÝM
HÝZMETLERÝ SEKTÖRÜ

DÝL EÐÝTÝMÝ HÝZMETLERÝ.

SARAY MH. DÝRSEK SK. NO:17 KÜTAHYA

21

KÜTAHYA ANATOMÝ
MEDÝKAL SAÐLIK ARAÇ VE
GEREÇLERÝ TÝCARET
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

11.SAÐLIK VE EÐÝTÝM
HÝZMETLERÝ SEKTÖRÜ

TIBBÝ VE MEDÝKAL ÜRÜNLERÝN TÝCARETÝ.

FUATPAÞA CD. ORDUEVÝ KARÞISI 17/Z1 KÜTAHYA

22

KÜTAHYA KARDELEN
MEDÝKAL SAÐLIK ARAÇ VE
GEREÇLERÝ TÝCARET
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

11.SAÐLIK VE EÐÝTÝM
HÝZMETLERÝ SEKTÖRÜ

TIBBÝ VE MEDÝKAL ÜRÜNLERÝN TÝCARETÝ.

FUATPAÞA CD. DÝSPANSER YOKUÞU
AÞLAMA AP. K:1 NO:3 KÜTAHYA

23

SAÐLIK MEDÝKAL MEHMET CÝHAN SAÐ

11.SAÐLIK VE EÐÝTÝM
HÝZMETLERÝ SEKTÖRÜ

HER TÜRLÜ MEDÝKAL VE LABORATUVAR MALZEMESÝ TOPTAN
VE PERAKENDE TÝCARETÝ.

ALÝPAÞA MH. FUATPAÞA CD. DÝSPANSER
YOKUÞU NO:29/C KÜTAHYA

24

AMENTÝ SAÐLIK
HÝZMETLERÝ KOZMETÝK
HEDÝYELÝK EÞYA SANAYÝ VE
TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

11.SAÐLIK VE EÐÝTÝM
HÝZMETLERÝ SEKTÖRÜ

SAÐLIK KURULUÞU HÝZMETLERÝ.

BALIKLI MH. OSMANLI CD. DÜRRÜOÐLU
AP. K:2 D:2 KÜTAHYA

47

YENÝ Ü Y E L E R Ý MÝ Z
UNVANI/ADI SOYADI

MESLEK GRUBU

FAALÝYET ALANI

ADRESÝ

25 SELÇUKLU SÝGORTA VE ARACILIK
HÝZMETLERÝ-ERHAN SONKAYA

12.FÝNANS SÝGORTA EMLAK VE
KUYUMCULUK SEKTÖRÜ

SÝGORTACILIK ÝÞLERÝ

ALÝPAÞA MAHALLESÝ UYGUN SOKAK
KOCAÝSMAÝLOÐLU APT. ALTI NO:4
KÜTAHYA

26 GÝRGÝN KUYUMCULUK - AHMET GÝRGÝN

12.FÝNANS SÝGORTA EMLAK VE
KUYUMCULUK SEKTÖRÜ

SARRAFÝYE VE KUYUMCULUK ÝÞLERÝ.

PAÞAM SULTAN MH. MISIR ÇARÞISI
NO:14 KÜTAHYA

SÝGORTACILIK ÝÞLERÝ.

CERELLER MH. ÝSMAÝL TANRIVERDÝ CD.
NO:11/C ÇAVDARHÝSAR/KÜTAHYA

EMLAK KOMÝSYONCULUÐU ÝÞLERÝ

MEYDAN MAH. MÝTHATPAÞA CD. HÜDA
KENT APT. A. BLOK NO:89/D KÜTAHYA

EMLAK ALIM SATIM VE ARACILIK HÝZMETLERÝ.

YENÝDOÐAN MH. DUMLUPINAR BLV.
ERDEM KENT SÝTESÝ C. BLOK NO:6
KÜTAHYA

SÝGORTACILIK ÝÞLERÝ.

ALÝ PAÞA MH. ÇAMLIBAHÇE SK. ALOPAÞA
ÝÞHANI K:3 NO:15 KÜTAHYA

27 ADABAY SÝGORTA ARACILIK HÝZMETLERÝ 12.FÝNANS SÝGORTA EMLAK VE
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ - ÇAVDARHÝSAR ÞUBESÝ KUYUMCULUK SEKTÖRÜ
28 ÝÇA EMLAK- ALÝ ÝÇA

12.FÝNANS SÝGORTA EMLAK VE
KUYUMCULUK SEKTÖRÜ

29 GÜLER EMLAK VE ARACILIK HÝZMETLERÝ - 12.FÝNANS SÝGORTA EMLAK VE
KUYUMCULUK SEKTÖRÜ
GÜLER DUMAN
30 ENDER SÝGORTA ARACILIK HÝZMETLERÝ
SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ
KÜTAHYA ÞUBESÝ

12.FÝNANS SÝGORTA EMLAK VE
KUYUMCULUK SEKTÖRÜ

31 ALTAY PVC VE DEMÝR DOÐRAMA-BEKÝR
ALTAY

13.DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ALÜMÝNYUM DOÐRAMA, SOÐUK DEMÝR DOÐRAMA YENÝ DOÐAN MH. RAGIP GÜMÜÞ PALA
ÝLE METAL VE MAKÝNA ÜRETÝM VE PVC MONTAJ ÝÞLERÝ, ÇELÝK KAPI TÝCARETÝ, ÝNÞAAT CD. NO:36 KÜTAHYA
SEKTÖRÜ
MALZEMELERÝ TÝCARETÝ.

32 KÖSEOÐLU MAKÝNA- HÜSEYÝN ÞAHÝN

13.DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI MAKÝNA, METAL,TORNA VE KAYNAK ÝÞLERÝ YEDEK
ÝLE METAL VE MAKÝNA ÜRETÝM PARÇA SATIÞI TÝCARETÝ.
SEKTÖRÜ

33 MUTLU MAKÝNA - ADEM MUTLU

13.DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI HER TÜRLÜ MAKÝNA ÝMALATI ÝLE TORNA, TESFÝYE VE FATÝH SANAYÝ SÝTESÝ 33. SK. NO:13
ÝLE METAL VE MAKÝNA ÜRETÝM KAYNAK TAMÝRÝ ÝÞLERÝ.
KÜTAHYA
SEKTÖRÜ

YENÝ SANAYÝ SÝTESÝ 12.SOKAK NO:2
KÜTAHYA

34 EVCÝLCÝPET PETSHOP ÜRÜNLERÝ- SERPÝL 13.DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI PETSHOP ÜRÜN ÝMALATI, TOPTAN VE PERAKENDE TAVÞANLI KARAYOLU3 KM TEDAÞ AMBARI
ÝLE METAL VE MAKÝNA ÜRETÝM TÝCARETÝ VE BOTANÝK HAYVAN YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ ÝÞLERÝ. YANI KÝÞGEM BÝNASI NO:14 KÜTAHYA
SÝNAL
SEKTÖRÜ
35 KOZMOS GERÝ DÖNÜÞÜM VE HURDACILIK 13.DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ATIK VE GERÝ DÖNÜÞÜM ÝÞLEMLERÝ.
SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ - KÜTAHYA ÝLE METAL VE MAKÝNA ÜRETÝM
SEKTÖRÜ
ÞUBESÝ
36 FURKAN MAKÝNA - ÝHSAN EÞDOÐAN

13.DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI TORNA VE KAYNAK ÝÞLERÝ, YEDEK PARÇA ÝMALAT VE BEREKET SANAYÝ SÝTESÝ 50.SK. NO:19
ÝLE METAL VE MAKÝNA ÜRETÝM TÝCARETÝ, MAKÝNA ÝMALAT VE TÝCARETÝ.
KÜTAHYA
SEKTÖRÜ

37 MUTAF METAL DEMÝR - PLASTÝK DOÐRAMA 13.DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI PVC'DEN OLANLAR DAHÝL, PLASTÝK KAPILAR,
CAM HIRDAVAT ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET ÝLE METAL VE MAKÝNA ÜRE.TÝM PENCERELER, ÇERÇEVELER, PANJURLAR,
GÜNEÞLÝKLER, SÜPÜRGELÝKLER VB.
SEKTÖRÜ
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
38 AMS AKYOL MAKÝNA MADEN ÝNÞAAT
NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED
ÞÝRKETÝ

ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 7.CD. NO:5
KÜTAHYA

FUAT PAÞA AHÝ SANAYÝ SÝTESÝ 33.SK.
NO:44-46-48-50-52 KÜTAHYA

13.DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI GENEL AMAÇLI MAKÝNELERÝN ÝMALATI VE TÝCARETÝ. FATÝH SANAYÝ SÝTESÝ 35.SOKAK NO:13
ÝLE METAL VE MAKÝNA ÜRETÝM
KÜTAHYA
SEKTÖRÜ

39 TEKNO-SER ÇÝNÝ SERAMÝK FIRIN ÝNÞAAT 14.ÇÝNÝ,EL SANATLARI,YÖRESEL
GIDA KÝMYA NAKLÝYE SANAYÝ VE TÝCARET SANAT FAALÝYETLERÝ SEKTÖRÜ
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

HER TÜRLÜ ÇÝNÝ VE SERAMÝK MALZEMESÝ ALIM SATIMI MENDERES CD. ATLASKENT SÝTESÝ ALTI
ÇÝNÝ, SERAMÝK ÜRETÝMÝ VE BUNLARDA KULLANILAN NO:105/H KÜTAHYA
FIRIN VB. ÜRÜNLERÝN ÝMALATI.

40 SINIRLI SORUMLU ÖZÞAHÝN KONUT YAPI
KOOPERATÝFÝ

15.MÜHENDÝSLÝK VE TEKNÝK
HÝZMETLER SEKTÖRÜ

ORTAKLARININ KONUT ÝHTÝYAÇLARINI KARÞILAMAK. CUMHURÝYET CADDESÝ TERAS KAT NO:54
KÜTAHYA

41 BÝRÝKÝM OTOMASYON VE MÜHENDÝSLÝKARÝF YÜKSEL KARAAÐAÇ

15.MÜHENDÝSLÝK VE TEKNÝK
HÝZMETLER SEKTÖRÜ

PROJE, MÜHENDÝSLÝK, OTOMASYON HÝZMETLERÝ, ALÝPAÞA MH. SERVÝ SK. HACI ZAÝM
ELEKTRÝK VE ELEKTRONÝK MALZEME TÝCARETÝ, ÝNÞAAT EFENDÝ AP. B.BLOK NO:44 KÜTAHYA
VE TAAHHÜT ÝÞLERÝ.

42 KOLAY ORMANCILIK ÇEVRE SANAYÝ VE
TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

16.TOPRAK VE AÐAÇ SANAYÝ
SEKTÖRÜ

AÐAÇ VE KERESTE ÜRÜNLERÝ ÝMALAT, SATIÞ VE
TÝCARETÝ.

ÇÝNÝCÝLER ÇARÞISI 1. ÇARÞI NO:100
KÜTAHYA

43 ANADOLU UNLU MAMULLERÝ-MUSTAFA
ÇALIKUÞU

2.TARIM HAYVANCILIK VE GIDA
ÝMALATI SEKTÖRÜ

EKMEK VE EKMEK ÇEÞÝTLERÝ, UN VE UNLU
MAMULLER VE TATLI ÝMALATI SATIÞI TÝCARETÝ ÝLE
B.ÜFE LOKANTA ÝÞLETMECÝLÝÐÝ.

ESKÝÞEHÝR YOLU 3KM. BULVARI NO:BÝLA
KÜTAHYA

44 KOÇMAK SARRAFÝYE TARIM ÜRÜNLERÝ GIDA 2.TARIM HAYVANCILIK VE GIDA
ÝMALATI SEKTÖRÜ
NAKLÝYE ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

TARIM ÜRÜNLERÝ VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN
YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ.

HÜRRÝYET MH. HÜRRÝYET CD. NO:21
ALTINTAÞ/KÜTAHYA

45 ÖZER TOPRAK GIDA PLASTÝK ENERJÝ ÝNÞAAT 2.TARIM HAYVANCILIK VE GIDA
ÝMALATI SEKTÖRÜ
TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM
ÞÝRKETÝ KÜTAHYA ÞUBESÝ

TARIM ÜRÜNLERÝ ÝMALATI.

ESKÝÞEHÝR YOLU 5.KM. KÜTAHYA

46 TUNA ÝNÞAAT TAAHHÜT-HALÝL TUNA

ÝNÞAAT, TAAHHÜT, TESÝSAT, MÜHENDÝSLÝK VE
BALIKLI MH. ÞEVELLÝ ÝÞ MERKEZÝ NO:208
DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ, DOÐALGAZ VE DÖNÜÞÜM KÜTAHYA
SÝSTEMLERÝ, HER TÜRLÜ ÝZOLASYON SÝSTEMÝ ÝÞLERÝ.

3.YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ

47 KCP YAPI ÝNÞAAT, TURÝZM, MADENCÝLÝK, 3.YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ
GIDA, SANAYÝ VE TÝCARET L.ÝMÝTED ÞÝRKETÝ

YURT ÝÇÝ VE YURT DIÞINDA RESMÝ ÖZEL KURULUÞLAR MEYDAN MH. MÝTHATPAÞA CD. ÜRÜN
ÝLE ÞAHISLARA KARÞI HER NEV'Ý ÝNÞAAT
APT. KAT.1 DAÝRE 1 NO:BÝLA KÜTAHYA
TAAHHÜTLERÝNDE BULUNMAK VE ÝÞLERÝNÝ YAPMAK.

48 HAS MESA ÝNÞAAT HAYVANCILIK TEKSTÝL 3.YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ
NAKLÝYE TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

ÝNÞAAT VE TAAHHÜT ÝÞLERÝ.

49 EREN ÝNÞAAT TAAHHÜT-BÜLENT TURÐUT

ÝNÞAAT,TAAHHÜT VE PLAN PROJE ÝÞLERÝ ÝLE NAKLÝYE SERVÝ MHÇ DEVLET HATUN CDÇ
TAAHHÜT ÝÞLERÝ
ORHANGAZÝ ÝÞ MERK. NO:18 KAT2/8
KÜTAHYA

3.YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ

SELVÝ MH. KARAAHMET SK. GÜLTAÞ ÝÞH.
KAT NO:91 KÜTAHYA

50 NADÝR ÝNÞAAT TAÞERONLUÐU- ENBÝYA BAÞ 3.YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ

ÝNÞAAT VE TAAHHÜT ÝÞLERÝ.

ESKÝÞEHÝR YOLU 1. KM. ÇÝNÝCÝLER
ÇARÞISI NO:113 KÜTAHYA

51 ÝDÝ HAFRÝYAT-ÝHSAN ÝDÝ

HAFRÝYAT, TAAHHÜT ÝÞLERÝ ÝLE ÇAY OCAÐI
ÝÞLETMECÝLÝÐÝ.

MERKEZ AÐAÇKÖY MH. KÜTAHYA

3.YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ

52 ES GÜVEN ÝNÞAAT MOBÝLYA DANIÞMANLIK 3.YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ
ARACILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

48

ÝNÞAAT, LABORATUAR ÝÞLERÝ, DANIÞMANLIK, ARACILIK, SARAY MAHALLESÝ FUATPAÞA CADDESÝ
MOBÝLYA ÝÞLERÝ.
NO:14 KÜTAYA

YENÝ ÜY E L E RÝ MÝ Z
MESLEK GRUBU

FAALÝYET ALANI

ADRESÝ

53 KO-ZA YAPI ÝNÞAAT TURÝZM MADENCÝLÝK
GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

UNVANI/ADI SOYADI

3.YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ

ÝNÞAAT VE TAAHHÜT ÝÞLERÝ.

MEYDAN MH. MÝTHAT PAÞA CD. ÜRÜN
APT. ALTI NO:144/A KÜTAHYA

54 N.K. NUR ÝNÞAAT VE TAAHHÜT - NAZIM
KAYA

3.YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ

ÝNÞAAT VE TAAHHÜT ÝÞLERÝ.

DUMLUPINAR MH. ÝRFANÝYE SK. NO:4/7
KÜTAHYA

55 BÝZÝM TÝCARET- ÝRFAN KAYA

3.YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ

ÝNÞAAT MALZEMELERÝ, HIRDAVAT, NALBURÝYE
TÝCARETÝ ÝLE ÝNÞAAT VE TAAHHÜT ÝÞLERÝ.

SERVÝ MH. SERVÝ SK.PAKSOY APT. ALTI
NO:84/D KÜTAHYA

56 PINAR ÝNÞAAT- RECEP PINAR

3.YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ

ÝNÞAAT TAAHHÜT ÝÞLERÝ.

BÖREKÇÝLER MH. ULUCAMÝ ÝÞH.
NO:1/117 KÜTAHYA

57 ÝLKAY YAPI - MUHTEREM GÜLMEZ

4.ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE
TESÝSATI SEKTÖRÜ

ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SATIÞI, ÝNÞAAT, TAAHHÜT,
ISI ÝZOLASYON ÝÞLERÝ.

BAHÇELÝ EVLER MH. BAHTÝYAR SK.
NO:22/1 KÜTAHYA

58 YAPSAN YAPI DEKORASYON- YAKUP SAÐDIÇ

4.ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE
TESÝSATI SEKTÖRÜ

ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SATIÞI ÝLE ÝNÞAAT,
DEKORASYON VE TAAHHÜT ÝÞLERÝ.

BALIKLI MH. MÝTHATPAÞA CD. FAKÝH APT.
ALTI NO:27 KÜTAHYA

59 YILMAZ YAPI DEKORASYON - SELÇUK
YILMAZ

4.ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE
TESÝSATI SEKTÖRÜ

ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE YAPI DEKORASYON ÝÞLERÝ.

CEMALETTÝN MH. MENDERES CD.
GÖKGÜN AP.ALTI NO:53/F KÜTAHYA

60 ÞAMLILAR YAPI MALZEMELERÝ- NECATÝ
ONUR DEFTER

4.ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE
TESÝSATI SEKTÖR

ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SATIÞI ÝLE ÝNÞAAT TAAHHÜT CEMALETTÝN MH. KOBAK CD. NO:7
KÜTAHYA
ÝÞLERÝ.

61 TAÞDEMÝR PANO- MUSTAFA TAÞDEMÝR

4.ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE
TESÝSATI SEKTÖRÜ

ELEKTRÝK PANOLARI VE SAÇ ÝÞLERÝ ÝMALATI ÝÞLERÝ BEREKET SANAYÝ SÝTESÝ 13.BLOK NO:6
KÜTAHYA
ÝLE ELEKTRÝK MONTAJ ÝÞLERÝ.

62 ERSAL TURÝZM TAÞIMACILIK VE TÝCARET
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KÜTAHYA ÞUBESÝ

5.OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE
AKARYAKIT SEKTÖRÜ

SEYAHAT ACENTELÝÐÝ FAALÝYETLERÝ.

PAÞAM SULTAN MH. HÜRRÝYET CD.
NO:49 KÜTAHYA

63 KÜTAHYA ÖZ-HAN NAKLÝYAT GIDA
HAYVANCILIK ÝNÞAAT PETROL SANAYÝ
TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

5.OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE
AKARYAKIT SEKTÖRÜ

NAKLÝYE, KARAYOLU YÜK TAÞIMACILIÐI ÝÞLERÝ.

MEYDAN MH. MÝTHAT PAÞA CD. NO:53
KÜTAHYA

64 SINIRLI SORUMLU DÜZCE GÜVEN
OTOBÜSÇÜLER MOTORLU TAÞIYICILAR
KOOPERATÝFÝ KÜTAHYA ÞUBESÝ

5.OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE
AKARYAKIT SEKTÖRÜ

OTOBÜS SERVÝSLERÝ VB. ULAÞIM TAÞIMA
SERVÝSLERÝ.

VEFA MH. ESKÝÞEHÝR YOLU ÜZERÝ
ÇÝNÝGAR NO:10 KÜTAHYA

65 ANADOLU ULAÞIM ANONÝM ÞÝRKETÝ
KÜTAHYA ÞUBESÝ

5.OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE
AKARYAKIT SEKTÖRÜ

66 FATÝH ÖZDEMÝR

5.OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE
AKARYAKIT SEKTÖRÜ

KARAYOLU ÝLE ÞEHÝRLERARASI YOLCU TAÞIMACILIÐI VEFA MH. ESKÝÞEHÝR YOLU 2.KM.
OTOGAR NO:21-22 KÜTAHYA
.
KARAYOLU ÝLE ÞEHÝRLERARASI YÜK TAÞIMACILIÐI. YENÝ SANAYÝ SÝTESÝ 17.SOKAK NO:12
KÜTAHYA

67 UMAY TÝCARET - GÖKHAN UMAY

5.OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE
AKARYAKIT SEKTÖRÜ

ORJÝNAL YENÝ, ÇIKMA YEDEK PARÇA, ARAÇ SÖKÜMÜ, FUATPAÞA MH. GALERÝCÝLER SÝTESÝ
HASARLI OTO ALIMI, OTO KOMÝSYONCULUÐU, OTO 49.SK. NO:58 KÜTAHYA
YEDEK PARÇA ALIM SATIMI ÝÞLERÝ.

68 KIZIL ELMA PETROL ÜRÜNLERÝ KÝMYA
TURÝZM GIDA MADEN HAYVANCILIK SANAYÝ
TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

5.OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE
AKARYAKIT SEKTÖRÜ

PETROL VE YAÐ ÜRÜNLERÝ SATIÞI.

69 BAYGOR GROUP PET.ÜRÜNL. MOBÝLYA DEK.
REKL. VE ORG. MAD.VE MERMER OTOM.
TAR. GIDA MAD. ÝNÞ. VE ÝNÞ.MALZ.
TAÞ.TRZ. DAY. TÜK. MAL.TEKS. ÇÝNÝ
SER.POR. CAM SAN. VE TÝC. LTD.ÞTÝ.

5.OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE
AKARYAKIT SEKTÖRÜ

PETROL ÜRÜNLERÝ SATIÞI, MOBÝLYA DEKORASYON SAKIP SABANCI CD. YENÝ SANAYÝ SÝTESÝ
8.SK. NO:2 KÜTAHYA
ÝÞLERÝ.

70 ERTAÞ HAFRÝYAT TAÞIMACILIK - FATÝH ERAY

5.OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE
AKARYAKIT SEKTÖRÜ

NAKLÝYE, HAFRÝYAT, TAAHHÜT ÝÞLERÝ, KARAYOLU
YÜK TAÞIMACILIÐI ÝÞLERÝ.

ÇAVUÞÇÝFTLÝÐÝ KÖYÜ NO:12/A KÜTAHYA

71 ERDEN GRUP MOTORLU ARAÇLAR LASTÝK
OTO YEDEK PARÇA ÝNÞAAT PETROL
ÜRÜNLERÝ VE ELEKTRÝKLÝ ÞARZ
ÝSTASYONLARI LPG GAZI TÝCARET VE SANAYÝ
ANONÝM ÞÝRKETÝ

5.OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE
AKARYAKIT SEKTÖRÜ

MOTORLU TAÞITLARIN SATIÞI.

AFYON YOLU 3.KM. KÜTAHYA

72 ÖZKOÇ TAÞIMACILIK TEMÝZLÝK ÝNÞAAT
BÝLÝÞÝM GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED
ÞÝRKETÝ

5.OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE
AKARYAKIT SEKTÖRÜ

OTOBÜS SERVÝSLERÝ VB. ULAÞIM TAÞIMA
SERVÝSLERÝ.

YUNUS EMRE MH. RAGIP GÜMÜÞ PALA
CD. A BLOK NO:137 KÜTAHYA

73 A.N.D. TURÝZM NAKLÝYAT ÝNÞAAT SANAYÝ
VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

5.OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE
AKARYAKIT SEKTÖRÜ

OTOBÜS SERVÝSLERÝ VB. ULAÞIM TAÞIMA
SERVÝSLERÝ.

Y.EMRE MH. RAGIP GÜMÜÞ PALA CD.
NO:137 KÜTAHYA

74 RECEP ÇAKIR OFÝS MALZEMELERÝ- RECEP
ÇAKIR

6.MOBÝLYA DERÝ VE TEKSTÝL
SEKTÖRÜ

BÜRO MALZEMELERÝ VE AKSESUARLARI SATIÞI
TÝCARETÝ.

MENDERES BULVARI NO:54/F KÜTAHYA

75 ALAÇAM DOÐRAMA - ASÝYE GÝTMEZ

6.MOBÝLYA DERÝ VE TEKSTÝL
SEKTÖRÜ

AHÞAP DOÐRAMA, MOBÝLYA ÝÞLERÝ, ÞEHÝR ÝÇÝ VE
ÞEHÝR DIÞI KARA YOLU ÝLE YOLCU TAÞIMACILIÐI,
SERVÝS ÝÞLETMECÝLÝÐÝ ÝÞLERÝ.

YENÝ SANAYÝ SÝTESÝ 20.SK. NO:9
KÜTAHYA

76 LOFT MAÐAZACILIK ANONÝM ÞÝRKETÝ
KÜTAHYA LOFT ÞUBESÝ

6.MOBÝLYA DERÝ VE TEKSTÝL
SEKTÖRÜ

HER TÜRLÜ TEKSTÝL VE KONFEKSÝYON ÜRÜNLERÝNÝN KÜTAHYA-ÝZMÝR KARAYOLU 30 AÐUSTOS
MAH. KÜTAHYA OUTLET PARK AVM C.
TÝCARETÝ.
BLOK NO:1 KÜTAHYA

77 BURSEV TEKSTÝL, ÝNÞAAT,NAKLÝYE, TURÝZM,
HAYVANCILIK, GIDA SANAYÝ VE TÝCARET
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

6.MOBÝLYA DERÝ VE TEKSTÝL
SEKTÖRÜ

TEKSTÝL VE GÝYÝM ÜRÜNLERÝ SATIÞI.

CUMHURÝYET MAHALLESÝ ÇÝNÝKENT
SOSYAL TESÝSLERÝ NO:2 KÜTAHYA

78 BÜCÜRÜK TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET
ANONÝM ÞÝRKETÝ - KÜTAHYA ÞUBESÝ

6.MOBÝLYA DERÝ VE TEKSTÝL
SEKTÖRÜ

GÝYÝM ÜRÜNLERÝNÝN PERAKENDE SATIÞI.

AFYON KARAYOLU ÜZERÝ 3.KM. KÜTAHYA
OUTLET ALIÞVERÝÞ MERK. F BLOK 3 NOLU
MAÐAZA KÜTAHYA

79 AZRA SERAMÝK CAM ÝNÞAAT MAKÝNA
MADENCÝLÝK ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE
TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

7.SERAMÝK-PORSELEN
SEKTÖRÜ

SERAMÝK ÜRÜNLERÝNÝN ÝMALAT VE SATIÞI.

KÜTAHYA AFYONKARAHÝSAR YOLU 3.KM.
ASDEM PETROL OTOMOTÝV TÝC.A.Þ. YANI
KÜTAHYA

80 GÜMÜÞ TÝCARET - SÜLEYMAN GÜMÜÞ

8.DOÐAL KAYNAKLAR VE ENERJÝ
SEKTÖRÜ

SU BAYÝLÝÐÝ, FAST FOOD, HER TÜRLÜ GIDA VE
ÝÇECEK MADDELERÝNÝN TÝCARETÝ, BÜFE
ÝÞLETMECÝLÝÐÝ.

ALÝPAÞA MH. CUMHURÝYET CD. (SEVGÝ
YOLU) NO:50/A-C KÜTAHYA

81 TUNA MERMERÝT - ALÝ AYDIN

8.DOÐAL KAYNAKLAR VE ENERJÝ
SEKTÖRÜ

MERMERÝT ÝMALATI, GRANÝT, AKRÝKOR, CAM GRANÝT YENÝ SANAYÝ SÝTESÝ 13.SK. NO:28
ÝÞLENMESÝ VE ÝMALATI, MUTFAK DOLABI ÝMALATI, KÜTAHYA
ÝNÞAAT VE TAAHHÜT ÝÞLERÝ.

82 NT MINING MADENCÝLÝK, ÝNÞAAT, NAKLÝYAT,
GÜBRE VE TARIM ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE
TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

8.DOÐAL KAYNAKLAR VE ENERJÝ
SEKTÖRÜ

MADENCÝLÝK, ÝNÞAAT, NAKLÝYAT, GÜBRE VE TARIM FATÝH SULTAN MEHMET BULVARI IÞIK II.
APARTMANI NO:8/1 KÜTAHYA
ÜRÜNLERÝ.

83 SOLMAZ TELEFON - SÜLEYMAN SOLMAZ

9.ÝLETÝÞÝM VE BÝLGÝ SEKTÖRÜ

TELEFON SANTRALÝ SÝSTEMÝ KURULUMU, HER ÇEÞÝT ALÝPAÞA MH. NÝZAM SK. MENDERES
ÝÞHANI Z/14 KÜTAHYA
TELEFON VE AKSESUARLARI SATIÞI TÝCARETÝ.

84 MÝHRAP KÝTAP KIRTASÝYE - BÝLAL
CÝCAVOÐLU

9.ÝLETÝÞÝM VE BÝLGÝ SEKTÖRÜ

KÝTAP, KIRTASÝYE ÜRÜNLERÝ SATIÞI.

BALIKLI MH. BALIKLI CD. NO:19 KÜTAHYA

85 TEKMENLER ELEKTRONÝK GÜV.
ÝKLÝMLENDÝRME TEMZ. GIDA VE ÝHT. ÝNÞ.
NAKL. HAYV. TÝC. VE SAN. LTD.ÞTÝ.

9.ÝLETÝÞÝM VE BÝLGÝ SEKTÖRÜ

BÝLGÝSAYAR, GÜVENLÝK PROGRAMLAMA ÝÞLERÝ.

MEYDAN MH. MÝTHATPAÞA CD. EMLEK
AP. NO:23 KÜTAHYA

86 BÝÞEY AJANS & YERLÝ REKLAMCILIK
HÝZMETLERÝ - ALÝ YERLÝ

9.ÝLETÝÞÝM VE BÝLGÝ SEKTÖRÜ

GAZÝ KEMAL MH. CUMHURÝYET CD.
BÝLGÝSAYAR PROGRAM YAZILIM, REKLAMCILIK,
AJANS ÝNTERNET VE ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ ÝÞLERÝ. NÝZAM AP. NO:77 K:2/6 KÜTAHYA

FUATPAÞA SANAYÝ SÝTESÝ AHÝ EVRAN CD.
NO:24 FATÝH SANAYÝ SÝTESÝ KÜTAHYA
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