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Duyuru
Türk Ticaret Kanunu

Sayýn Üyelerimiz,

Türk Ticaret
Ticaret Kanunu
2012 Temmuz
Temmuz ayýnda yürürlüðe girecek
Çok önemli avantajlarýn yaný sýra, çok ciddi yükümlülükler getiriyor.
Avantajlarýndan yararlanmak,
Yükümlülüklerinizi öðrenmek,
Cezalarýndan korunmak için,
Odamýz tarafýndan verilen eðitimlere katýlmadýnýz ise,
bundan sonra verilecek eðitimlere mutlaka katýlýnýz.
Mali müþavirinize danýþýnýz.
Ýnternet üzerinden araþtýrýnýz.
Bilgilendirme dokümanlarýný okuyunuz.
Odamýzdan bilgi alýnýz.
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Baþkandan
Baþyazý

MERHABA
2012
Nafi GÜRAL

KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný
Bir önceki KUTSO dergisinde "Dünyada yükselen deðer
Türkiye" düþüncelerimi anlattýðým yazýmýn sonunda, "gelecek
sayýda, Türkiyede yükselen deðer Kütahya" düþüncelerimi
anlatacaðýmý söylemiþtim, ama araya deprem girdi ve geçen
sayýmýzda deprem ile ilgili düþüncelerimi anlattým. Bu sayýmýzda
ise, güncelliði nedeni ile 2012 deðerlendirmesi yapmak
istiyorum.
Harçlýðýmla ilk bayram tebrik kartýmý alýp postaladýðým yýl 1957
idi, o zamandan bu yana geçen zaman içinde yeni yýl,
istisnalarýn dýþýnda hep umutla, sevinçle karþýlandý, ama
görüyorum ki, 2012 için hep karamsar tablolar ortaya
konulmaya çalýþýlýyor, kriz olacaðýndan bahsediliyor, AB
ülkelerinin içinde bulunduklarý ekonomik zorluklarýn bizi de
etkileyeceðinden bahsediliyor ve tam anlamýyla korku ortamý
yaratýlmak isteniyor.
Tabii ki her fikir önemlidir, fikir sahipleri de önemlidir. Ama,
fikirlerini belirten kiþilerin görevlerinin içinde, olumsuzluklarýn
ülkemizi etkilememesi veya en az etkilemesi için ne yapýlmasý
gerektiðini anlatmalarý da gerekir, fakat hiç birisi reçete vermiyor,
veremiyor, çünkü reçeteleri yok, sadece kolaya kaçýp korku
yaratmaya çalýþýyor.
Gelin beraberce tahlil edelim.
* AB de problemler yumaðý var mý? Evet var. Neden? Çünkü
AB geliþmesi yanlýþlýklar üzerine kurulu bir politika ile geniþledi.
Siyasi yapýsý, sosyal yapýsý, ekonomik güçleri çok büyük farklar
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içeren ülkeler bir araya getirildi ve zayýf olanlar kendi dinamikleri
ile deðil, güçlü olan ülkelerin yardýmý ile ayakta kalmaya çalýþtýlar.
Yardým bir yere kadar verildi, baktýlar ki sonu gelmeyecek,
yardýmlar þarta baðlandý ve zincirin zayýf halkalarý kopmaya
baþladý.
*AB geniþlemeden ne bekledi? Dünya ekonomisinin bir
numarasý olarak kabul edilen Amerika'ya alternatif olarak iki
binli yýllarýn baþýnda Çin devleti konuþulmaya baþladý ve AB
liderleri, "Çin yerine AB olmalý" hedefi belirlediler, bu hedefe
yönelik geniþleme süreci baþlattýlar. 1995 yýlýna kadar 15 ülke
AB üyesi iken, 2004 yýlýnda on üye, 2007 yýlýnda iki üye daha
birliðe kabul edilerek toplam 27 ülkenin üye olmasý saðlandý,
ama saðlýksýz geniþleme ters tepti, çözülmesi kolay olmayan
sorunlarýn varlýðý resmen ilan edildi.
* Euro bölgesi kurulmasý, Schengen vize uygulamasý
baþlatýlmasý kararlarýnýn alýndýðý tarihlere geri dönersek,
Ýngilterenin muhalefetini hatýrlarýz. O tarihlerde Ýngiltere, adeta
bu günlerin olabileceði senaryolarýný ortaya koymuþtu ve Euro
kullanmayacaðýný, Schengen vizesini kabul etmeyeceðini ilan
ederek, bir anlamda kendisini emniyet altýna almýþtý. Bugün
gelinen noktada, Ýngilterenin haklýlýðý kabul ediliyor.
* Gelinen bu durumdan sonra neler olabilir? Safra olarak
görülen ülkelerin birlikten çýkarýlmasý veya askýya alýnmasý,
ABnin küçülmesi, tek para uygulamasýnýn kaldýrýlmasý gibi
sonuçlarý beklemek mümkündür.

Baþkandan
Baþyazý

* AB üyesi ülkelerinin durumlarý iç açýcý deðil, kimisi problemli,
kimisi problemlerin çözümünü üstlenerek ABnin devamýný
saðlayýp, liderliðini ele geçirme gayreti içindeler. Ama dert
öylesine büyük ki, güçleri yetmiyor ve ne yapacaklarýný bilemez
halde arayýþlar içindeler.
Peki Türkiyede durum nasýl?
(Bu durumu tahlil etmek için, bir önceki dergimizde yazdýklarýmýzý
hatýrlamaya çalýþalým, demiþiz ki;)
*Türkiyenin, tarihinin hiç bir döneminde bu kadar güçlü bir
ekonomiye sahip olmadýðý kabul ediliyor,
* Sanayide kapasite kullanýmý arttý,
* Enflasyon ve faiz altmýþlý yýllardan bu yana görmediðimiz
seviyelere geriledi,
* Ýhracat arttý,
* Kiþi baþý gayri safi milli hasýla on bin dolarlara ulaþtý,
* Bankalar tarihlerinin en güçlü dönemlerini yaþýyor,
* Büyüme, bütün dünyaya parmak ýsýrtýyor,
* Bütçe fazlasý veriyoruz.
Buna raðmen bazý kriz tüccarlarý hemen kendilerini göstermeye
baþladýlar ve Avrupada baþlayýp Amerikaya uzanan ve bu
ülkelerin kendi iç ekonomik sýkýntýlarýný global bir kriz kulvarýna
yerleþtirip, bizim de bu olumsuzluklardan etkileneceðimizin
senaryolarýný yazýp, okumaya baþladýlar.
Önce bu kriz çýðýrtkanlarýnýn kim olduklarýna bakmak lazým.
Farz edelim kriz oldu.
Bu kiþiler krizden nasýl etkilenecek?
- Ticari iþletme sahibi mi?
- Kaç çalýþanlarý var?
- SGK mükellefi mi?
- Vergi mükellefi mi?
- Ýhracatý var mý?
Göreceksiniz, bu sorularýn tamamýnýn cevabý "hayýr" olacaktýr.
Onlar için amaç sadece medyada boy göstermek, kendilerini
"ekonomi uzmaný olarak kabul ettirmek" tir. Eðer ekonomi
uzmaný iseler, uzmanlýklarýný neden kendi adlarýna ticari
iþletmelerde deðerlendirmezler? Bu nedenle böylesi boþ
laflara kulak asmamak gerekir.
Dünyanýn hiç bir ülkesinde ekonomi ayný seviyede
seyretmemiþtir, mutlaka iniþleri çýkýþlarý olmuþtur. Olayý basite
indirip, günlük yaþantýmýzýn vazgeçilmez unsuru olan otomobile
benzetirsek, çýkýþlarda motor, iniþlerde firen güçlü olacak.
Eðer motorun, firenin bakýmlarýný yapmazsanýz, lazým olduðu
zaman size hizmet etmez. Elbette hem ülkelerde hem
iþletmelerde iniþler, çýkýþlar olacaktýr. Bütün mesele her
olumsuzluða karþý hazýrlýklý olmak gerektiðini kabul etmemiz
ve gereðini yerine getirmemiz lazým.
Kriz lafýný kullanmak, benimsemek, iþletmeleri duraðanlýða
sevk eder. Duran iþletmeler, durmayanlar tarafýndan geçilir.
Bakarsýnýz, daha küçük firmalar sizi geçmiþ.
Kriz çýðýrtkanlarýnýn krize kaynak gösterdikleri gerekçe cari
açýk. Evet, cari açýk finanse edilemezse, sorun yaratabilir. Cari
açýk kapsamýndaki borçlanmalar nereye kanalize edilebilir,
- Bütçe açýklarýnýn kapatýlmasýnda kullanýlýr. Ama bizim bütçemiz

fazla veriyor, demek ki bütçe açýklarýnda kullanýlmamýþ.
- Tüketim mallarýnýn ithalatýnda kullanýlýr. Evet bu doðrudur.
Çaresi, ithal tüketim mallarýný satýn almayýp, (bana göre) daha
kalitelisi olan yerli mallarý tercih etmek olmazsa olmaz
mecburiyettir.
- Yatýrýmlarda kullanýlýr, evet bu da doðrudur. Özel sektör,
yatýrýmlarý nedeniyle borçlanmýþtýr. Ama merak edilmesin, özel
sektör hesabýný bilir, borçlarýný sorunsuz olarak ödeyebilir.
- Vatandaþlarýn tasarruf etmeleri yerine hesapsýz harcama
yapmalarý da cari açýðý tetikler. Ne alaka derseniz? Eylül ayý
itibariyle vatandaþýn kart borcu 55 milyon lirayý geçmiþtir.
Türkiyenin 2011 bütçesinin 311 milyon lira olduðunu hatýrlarsak,
bütçenin altýda biri kadar kart borcu var vatandaþýn. Çaresi!
Kredi kartý ile kredi çekilmemesidir. Kredi kartý ile çekilen
kredinin faizi çok ama çok yüksektir. Alaný çaresiz duruma
düþürür, borç sarmalýna götürür, kiþi, Yunanistanýn durumuna
düþer. Ayný zamanda bankalar kart borçlusu vatandaþlarýn
kredileri için dýþarýdan borçlanma yöntemi ile kaynak aramak
zorunda olduklarý için, cari açýðý etkileyen bir faktör olarak
karþýmýza çýkmaktadýr.
* Üretim yapan firmalarýn kullandýklarý ara malý ihtiyaçlarý için
yerli üretim yerine ithal ürünler kullanmak istemeleri de cari
açýðý tetikler. Çaresi, yerli malý tercih edilmesidir.
* Ve enerjiye ödenen dövizler. Hesapsýz bir þekilde doðalgaz
çevrim santrali lisansý verilmiþtir. Hâlbuki devasa kömür yataklarý
ve akarsularýmýz ile rüzgâr potansiyeli, lisans verme
yöntemlerindeki, "insanlarýn haksýz kazanç elde etmelerine
imkân saðlayan" uygulamalarý nedeniyle enerjiye
dönüþtürülemiyor ve enerji ihtiyacýmýzýn karþýlanmasý için
doðalgaz kullanýlýyor. Çaresi, yerel kaynaklarýmýzdan elektrik
üretilmesindeki zorluklarýn aþýlmasýdýr.
2008 yýlýnda Avrupadan ithal bir "kriz korkusu" yaþadýk,
bankalar sapa saðlam ayakta idi, dolar kuru deðiþmedi,
sadece korkuya yenilenlerin yarattýðý olumsuz hava ile
ekonomimiz ciddi zarar gördü.
Kriz ve kriz korkusu yaþadýðýmýz dönemlerde en büyük zararý
çalýþanlar ve küçük iþletmeler gördü. Eðer yine bir kriz korkusu
sürecine girersek, yine en büyük zararý çalýþanlar ve küçük
iþletmeler görecektir. Bu gerçeði unutmayalým, kriz korkusuna
kapýlmayalým ama iþ hayatýmýzýn tüm süreçlerinde tedbirli
olmayý da elden býrakmayalým.
Unutmayalým, kriz korkusu bizi yavaþlatýr. Bisiklet örneðinde
olduðu gibi, yavaþlayan bisikleti kontrol etmek çok zordur,
hele hele bisiklet durursa, kesin düþeriz.
Durmayalým, hep ileriye bakalým, hep geliþmeye odaklanalým,
ama unutmayalým, ekonomilerde her þey olabilir. Sadece
problemli ekonomik durumlarýn oluþmasý ihtimali esnasýnda
deðil, iþ hayatýmýzýn tüm safhalarýnda kendimize güvenmemiz,
baþaracaðýmýza inanmamýz, büyümeyi hedeflememiz, çaða
ayak uydurmamýz, hesabýmýzý kitabýmýzý iyi yapmamýz, her türlü
olumsuzluklara karþý hazýrlýklý olmamýz, tüm tedbirleri almamýz
halinde güçlü firma oluruz.
Saðlýklý, baþarýlý, mutlu, onurlu, bol kazançlý 2012 yýlý yaþamanýzý
dilerim.
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Kapak Konusu
Türk Ticaret Kanunu

YENÝ TÜRK TÝCARET KANUNU-1
Hazýrlayan : Mustafa Dönmez
KUTSO Hukuk Müþaviri
Avukat (Yeminli Mali Müþavir)

Ticaret ve Sanayi Odasý üyelerinden gelen yoðun bilgilendirme
taleplerine cevap vermek, Türk Ticaret Kanununda yapýlan
yeni düzenlemeler hakkýnda firmalarýn hazýrlýk yapmalarý için
TTK konusunda bilgiler vermek istedik.
1535 maddeden oluþan TTK hakkýnda, dergimizin birkaç
sayýsýnda yer alacak yazý dizimizi, siz deðerli okuyucularýmýzýn
takip etmesini öneririm.
Eski TTKyý yürürlükten kaldýran ve hükümleri kademeli olarak
uygulamaya girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu, 6102
sayýlý kanun numarasý ile 14.02.2011 tarihinde Resmi Gazetede
yayýnlandý ve 1535 maddeden oluþuyor.
Yazý dizimizin sonraki sayýlarda yayýnlanacak devamýnda,
TTKda yapýlan deðiþiklikler hakkýnda konu bazýnda veya
odamýza intikal edecek sorular noktasýnda derinlemesine
incelemeler açýklanacaktýr.
Bu baðlantýda, TTKdaki önemli deðiþiklikler hususunda sorucevap þeklinde bilgilere yer vereceðiz. Bu konuda Ýstanbul
SMMMO tarafýndan hazýrlanmýþ olan 130 soruda TTK adlý
kitapçýktan bilgileri paylaþacaðýz.
Yeni Türk Ticaret Kanununun þirketler için getirdiði deðiþiklikler
kýsaca þöyledir:

ORTAKLARIN ÞÝRKETTEN BORÇ ALMALARI
YASAK
Yeni TTKya göre ortaklarýn þirkete borçlanmalarý yasaklandý.
Bu düzenleme ile, þirket tüzel kiþiliði ile ortaklarýn kasalarýnýn
net bir biçimde ayrýþmasý amaçlanýyor.
Bu düzenlemenin pratikte sýkýntý oluþturacaðý açýk olup, ortaklar
þirketlerinin nakit fazlalarýný faizlerini ödeseler bile
kullanamayacaklar.
Bu konuda hürriyeti baðlayýcý ceza ve vergisel yaptýrým söz
konusudur.
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DENETÝM KURULU YERÝNE BAÐIMSIZ
DENETÝM
Anonim þirketlerin denetimi konusunda 2.12.2011 tarihinde
güçlü bir üst kurul oluþturuldu.
Adý kamu gözetimi ve denetimi kurulu olan bu kurul tarafýndan
düzenlenecek yetki çerçevesinde baðýmsýz denetim
kuruluþlarýna, SMMMye, YMMlere býrakýlýyor.
Baðýmsýz denetçiler ve kuruluþlar ise yeni yürürlüðe giren
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarý Kurulu
tarafýndan belirlenecek.
Denetlemenin konusu, yýl sonu finansal tablolarý ile yýllýk
raporlarýn ve envanter de dahil olmak üzere, tüm muhasebenin
denetimi þeklinde.
Bu denetim vergisel anlamda denetimi ortadan
kaldýrmamaktadýr. Bu nokta þirketlerin banka iliþkisinde Basel
kriterleri ve YMM, SMM meslek mensubu denetimine önem
kazandýrýyor.

Kapak Konusu
Türk Ticaret Kanunu

TEK KÝÞÝ ÝLE ANONÝM ÞÝRKET VE LÝMÝTED
ÞÝRKET KURULABÝLECEK
Yeni TTKnýn getirdiði önemli yeniliklerden biri tek ortaklý
þirketlerin kurulmasýnýn mümkün olmasýdýr.
Bilindiði gibi anonim þirketlerin en az beþ, limitet þirketlerin iki
ortakla kurulmasý gerekiyor du, bu da saman ortak durumunu
ortaya çýkarmaktaydý ve bir çok özel hukuk ve kamu hukuku
noktasýnda sorunlara neden oluyordu.

Yeni Türk
Türk Ticaret
Ticaret Kanununun düzenleme
yaptýðý iþlem konularý;


Taþýma iþleri,



Ticari iþletme,



Ticaret Þirketleri,



Kýymetli Evrak,



Deniz Ticareti



Sigorta Hukuku
þeklindedir.

gibi güncel ve genel kabul görmüþ konseptleri içeren yeni bir
Ticaret Kanununa sahip olmasý gerekmiþtir.
Ayrýca 2001 yýlýnda Türk Medeni Kanununda, 2011 yýlýnda
Borçlar Kanununda ve Hukuk Muhakemeleri Kanununda
yapýlan köklü deðiþiklikler, Türk Ticaret Kanununun yenilenmesini
zorunlu kýlan diðer önemli olgulardýr.

SORU-2
Yeni TTK hazýrlanýrken yeni düzenlemenin
sistematiðinde ne gibi yenilikler yapýlmýþtýr?
14 Þubat 2011 tarih 27846 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan
6102 sayýlý Yeni Türk Ticaret Kanunu bir bütün olarak
incelendiðinde sadece içerik olarak deðil sistematik olarak
da birçok açýdan yenilenmiþtir. Öncelikli olarak dikkat çeken
nokta mevcut düzenlemede 5 ana kitaptan oluþan 6762 Sayýlý
TTKnýn, yeni TTKda 6 ana kitapta düzenlenmiþ olmasýdýr.
Buna göre; yeni TTKya taþýma iþleri baþlýðý altýnda yeni bir
kitap eklenmiþ olup; Ticari Ýþletme, Ticaret Þirketleri, Kýymetli
Evrak, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku diðer kitaplardýr. Yeni
düzenleme 1535 maddeden oluþmaktadýr. Yeni TTKda
getirilen bir diðer yenilik ise dilinin sadeleþtirilmesidir. Buna
paralel olarak birçok hukuki kavram ve terimin Türkçeleþtirildiði
ya da baþka kavramlar altýnda düzenlendiði söylenebilir.

SORU-1
Mevcut Türk Ticaret Kanununun
deðiþtirilmesine neden ihtiyaç duyulmuþtur?
1956 yýlýndan beri yürürlükte bulunan 6762 sayýlý Türk Ticaret
Kanunu, dünya ticaretinde yaþanan geliþmeler neticesinde,
mevcut ihtiyaçlarý karþýlamada yetersiz kalmýþtýr. Þöyle ki;
serbest pazar ve rekabet ekonomisinin yaygýnlýk kazanmasý
ile iþletme ve þirketler uluslararasý arenada daha rahat hareket
etmeye baþlamýþ ve bu durum daha pratik ve yine dünya
düzeni ile uyumlu bir Ticaret Kanununu gerektirmiþtir. Söz
konusu geliþmelere paralel olarak Türkiyenin Avrupa Birliði
uyum süreci nedeniyle baþta temel kanunlarýný deðiþtirmesi,
finans ve sermaye piyasalarý ile ilgili düzenlemelerden baþlamak
üzere ulusal ve uluslararasý anlamda ticari hayatý kolaylaþtýrýcý
hükümler getirmesi zorunluluk arz etmiþtir. Öte yandan
Türkiyenin AB uyum sürecinin dýþýnda uluslararasý ticaret,
endüstri, hizmet, finans ve sermaye piyasalarýnýn bir parçasý
olmak için özellikle finansal raporlama yönetiminde þeffaflýk
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Kapak Konusu
Türk Ticaret Kanunu

SORU-3
Yeni TTKnýn yürürlük tarihi nedir?
Yeni TTK, 01/07/2012de yürürlüðe girecektir.
Ancak; Türkiye Denetim Standartlarýnýn
belirlenmesine yönelik Geçici 2nci ve
denetçilerin denetimine yönelik Geçici 3ncü
Maddesi Yasanýn yayým tarihi olan 14/02/2011,
Her sermaye þirketine bir internet sitesi açma
veya internet sitesi zaten mevcutsa, internet
sitesinde yayýmlanmasý zorunlu hükümleri
düzenleyen 1524ncü maddesi 01/07/2013,
Gerçek ile tüzel kiþi tacirlerin Uluslararasý Finansal
Raporlama Standartlarýnýn (IFRS) özdeþi olan
Türkiye Muhasebe Standartlarýna (TMS) tabi
olmasýný öngören finansal raporlamaya iliþkin
düzenlemeler olup, bu düzenlemeler
01/01/2013 tarihinden itibaren yürürlüðe
girecektir.

SORU-4
Yeni TTKya uyum aþamasýnda dikkat
edilmesi gereken tarihler nelerdir?
Gerek Yeni TTKda gerekse 6103 Sayýlý Türk Ticaret
Kanununun Yürürlüðü ve Uygulama Þekli Hakkýnda Kanunda
belirtilen hükümler kapsamýnda dikkat edilmesi gereken tarihler
þöyledir:
1 Ocak 2012
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm þirketler artýk finansal
tablolarýný Türkiye Muhasebe Standartlarýna göre hazýrlamak
zorunda olacaklardýr. Ancak TMSye mali tablolarýn karþýlaþtýrmalý
olarak hazýrlanmasý gerekmektedir. Bu sebeple 31.12.2013
tarihi itibariyle hazýrlanacak mali tablolar 31.12.2012 tarihli
mali tablolar ile karþýlaþtýrmalý olarak sunulacaktýr. Ayrýca 2013
yýlý muhasebe açýlýþ kaydýnýn TMSye uygun yapýlmasý da diðer
bir zorunluluktur. Bu sebeple ilgili tüm kesimler 1 Ocak 2012
tarihine kadar TMSnin uygulamasýna yönelik hazýrlýklarýný
tamamlamada yararlý olacaktýr.
1 Temmuz
Temmuz 2012
6102 Sayýlý Türk Ticaret Kanununun yürürlüðe girmesi. (Madde
1534)
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14 Aðustos 2012
Anonim Þirketler esas sözleþmelerini, limited þirketler
sözleþmelerini bu tarihe kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile
uyumlu hale getireceklerdir. (6103 Madde 22)
1 Ocak 2013
Bu tarihten itibaren muhasebe kayýtlarý ve finansal tablolarýn
TMS/TFRSye göre düzenlenmesi gerekecektir. (Madde
1534/3)
1 Mart 2013
Baðýmsýz denetçi seçilmesi için son tarihtir. Atama yapmayan
þirketlere mahkemece atama yapýlacaktýr. (Geçici Madde
6/3)
1 Temmuz
Temmuz 2013
Sermaye þirketleri için internet sayfalarýnýn hazýrlanmasý ve
yayýnlanmasý için son tarih. Bu tarihten itibaren üç ay içinde
internet sitesi kurma zorunluluðunu yerine getirmeyenler için
ise çeþitli hapis ve para cezalarý öngörülmektedir. (Madde
1534/1)
14 Þubat 2014
Anonim ve limited þirketler, Türk Ticaret Kanununun yayýmý
tarihinden itibaren üç yýl içinde yani 14 Þubat 2014 tarihine
kadar sermayelerini, Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde
öngörülen tutarlara yükseltmek zorundadýrlar. Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý bu süreyi birer yýl olarak en çok iki defa uzatabilecektir.
(6103 Madde 20)

Konuk
Hasan Fehmi Kinay

KÜTAHYA ANKARA
ÇIKARMASI YAPMALI

Hazýrlayan : Melike Köse
Fotoðraflar : M. Akif Çakmak

Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay:
Kütahyanýn geliþmesi için
konuþulanlar Ankaraya taþýnmalý,
Tarih, termal, maden, el sanatlarý gibi
zengin kaynaklar, kolektif hamlelerle
harekete geçirilmeli.

Son günlerde ülkemizin gündeminde yer alan Van
Van depremi
ve terör olaylarý hakkýndaki düþüncelerinizi alabilir miyiz?

Giriþimciler cesaretlendirilmeli
ve ödüllendirilmeli.

Türkiyedeki gündeme iliþkin deðerlendirmelere yönelik olarak
öncelikle þunu bilmemiz lazým. Türkiye bölgesel ve küresel bir
güç, ancak bugün bir takým sorunlarla karþý karþýyayýz. Özellikle
terör konusu bu sorunlarýn baþýnda.

Öncelikle KUTSO Dergisini çok deðerli buluyor, düzenli okuyor
ve istifade ediyorum. Dergide emeði geçen ekibi tebrik
ediyorum. Özellikle meclis üyelerimizin, komitelerimizin her
ay düzenli olarak yapmýþ olduklarý toplantýlar ve bu toplantýlardan
ortaya çýkan neticeleri, Kütahyamýz açýsýndan fevkalade önemli
görüyorum.
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Türkiye 100 yýldan beri kendi
baðýmsýzlýðýný ve olmasý gereken
hak ettiði yeri bulabilmek için sürekli
bir arayýþ içerisinde. Bu arayýþ
Atatürk döneminde baþlamýþ.
Onun ortaya koyduðu Cumhuriyet
projesi 1920li yýllarýn þartlarýnda
Türkiyeyi fevkalade önemli bir atýlýma
sürüklemiþ. Atatürkün Cumhuriyet
dönemindeki projesine
baktýðýmýzda, Türkiyenin kendi
üretim gücünü harekete geçirmesini
istediðini görüyoruz. Bu nedenle
kamu iktisadi teþebbüsleri
öncülüðünde bir ekonomik
kalkýnma içerisine girilmiþ, ama ayný
zamanda özel sektörün de
kalkýnmadaki payýnýn öneminden
dolayý, yürütülen bu kalkýnma
hamlesi içinde önemli bir odak teþkil
etmesi düþünülmüþtür.
Türkiyede ekonomik kalkýnmayý saðlayacak kurumlarýn da
Cumhuriyetin ilk yýllarýnda þekillendirildiðini görüyoruz. Yine
Kütahyada ne kadar önemli deðer, ne kadar önemli potansiyel
varsa o dönemde yapýlan çalýþmalarýn marifetiyle ortaya
çýkarýlmýþ.
Bu çalýþmalar fevkalade önemli deðer taþýyor. Fakat, zaman
zaman dünyada ve Türkiyede yaþanan ekonomik buhranlar
ve krizler, bizim ülke olarak ekonomik anlamda geliþmemizin
maalesef önüne geçmiþ. Özellikle de demokrasiye yapýlan
1960, 1971, 1980 yýllarýnda müdahaleler var. Neredeyse
her on yýlda bir yapýlan bu müdahaleler, ayný zamanda
ekonomiye yapýlan müdahale anlamýnda sonuçlar doðuruyor.
Cumhuriyetin ilk yýllarýnda Türkiyenin ortalama yüzde on
civarýnda büyüme yakaladýðýna bakarsak, ülkede bir yönetim
istikrarýnýn varlýðýný görüyoruz. 1990 yýlýna kadar ortalama yüzde
7 civarýndaki istisnai bir büyüme hýzý, ancak istikrar ile
açýklanabilir.
Ülkede bir siyasi istikrar var ve arkasýndan hýzlý bir büyüme
hamlesine giriyoruz. Keza, 2002den bu yana 2008 yýlýndaki
dünya ekonomik krizinin yol açtýðý kayýplarý dikkate almazsak,
yine Türkiye yüzde yedinin üzerinde büyüme hýzýna kavuþmuþ,
büyüme potansiyeli olan, göz kamaþtýran bir ülke olmuþtur.
2002 yýlýndan bu yana AK Parti döneminde, demokrasiye
yapýlan müdahaleler ve ekonomi üzerindeki IMF vesayeti
olmak üzere, iki sorun ortadan kaldýrýldý.
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Þimdi ise güvenliðimizi tehdit altýnda tutan ve üçüncü büyük
sorun olan terör var. Bunu sadece PKK olarak görmemeliyiz.
Türkiyeye ne kadar düþman çevre ve ülke varsa hepsi de
bunun içinde. Misak-ý Milli ile çizilmiþ hudutlarý kutsal emanet
olarak görüyor, buna zarar verecek unsurlarla ilgili mücadele
ediyoruz.
PKK ile Kürt sorununun ayrý ayrý ele alýnmasý gerekir. Kürt
vatandaþlarýmýzýn kendilerini ifade ederken bir çok özgürlüklerine
kýsýtlamalar söz konusu olmuþ, bu sorunlarý gidermek için
çözümler bulduk, önlemler aldýk. Dershanelerde Kürtçe eðitim
verilmesi, TRT Þeþ (TRT 6) kanalýnýn yayýna girmesi gibi. Bunu
açýlým projesi olarak ortaya koyarak, bu alandaki duyarlýlýðýmýzý
artýrýp, özgürlük zeminini geniþleterek Kürt sorununa müdahale
ettik.
Ancak, PKK terörü ayrý bir sorun. Türkiyede insanlarý dehþete
sürükleyecek güven bunalýmýný oluþturacak eylemlerin maksadý,
ülkedeki huzuru ortadan kaldýrmaktýr. Huzurun bozulmasýndan
hem Kürt, hem Türk vatandaþlarýmýz zarar görecek. Çýkar
saðlamak isteyenler ise art niyetli, Türkiyenin geliþmesini
önlemeye çalýþan çevrelerdir.
Türkiyenin gündemindeki bu üçüncü sorunu çözmenin de
ayný IMF ve demokrasi üzerindeki vesayetin kaldýrýlmasý gibi
kolay olmadýðýný, mücadele etmemiz gerektiðini biliyoruz. Bu
zor mücadeleyi de baþarý ile sonlandýracak þekilde programýmýzý
yapýyoruz. Siyasi istikrarýmýzýn sürmesi ile yukarýda bahsettiðim
iki sorunu çözmeyi baþardýðýmýz gibi, bu sorunu da bitirmek
üzere gereken önlemleri alýyor ve çalýþmalarý yapýyoruz.

Konuk
Hasan Fehmi Kinay

Kütahyanýn ekonomik ve sosyal alanda geliþmesi hepimizin
isteði. Tarihi,
Tarihi, kültürel, turistik zenginliklerine raðmen, ilimiz hak
ettiði yere ulaþmýþ deðil. Bunlarla ilgili olarak sizin düþünceleriniz,
düþünceleriniz,
tavsiyeleriniz nelerdir?
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnda Genel Sekreter olarak
görev yaptýðým dönemde de buna benzer konular
gündemimizde vardý, daha sonra KUTSO meclis üyesi oldum,
Kütahyadaki ekonomik aktivitelerin, cemiyet hayatýnýn hep
içerisinde yer aldým. Kütahyanýn geliþmesi için yapýlabilecek
birinci çalýþma, Kütahyada konuþulanlarý þehrin dýþýna yani
Ankaraya taþýmamýz gerektiðidir. Vatandaþlarýmýzýn, sivil toplum
kuruluþu temsilcilerinin, iþadamý heyetlerinin Ankaraya gelip
taleplerini dile getirmeleri, temaslarda bulunmalarý, bu
görüþmeleri düzenli olarak yapmalarý gerekiyor.
Ýkincisi ise, ayný ziyaret temposunu iþ dünyasýna da yapmamýz
gerektiðidir. Ýstanbul baþta olmak üzere, Türkiyenin ekonomi
merkezlerine, geliþmiþ illerine ziyaretler, incelemeler yapýlmalýdýr.
Hem iþ dünyasý temsilcilerinin vizyonunu geliþtirmesi açýsýndan,
hem de Kütahyanýn tanýtýmýna katkýsý açýsýndan bu ziyaretlerin
önemi büyük olup, bunlarý sürekli hale getirmemiz gerekir.
Diðer hususlar ise, basýn, spor, yatýrýmlar gibi konularda
yapýlmasý gerekli olanlardýr. Ulusal basýn yayýn kuruluþlarýnda
Kütahyanýn doðru gündemle yer almasý saðlanmalýdýr. Kaza,
deprem gibi olumsuz haber niteliði taþýyan konularla deðil,
ekonomik, sosyal, kültürel zenginliklerini ortaya koyan ve
bunlarý habere dönüþtürebilecek bir ajans çalýþmasýna ihtiyaç
var, ulusal düzeyde yayýn yapan bir yerel televizyonumuz
olmalý. Bunlarýn yaný sýra, spor faaliyetlerine yönelik olarak,
örneðin Tavþanlý Linyit Spor gibi kulüplerin baþarýsý
desteklenmeli.

Kütahyadaki vatandaþlarýmýz da, Milletvekillerinin, Valinin,
Belediye Baþkanýnýn, Ticaret ve Sanayi Odasýnýn, Üniversitenin
sürekli birlikte çalýþmalar yapmalarýný istiyor, bu birlikteliði
saðladýðýmýzda, hem halkýn beklentisine cevap verebilir, hem
de Türkiyenin gündeminde yer alabilecek önemli projeleri
geliþtirme þansý bulabiliriz.
TBMM Bütçe Komisyonunda görev yapýyorsunuz, ekonomik
konulara da hakimsiniz. Beklentiler ve görüþler hakkýnda
KUTSO aracýlýðý ile iþ dünyasýna neler söylemek istersiniz?
Kalkýnma için siyasi istikrar da önemlidir, beraberinde ekonomik
istikrarý da getirir. Ýhtiyaç duyduðumuz büyüme hýzýna böylece
ulaþabiliyoruz. Devlet eðer bütçesini iyi yöneterek, özel sektörü
desteklerse, bu sayede Türkiye kalkýnýyor. Devletin, üzerinde
maç yapýlacak alaný, oyuncular için elveriþli hale getirmesi
lazým. Varsa, sahadaki engelleri kaldýracak, yani iþ ortamýný
iyileþtirecek, alýnmasý gereken önlemleri alacak, özel sektörün
ihtiyaçlarýna uygun finansmaný, yatýrým ortamýný, ekonomiyi
saðlayacak.
Ýþletmeler uzun vadeli düþünemediði takdirde, yatýrým yapamaz,
yatýrým yapmadýðý zaman ise rekabet gücünü kaybeder ve
tüm ülke ekonomisi geriler, yoksullaþýr. Bu durumda birinci
koþul, devletin üzerine düþen görev, özel sektör alanýný
rahatlatýcý, uzun vadeli düþünebilecek þekilde elveriþli hale
getirmektir. Örneðin, iþ dünyasý uzun süredir, iþçi ücretlerinin
üzerinde vergi ve sigorta yükünün çok olduðundan yakýnýrdý.

Merkez ve ilçelerimizle birlikte Türkiyede olumlu anlamda
gündem teþkil edecek geliþmeleri öne çýkartmalýyýz. Mesela
Kütahyadaki bir fabrikamýzýn yaptýðý ürünlerin ve yeniliklerin
hem Kütahya, hem de Türkiye açýsýndan bir haber deðeri var,
bunu yansýtmalýyýz. Geçtiðimiz yýllarda kurmuþ olduðumuz
Kütahya Tanýtým Vakfýna (KÜTAV) gerekli desteðin saðlanarak,
tanýtým ihtiyacýný giderecek þekilde aktifleþtirilmesi gerekir.
Türkiyeyi dünyaya tanýtan el sanatlarý üretiyoruz. Yeni projeler
ortaya konularak, Avrupa Birliði fonlarýndan yararlanýlabilir.
Kütahyanýn deðerlerini Türkiyeye ve dünyaya tanýtacak
çalýþmalar yapýlabilir.
Bunlarýn gerçekleþtirilmesi için, kurum ve kuruluþlarýn, bu tür
roller üzerine odaklanmalarý, Kütahyayý ön plana çýkarmak
için yapýlacak çalýþmalarý belirlemeleri gerekir.
Kütahyayý yönetenler, þehrin geleceðine yön veren çevreler
daha sýký iliþki içine girmelidir. Bizler ne kadar sýký kenetlenmiþ
olursak, bir ve beraber olursak, oluþacak sinerjiden tüm
Kütahya istifade eder.
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Bütün bu yükler sebebiyle, teþvik sistemi geliþtirildi. Ýlave
istihdam edilen her iþçinin üzerindeki sigorta prim yükünün,
iþveren yerine hazine tarafýndan karþýlanmasý saðlandý. Türkiye
genelinde 5 milyar liranýn üzerinde devlet teþviði saðlandý.
Bir yatýrým için en önemli ikinci þart olan faiz oranlarýnda
düzenlemeler yapýlarak, iþletmelerin yatýrýmlarý için ödemesiz
ya da daha uzun vadeli kredi imkanlarý saðlandý.
Ýþ ortamýnýn iyileþtirilmesi açýsýndan çok büyük deðeri olan bu
düzenlemelerin dýþýnda KOSGEBin faiz ve hibe destekleri,
TÜBÝTAK AR-GE teþvikleri, AB hibe programlarý, Kalkýnma
Ajanslarý destekleri gibi baþka mekanizmalar da uygulamaya
alýndý. Devlet bu görevlerini yerine getirirken, iþ dünyasýna
düþen görev ise, ne tür teþvik ve destekler verildiðini öðrenmek,
hangi sektörlerde rekabet edebileceðini araþtýrmak, iç pazara
ilave olarak yurt dýþý pazarlarýna satýþý hedeflemek ve ürünlerinde
yenilikler yapmaktýr.
Bu destek ve hibe programlarýna yönelik olarak, hem
Kütahyada, hem Türkiyede öne çýkan belli baþlý sektörlerden
bazýlarý tarým, termal, turizm, enerji ve madenciliktir.
Kütahya Altýntaþta yapýlan bölgesel havaalaný turizm sektörü
için büyük önem taþýyor. Bu bölgedeki, Kütahya, Afyonkarahisar,
Uþak illerinde termal turizm potansiyeli çerçevesinde, yeni
turizm yatýrýmlarý yapýlmalý. Bölgedeki madencilik sektörünü
dikkate aldýðýmýzda, bu alanda da çok önemli yatýrýmlar
yapmaya elveriþli konular var.
Enerji sektörüne yatýrým içinse, jeotermal ve bio enerji,
hidroelektrik santraller uygun. Bölgemizde bulunan Termik
tesislerine enerji santralleri kurulabilir, bor madenimiz de yine
önemli bir enerji kaynaðý. Geçtiðimiz günlerde, TÜBÝTAK-MAM
tarafýndan bor yakýtý ile çalýþan araba üretildi.
Kütahyada saðlýk alanýnda da Evliya Çelebi Devlet Hastanesinin
yeniden yapýlanmasý hakkýnda geliþmeler var,
var, okuyucularýmýza
bu konuda bilgi verebilir miyiz?
Ak Parti iktidarýnýn en önemli yatýrým ve hizmet alanlarýndan
birisi de saðlýk sektörüdür. Vatandaþýn memnuniyeti odaklý
çalýþmalar yapýldý.
Deðiþen ve geliþen koþullarda, Kütahyada Evliya Çelebi Devlet
Hastanesinin yetmeyeceðini biliyoruz.
Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi Týp Fakültesi ile Evliya Çelebi
Devlet Hastanesini birleþtirdik ve tek çatý altýnda eðitim ve
araþtýrma hastanesi haline getirdik. Adý da Kütahya Dumlupýnar
Üniversitesi Evliya Çelebi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi oldu.
Týp fakültesi hastanesinde yeterli yapýlanma saðlanamadýðý
için, öðretim üyeleri hasta tedavi imkanýna sahip deðildi ve
bu nedenle yeteri kadar öðretim üyesi bulmakta sýkýntý
çekiyorduk. Yeniden yapýlanma ile, bu hastanemizde týp
fakültesindeki öðretim üyelerimizin de hastalarý tedavi etmesine
imkan saðlandý.
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Yaklaþýk 100 trilyona yakýn yatýrým yapýlacak olan 700 yataklý
eðitim ve araþtýrma hastanesi inþaatýna baþlamak ve bunu
birkaç yýl içinde bitirmek, sýradaki büyük projelerden birisidir.
Bu bölgedeki en büyük hastanelerden biri olarak hem eðitim
ve araþtýrma hastanesi olacak, hem de devlet hastanesi olarak
vatandaþlara hizmet verecektir.
Kütahyadaki sosyal imkanlarýn sýnýrlý olduðunu düþünenler,
düþünenler,
buraya gelmek istemiyorlar.
istemiyorlar. Bu konuda neler yapýlabilir?
Kütahya, yaþanabilir, özellikle belli bir eðitim düzeyine ulaþmýþ
kiþiler tarafýndan yaþanabilir bir þehir haline gelerek, cazibe
merkezi olmalý. Bununla ilgili olarak giriþimcilik ve yatýrýmlar
önemli bir faktör. Dýþarýdan gelecek yatýrýmcýlara hitaben, çok
daha görkemli sosyal tesislerimiz, parklarýmýz, konaklama,
yeme içme tesislerimiz, sosyal ve kültürel amaçlý yatýrýmlarýmýz
olmalý.
Kütahyanýn deðerlerini öne çýkartýp, Kütahyanýn cazibe merkezi
haline gelmesi için planlanan projeler var. Teleferik projesi,
Hisar Kalesindeki restorasyon çalýþmalarý, Uydu Kent projesi,
yeni çevre yolu yapýmý, yüzey alaný itibariyle neredeyse bir göl
büyüklüðünde olan Porsuk Barajý civarýnda planlanan çalýþmalar,
bu projelerden sadece bazýlarý. Porsuk Barajý yakýnýnda termal
potansiyelimiz olan Ilýca var, bu bölgede mesire yerleri
oluþturulmasý, çeþitli kültür ve spor etkinlikleri düzenlenmesi
planlanýyor. Böylece, çevre illerin de Kütahyaya olan ilgisi
artacaktýr.
Ýlimizdeki kültür-sanat
kültür-sanat alanýnda ve sosyal yaþam koþullarýna
dair neler söylemek istersiniz?
Sayýn Enerji Bakanýmýz ile yaptýðýmýz görüþmeler neticesinde,
ilimizde maden müzesi açýlmasýna yönelik bir geliþme oldu.
Yine ressam Ahmet Yakupoðlu, eserlerini DPÜ Vakfýna
baðýþlamýþtý. Bir çok kýymetli eserimiz için, Kütahyada çok
sayýda müzeye ihtiyaç var.
Nitelikli eleman bulma konusunda güçlük yaþýyoruz, üniversite
mezunu kiþiler, Kütahyaya gelmek istemiyor. Kültür ve sanat
alanýnda, sosyal ihtiyaçlara cevap verebilecek yatýrýmlar
yapmadýðýmýz takdirde ekonomik anlamda da zayýflýyoruz.
Buradan iþadamlarýmýza pamuk eller cebe þeklinde bir
çaðrýda bulunmak istiyorum.
Meydana gelen bazý doðal afetlerde nasýl ki baðýþlar veriyorsak,
geliþtireceðimiz projelere de vatandaþlarýmýzýn destek vermesini
saðlayacaðýz. Harcadýðýmýz paranýn çok daha fazlasý bize geri
gelecektir. Kütahya büyüdüðü, geliþtiði takdirde, burada
yaþayan tüm esnaf ve tacirler gelir elde edecektir.
Kütahyada tarih, termal, maden, el sanatlarý gibi çok fazla
kaynaðýmýz var. Bunlarý harekete geçirmeli, bunun içinse
kolektif hareket etmeliyiz.

Konuk
Hasan Fehmi Kinay

"Ulusal basýn
yayýn kuruluþlarýnda
Kütahyanýn
doðru gündemle
yer almasý
saðlanmalýdýr."

Türkiyenin en büyük metropollerine eþit mesafede bulunan
Kütahya, coðrafi konum itibariyle de çok þanslý. Böylesine bir
imkana sahip vilayetin mihmandarlarýný harekete geçirmeliyiz.
Kütahyada onarýlan vakýf eserlerine de iþadamlarýmýzýn kendi
istekleri ile katkýda bulunmalarýný isterim. Ýlimizin ihtiyaçlarý daha
da artacak, her alanda yeni ihtiyaçlar doðacak. Yöre insanýmýz,
özellikle kendi iline daha duyarlý bir þekilde sahip çýkmalý, yeri
geldiðinde maddi katkýlar da saðlayabilen iþ çevreleri olmalý.
Kütahyada ikinci üniversitenin müjdesini veriyor musunuz?
Ýkinci üniversitenin saðlýk bilimleri üzerine yapýlandýrýlmasý
gerektiðini düþünüyorum. Týp fakültesi, diþ hekimliði, fizik
tedavi, saðlýk bilimleri fakültesi, Dumlupýnar Üniversitesinden
ayrý ikinci bir üniversitenin içine alýnmalý. Hem týp fakültesini
daha geniþ bir bütçeyle desteklemiþ oluruz, hem de saðlýk
alanlarýnda öðrenci yetiþtirebilecek ikinci üniversiteyi inþa
edebiliriz.

eðitimleri düzenlenmeli.
Giriþimcilere zorluklarla mücadele edebilme dirayeti kazandýrmalý
ve onlarýn itibar gücüyle hareket etmelerini saðlamalýyýz. Ýþ
dünyasýnda baþarýlý olan kiþilerin iki temel özelliðinin olduðunu
ve bir giriþimcinin de kazanmasý gereken iki özellik olduðunu
görüyoruz. Bunlardan biri iþini iyi takip etmek, diðeri de iþini
iyi takip etmekle beraber itibarýna önem vermek.
Muhasebe kültürü olan, mali tablolarý analiz eden, attýðý adýmý
ve zemini iyi görebilen, cesaretli, dirayetli, projeci giriþimciler
olduðunda, Kütahyanýn kalkýnmasýnda büyük yol alýnýr.
Bunlarýn yaný sýra, ortaklýk kültürünü geliþtirmemiz lazým. Kontrol
bende olsun anlayýþýndan kurtularak, iþ ortaklýklarý yapmalýyýz.
Sermayelerimizi birleþtirerek, farklý alanlarda ortak baþarýlara
ulaþabiliriz. Bu konuda en iyi örnek olan Kayseri modelindeki
gibi ortaklýklar yapýlabilir.

Kütahyadaki giriþimcilik ruhunu geliþtirmemiz için neler
yapýlabilir?

Devlet tarafýndan saðlanan destekler kapsamýnda, kalkýnma
ajanslarý da iþletmelere destekler saðlýyor,
saðlýyor, üyelerimiz bunlardan
yararlanmak için neler yapabilirler?

Giriþimci yetersizliði, Türkiyenin çok ciddi bir sorunu. Gelir ve
kurumlar vergisi mükellefi sayýsý, nüfusa oranla az. Paramýz
yok, cesaretimiz yok, çevremizde bize iyi örnek olacaklarý
bulmakta zorlanýyoruz. Giriþimcilik, tabi ki geliþtirilebilir bir
yetenek, bu yeteneði geliþtirmeye yönelmek lazým, giriþimcileri
cesaretlendirmeli ve ödüllendirmeliyiz.

KOBÝler, kalkýnma ajanslarý tarafýndan açýklanan destek
programlarý ile uyumlu ve bölgeye ekonomik anlamda katký
saðlayacak projeler geliþtirerek hibelerden yararlanabilirler.
Projeleri hazýrlarken, ajans tarafýndan çaðrý yapýlan programa
uygun önceliklere hassasiyetle dikkat etmeliler.

Ticaret ve Sanayi Odamýzda da Genel Sekreterimiz, Yönetim
Kurulu ve Meclis Üyelerimiz, yeni iþe baþlayacak olanlarý
cesaretlendirmeli, tebrik etmeli, her konuda size yardýmcý
oluruz demeli. KUTSO dergisinin bir bölümünde baþarý
hikayeleri yayýnlanmalý. KUTSO ve üniversite iþbirliði ile giriþimcilik

Deðerli görüþlerinizi okuyucularýmýzla paylaþtýðýnýz için teþekkür
teþekkür
ederiz.
Kütahyadaki geliþmeyi saðlayacak olan KUTSO üyelerine
seslenme, Kütahyada ve Türkiyede yaþanan geliþmeleri
aktarma imkaný bulduðum için sizlere teþekkür ediyorum.
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CUMHURÝYETTEN
BU YANA
KÜTAHYADA
SANAYÝ
DEVRÝMLERÝ.....
1960-1980
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Geçen sayýmýzda
Cumhuriyetimizin 88. yýlýnda,
88 sanayi kuruluþumuzun hikayesini
paylaþmaya baþladýðýmýz ve
Cumhuriyetimize armaðan ettiðimiz
yazý dizisinin ikinci bölümünü
okuyucularýmýzla paylaþýyoruz.

Hazýrlayan:Eser Çetintaþ
Kaynaklar; Kütahya 1967 Ýl Yýllýðý,
Kütahya Ýl Çevre Durum Raporu 2004.
Ýktisadi Yönü ile Kütahya Kitabý
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13- Yýl 1960,
SLÝ -Seyitömer Linyit Ýþletmeleri
1960 yýlýnda Kütahya ili Seyitömer beldesi yakýnlarýnda faaliyete
baþlayan tesis, yýllýk 600.000 ton Tüvenan Linyit kömürü
üretimi yapacak þekilde projelendirilmiþ ve çalýþmalara
baþlamýþtýr.

amacýyla, bu belediyelerin iþtiraki ile Ýller Bankasý tarafýndan
tesis edilmiþtir.
Ýlk etütler 1952 yýlýnda baþlamýþ olup santral 1960 yýlýnda
üretime geçmiþtir.
Bu santral Ýller Bankasý tarafýndan 10 yýl iþletildikten sonra
1970 yýlýnda TEKe devredilmiþtir.
Santral Gediz -Simav -Emet üçgenine merkezi vaziyette olup
Emet -Gediz karayolunun her iki tarafýnda 30.km de ve
Kayaköyden 2 km içeridedir. Santral 1.6 MVAlýk üç üniteden
ve toplam 4.8 MVA kurulu güçten oluþmaktadýr. Santrali
besleyen su, Karaköyün 5 km doðusundan çýkan bir kaynak
suyudur. Ortalama debisi 1,3 m³/sndir. Kaynak yakýnýnda
bent ile önü gerilen bu su, 4.781 km açýk beton kanalla
40.000 m³ rezervuarý olan biriktirme havuzuna gelmektedir.
Santralde yýllýk 12.000.000.000 kWh enerji üretilmekte olup,
Emet ve Gediz üzerinde enterkonnekte sisteme baðlýdýr.

Kütahya TÜGSAÞ (Azot) Sanayinin kuruluþuna paralel olarak,
1963-1968 yýllarý arasýnda 2.000.000 ton/yýl Tüvenan linyit
kömürü üretimi yapacak þekilde yeniden dizayn edilmiþtir.
Daha sonraki yýllarda piyasaya ve azot sanayine verilemeyen
düþük kalorili kömürlerin deðerlendirilmesi ve ülkemizin artan
enerji ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacý ile Seyitömerde 2x150
MW gücünde termik santral kurulmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Yýllar
içerisinde 3x150 MW ve 1989 yýlýndan itibaren de 4x150
MW gücüne çýkartýlan EÜAÞýn Termik Santrallerine paralel
olarak üretim kapasitesi 7.700.000 ton/yýl Tüvenan linyit
kömürü üretimi yapacak þekilde projelendirilmiþtir.

15-Yýl 1962,
Çamsan Kerestecilik Sanayi ve Ticaret
Balkan göçmeni olan Delen ailesi, aile büyükleri olan Bekir
Delenin marangozluk sanatýndan esinlenerek kerestecilik
sektörünü faaliyet olarak seçmiþtir. Çamsan Kerestecilik Sanayi
ve Ticaret, 1962 yýlýnda Kütahya Eski Sanayi Bölgesinde
Þ.Yýlmaz Delen ve Etem Çanakoðlu ortaklýðýnda kereste
fabrikasý olarak faaliyete baþlamýþtýr. Üretime baþladýðý
dönemlerde 15 iþçi ile çalýþarak, aylýk ortalama 400 m³ tomruk
iþleyip, Ýstanbul piyasasýna inþaatlýk kereste üretimi yapan bir
yapýya sahiptir.
Daha sonraki yýllarda Etem Çanakoðlunun ortaklýktan ayrýlmasý
ve Þ.Yýlmaz Delenin oðullarý Mansur ve Mithat Delen kardeþlerin
firma bünyesine katýlmasý ile Çam-San Aðaç Sanayi ve Dýþ
Ticaret Limited Þirketi unvaný ile þirketleþmiþtir. Halen, Kütahya
Keresteciler Sitesinde 24 çalýþaný ve aylýk 1,000 m³ tomruk
iþleme kapasitesi ile faaliyeti devam etmektedir. Geliþen
teknolojiyle de uyumlu olarak, inþaatlýk kerestenin yaný sýra,
ahþap sevk paletleri ve kasalarý imalatý da yapmaktadýr.
Fýrýnlanmýþ olarak ISPM-15 standardýnda ihracata uygun sevk
mamulleri de üretebilmektedir.

Günümüz koþullarýna uygun olarak yaklaþýk 6.500.000 ton/yýl
Tüvenan linyit kömürü üretimi gerçekleþtiren tesisin 793 çalýþaný
bulunmaktadýr.

14- Yýl 1960,
Kayaköy Hidroelektrik Santrali
Kayaköy Hidroelektrik tesisleri, Emet çayýnýn Kayaköy membasý
üzerinde olup, Uþak, Gediz, Emet, Simav, Þaphane ve
köylerden müteþekkil bölgenin enerji ihtiyacýný karþýlamak
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Kütahya Sazak mevkinde kurulan Aksu Un Deðirmeninin
devamý olarak kurulmasýna dayanýr.

16- Yýl 1966,
EÜAÞ Seyitömer Termik Santrali
Ülkemizdeki mevcut fosil ve hidrolik kaynaklarýn elektrik
enerjisine dönüþtürülmesi amacýyla 1935 yýlýnda özel bir
kanunla kurulan Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi (EÝEÝ) tarafýndan
Kütahya Linyit havzalarýnda kurulmasý düþünülen termik
santrallerin ilk etüt ve proje çalýþmalarý yapýlmýþ, kurulacak
olan termik santralýn fizibilite raporlarý ve proje çalýþmalarý 1966
yýlýnda tamamlanmýþtýr.
1984,1993,2001 yýllarýndaki yeniden yapýlanmalar sonrasýnda,
Türkiye Elektrik Üretim-Ýletim A.Þ. Genel Müdürlüðü Bakanlar
Kurulunun 05.02.2001 tarih ve 2011/2026 sayýlý kararý ile,
Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. (TEÝAÞ), Elektrik Üretim A.Þ. (EÜAÞ),
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Þ.(TETTAÞ) unvanlý üç
ayrý Ýktisadi Devlet Teþekkülü þeklinde yeniden
teþkilatlandýrýlmýþtýr.
Seyitömer Havzasýnda istihsal edilen ticari deðeri bulunmayan
düþük kaliteli linyit rezervlerinin deðerlendirilmesi amacýyla
tesis edilmiþtir. 1973 yýlýnda birinci ünite, 1974 yýlýnda ikinci
ünite, 1977 yýlýnda üçüncü ünite, 1989 yýlýnda dördüncü ünite
üretime geçmiþtir. Kütahyanýn 28 km kuzeybatýsýnda Seyitömer
bölgesinde TKÝ tesisleri ile entegre olarak her biri 150 MW
gücünde, 4 üniteden oluþan toplam 600 MW enerji üretim
kapasitesine sahiptir. Santral ünitelerinin her biri yýllýk 975
Milyon kWh üretim kapasitesine sahip olup, toplam yýllýk üretim
kapasitesi 3.9 Milyar kWhdýr. Üretilen bu enerji Türkiye elektrik
üretiminin % 4.6sýný karþýlamaktadýr. Santralde nominal elektrik
üretiminin saðlanmasý için yýlda 5.850 milyon ton kömür ve
Enne Barajýndan üretim hattý ile temin edilen kWh baþýna 2.5
litre su kullanýlmaktadýr. 1990 yýlýnda devreye giren curuflu ve
kireçli atýk sular arýtma tesisleri su kirliliðini önlemektedir.
EÜAÞ Seyitömer Termik Santralinde 17 mühendis, 71 idari,
3 teknisyen, 698 iþçi olmak üzere toplam 769 personel
istihdam edilmektedir.

17-Yýl 1967,
Altýnkaya Un Fabrikasý
Altýnkaya Un Fabrikasý Kolektif Þirketi, 1967 yýlýnda CemilHalil Altýnkaya tarafýndan kurulmuþtur. Aslýnda fabrikanýn
kuruluþu, 1928 yýlýnda babalarý Celal Altýnkaya tarafýndan
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Kütahyada taþlý öðütmeden valsli öðütmeye geçilen, yani
eski üretim sisteminden modern sisteme geçen ilk un
fabrikasýdýr. Aksudan türbin vasýtasýyla elektrik enerjisini elde
eden tesis, Aksu ile beraber 1964 yýlýnda Kütahya Belediyesi
tarafýndan evlere su verilmek üzere istimlak edilmiþtir. Bunun
üzerine þu anki Tavþanlý Yolu üzerinde bulunan fabrika inþa
edilerek, 1967 yýlýnda tekrar faaliyetine baþlamýþtýr. Halen
üçüncü kuþak olan Ahmet Altýnkaya tarafýndan iþletilmekte
olan fabrika, 4100 metrekare arazi üzerine kurulu alanda
faaliyet göstermektedir. Yýllýk 29.232 ton buðday iþlenmekte
ve 22.272 ton un ile 5.568 ton kepek razmol üretimi yapýlmakta
olan fabrikada 22 personel çalýþmaktadýr.

18- Yýl 1970,
Kütahya Porselen
70lerde kurulan ve o dönemin popüler iþletme modeli halk
sektörü anlayýþýyla iþletilen Kütahya Porselen, banka destekli,
halk ortaklý bir þirket olarak kurulmuþtur. Bankalarýn desteðini
çekmesinin ardýndan 1984 yýlýnda, Kütahya Porselen'in % 75
hissesi Nafi Güral ve ailesi tarafýndan devralýnmýþtýr.
Bugün % 75i aileye ait olan þirketin % 25i halka açýk olup
borsada iþlem görmektedir.Özelleþtirme sonrasýnda, Güral
ailesi tarafýndan yatýrým ve finansman yapýsý yeniden
þekillendirilen Kütahya Porselen, hýzla büyümeye ve geliþmeye
baþladý. Þirkete hakim olan yeni yönetim felsefesi ile markanýn
tasarým alt yapýsý güçlendirilmiþ, Ar-Ge ve Ür-Geye büyük
önem verilmeye baþlanmýþtýr. Bu deðiþim Kütahya Porseleni
yalnýzca ülkenin deðil, dünyanýn da en önemli porselen
üreticilerinden birisi haline getirmiþtir. Günümüzde Kütahya
Porselen, 160 bin metrekarelik kapalý alanýyla, altý fabrikada
üretim yapan bir sanayi devine dönüþmüþtür.
Yýllýk 50 milyon parçalýk üretim kapasitesi ve 150ye yakýn
desen alternatifiyle Avrupanýn en büyük üç üreticisinden biridir.
Dünya çapýnda 52 ülke ve 114 noktaya ihracat gerçekleþtiren
Kütahya Porselen 5 kýtada varlýðýný sürdürmektedir.

Araþtýrma
Kütahyada Sanayi Devrimleri II

Türkiyede de sayýlarý giderek artmakta olan maðazalarý ve
ürünlerinin sunulduðu 6 bin satýþ noktasýyla tüketicileriyle
buluþmaktadýr.

19-Yýl 1970,
Evliya Çelebi Çini
1970 yýlýnda Ahmet ASALI tarafýndan kurulmuþtur. Evami
seramik ve suvar çinisi üretimlerini ülkenin her yöresine
göndermektedir. Yeni desen ve çini araþtýrmalarýný
sürdürmektedir. 10 bin m² alanda faaliyet gösteren fabrikanýn
en önemli çalýþma alaný camilerdeki mihrap, mimber, sütun,
kürsüye, süsleme gibi çini sanatý iþleridir.

20- Yýl 1972,
Gimsan Gediz Ýplik ve Mensucat A.Þ.
1970 yýlýnda yaþanan Gediz depreminden sonra yurt dýþýnda
çalýþmak üzere gönderilmiþ bulunan Gediz ve köylerinden
iþçilerin tasarruflarýný deðerlendirmek ve deprem sebebiyle
yörede büyük ölçüde azalmýþ bulunan istihdam hacmini
artýrmak amacýyla 1972 yýlýnda Gediz Dainler mevkiinde
kurulmuþtur.
28.416 iðlik (pamuk eðirme-bükme aparatý) ilk iplik fabrikasý
1976 yýlýnda üretime geçmiþtir. 1979 yýlýnda katlý iplik üretimine,
1983 yýlýnda örgü kumaþ ve 1986 yýlýnda da Open End iplik
üretimine geçilmiþtir. 2000 yýlý itibari ile 19.092 iðlik karde iplik
tesisi, 16.320 iðlik penye iplik tesisi, 2064 rotorlu Open End
iplik tesisi ve 49 adet yuvarlak örme makinesi tesisleri üretime
devam etmektedir. GÝMSAN A.Þ. de 7 mühendis, 18 idari,
4 teknisyen, 391 iþçi olmak üzere toplam 420 personel
çalýþmaktadýr.
Geçtiðimiz yýllarda satýlarak el deðiþtiren þirketin, merkezi
Ýstanbulda, Gedizde ise þubesi bulunuyor.

21-Yýl 1973,
Hatipoðlu Güneþ Kiremit
1973 yýlýnda kurulan ve 38.556 m² açýk alan, 10.642 m²
kapalý alana sahip Hatipoðlu Güneþ Kiremit fabrikasýnda, tabii
ve suni kurutma sistemleriyle kiremit üretilmektedir.

22- Yýl 1976,
Kümaþ Kütahya Manyezit Ýþletmeleri A.Þ.
Kümaþ, Eskiþehir-Bilecik-Kütahya üçgeninde yer alan manyezit
cevherlerinin deðerlendirilerek, Türkiye ekonomisine
kazandýrýlmasý amacýyla, 1972 yýlýnda Etibankýn %45lik
sermaye katýlýmýyla halka açýk bir anonim þirket olarak
kurulmuþtur. 1979 yýlýnda yapýlan sermaye artýrýmýnda Etibank
hisselerinin %99,5e ulaþmasý sonucunda KÝT olmuþ ve
1984 yýlýnda da Çitosanýn bünyesine katýlmýþtýr. 1995 yýlý Ekim
ayýnda % 99,7 kamu payýnýn Zeytinoðlu Holding tarafýndan
satýn alýnmasýyla özelleþtirilmiþtir.
Kümaþýn manyezit cevheri rezervi yaklaþýk 110 milyon, dolomit
cevher rezervi ise 95 milyon tondur. Türkiye manyezit ham
cevheri üretiminde dünyanýn üçüncü sýrasýndadýr. Kümaþ,
yýllýk olarak 700 bin ton ham cevheri iþleyerek ürün haline
getirmektedir. Ýlerideki kapasite artýþlarý da dikkate alýndýðýnda
Kümaþýn þimdiki manyezit ham cevheri rezervi 100 yýlýn
üzerinde yetecek durumdadýr.
Doðal manyezit cevherinden ilk sinter manyezit üretimini 1976
yýlý sonunda gerçekleþtiren KÜMAÞ, 1980li yýllarýn baþýnda
kapasitesini 185.000 ton/yýla çýkarmýþtýr. 1990 yýlýnda
tamamlanan yatýrýmlar sonrasýnda, doðal manyezit cevherinden
sinter manyezit, bazik refrakter tuðla ve harç üreten entegre
bir kuruluþ haline gelmiþtir.
1996-2010 yýllarý arasýnda 96 milyon USD ye ulaþan yatýrýmlar
yapmýþ, Türkiyede ilk defa ergitilmiþ magnezya üretmiþtir.
2011 yýlý ortalarýnda alýnan Tavþanlýdaki Bommag Tesislerinin
Kümaþ bünyesine katýlmasýyla; 235.000 ton Kalsine ve Sinter
Manyezit ile Dolomit, 17.500 ton Ergitilmiþ Magnezya, 93.000
ton Refrakter Tuðla, 40.000 ton Refrakter Harç üretim
kapasitelerine ulaþmýþtýr.
Üretilen demir-çelik, çimento, kireç, cam, refrakter ve demir
dýþý metaller sanayindeki fýrýnlarda kullanýlan ürünleri, % 50si
elliden fazla ülkeye ihraç etmektedir. 2010 yýlýnda yapmýþ
olduðu ciro ile Türkiyenin ilk 500 þirketi arasýnda 384. sýrada
yer almýþtýr.
TS-EN-ISO-9001 Kalite ve TS-EN-ISO-14001 Çevre Yönetim
Sistemi belgelerine sahip olan fabrikanýn 604 çalýþaný
bulunmaktadýr.

Günümüzün yeni teknolojilerine uyum saðlamaya çalýþarak,
yenilikleri takip eden, çalýþanlarýn eðitimine ve kaliteli üretime
önem veren firma TS EN 1304 belgesine sahiptir. Üretilmekte
olan Mahya, Marsilya, Valensiya, Akdeniz ve Osmanlý kiremitleri,
kurulmuþ olan AR-GE laboratuarýnda düzenli olarak deneylerden
geçerek, sonuç raporlarý TSE tarafýndan deðerlendirilmektedir.
Ayrýca paketli ve silikonlu olarak müþteri talebine göre ürünler
hazýrlanmaktadýr.
Geniþ bir bayi aðý ile ürünlerini müþterilerine ulaþtýran fabrikanýn
yaklaþýk 150 kiþi çalýþaný bulunmakta olup, 5.775.000 adet
yýllýk üretim kapasitesine sahiptir.
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Güncel
Haber

BORLA ÇALIÞAN OTOMOBÝL ÜRETÝLDÝ
Dünya bor rezervinin yüzde 70inden fazlasýna sahip olan
Türkiye, bor üzerine gerçekleþtirdiði çalýþmalara hýz verdi. Son
dönemde baþarýya ulaþan bor projeleri Türkiyeyi boru aktif
olarak kullanan ülke statüsüne taþýyacak.
Ulusal Bor Araþtýrma Enstitüsü ve TÜBÝTAK, borla çalýþan
araba üretmeyi baþardý. Sodyum Borhidrürlü Yakýt Pilli aracýnýn
test sürüþünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün,
gerçekleþtirdi.
Bakan Ergün; amacýmýz Türkiyeyi, teknolojiyi takip eden deðil,
belirleyen bir ülke haline getirmektir.diyerek, otomotiv sektörüne
yönelik çalýþmalarýn baþýnda, yerli bir otomobil markasý
oluþturmak geldiðini belirtti. Ýçten yanmalý motor teknolojileriyle
birlikte, Bakanlýk tarafýndan yeni nesil teknolojilere, bu alandaki
çalýþmalara da ayrý bir önem ve destek verildiðini, borun
savunma sanayinde de kullanýlabileceðini ifade etti.
TÜBÝTAK ve Ulusal Bor Araþtýrma Enstitüsünün ortaklaþa
gerçekleþtirdiði bor madeni ile çalýþan aracýn uygun yakýt
depolama, gaz yýkama, hidrojen üretim reaktörünün tasarýmý
ve üretim katalizörlerinin sentezi yapýldý. Üretilen katalizör proje
kapsamýnda özel olarak sentezlendi. Baþlangýç anýndan itibaren
3 dakika içinde tam kapasitede gaz üretimine baþlayan
sistemde, üretilen gaz 3 kw'lýk yakýt pilini sürekli olarak
çalýþtýrabilmekte. 3 kw'lýk yakýt pili sistemi proje kapsamýnda
özel olarak tasarlandý.

Günümüz elektrikli araçlarda kullanýlan lityum iyon piller araç
içerisinde fazla yer kaplýyor ve hacmine göre düþük verimde
enerji saðlýyor. Yapýlan araþtýrmalar bor kullanýlan yakýt pillerinin
mevcut pillere nazaran birçok avantajý olduðunu gösteriyor.
Bor içerikli pillerdeki verimliliðin oldukça yüksek deðerlerde
olmasý, elektrik üretim sürecinde hareketli hiçbir parça
bulunmamasý nedeniyle gayet sessiz çalýþmasý, düþük hacimli
ve uzun ömürlü olmasý ve motorlardaki gaz emisyonlarýnýn da
oldukça düþük olmasý diðer pillere göre bor yakýtlý pillerin
avantajýný ortaya koyuyor.
Dünyada hibrit arabalara olan ilginin gittikçe artmasý Türkiyeyi
de konu ile ilgili harekete geçirdi. Dünyadaki geliþmelere
paralel olarak, elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar gibi, alternatif
yakýt teknolojileri kullanan araçlarýn üretilmesine iliþkin çalýþmalara
önemli destekler veriliyor.

20 MÝLYAR DOLARLIK PÝYASA OLUÞTURULACAK
Dünya üzerinde gittikçe tükenen fosil yakýtlarýn enerji üretiminde
kullanýlmalarýnýn neden olduðu olumsuz çevresel etkilere karþý,
yeni ve temiz enerji üretim kaynaðý olarak ortaya çýkan yakýt
pilleri, son yýllarda üzerinde yoðun olarak çalýþýlan alternatif
teknolojilerden biri olarak biliniyor.

HIZI SAATTE 100 KM.
Tamamen yerli yapým olarak gerçekleþtirilen araç içerisinde
20 beygirlik elektrik motoru bulunuyor. Proje için özel olarak
yaptýrýlan tamamen yerli motor ile aracýn maksimum hýzý 80
km/saat ve menzili 100 km olarak ölçüldü. Araç 1 kilogram
borhidrür ile 35 kilometre yol gidebiliyor.
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Yüksek verimde çalýþan enerji dönüþüm sistemleri olan yakýt
pillerinin çalýþma prensibinde, hidrojenin kimyasal enerjisinden
doðrudan elektrik enerjisi üretiliyor. Yakýt pilleri, sessiz olmalarý,
çevre ve gürültü kirliliðine neden olmamalarý, hareketli parça
içermemeleri ve fosil yakýtlardan daha yüksek dönüþüm elde
edebilmeleri gibi avantajlara sahip olduðu için çokça tercih
ediliyor.
Yakýt pili piyasasýnýn büyüklüðünün gelecek birkaç yýl içerisinde
1-2 milyar dolara, gelecek on yýl içerisinde ise (araç
uygulamalarýnýn yaygýnlaþmasý ile) 20 milyar dolara kadar
çýkmasý bekleniyor.

Güncel
Haber

BOR KATKILI
ÇÝMENTO ÜRETÝMÝ

ÝÇÝN TESÝS KURULACAK
Ulusal Bor Araþtýrma Enstitüsü
(BOREN) tarafýndan geliþtirilen
bor katkýlý çimento
ticarileþiyor.
Türkiye'de bor
madeni rezervinin
yüzde 70'inin
bulunduðu
Kütahya'nýn Emet
ilçesinde, bor katkýlý
çimento üretimi için tesis
kurulacak.
Emet Belediyesi Konferans Salonunda, Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý koordinasyonuyla, ilgili kamu kuruluþ temsilcileri ve
vatandaþlarýn katýlýmýyla Çevresel Etki Deðerlendirme (ÇED)
ve Halký Bilgilendirme Toplantýsý yapýlarak kamuoyuna da bilgi
verildi.
Toplantýda, proje hakkýnda bilgi veren Borçim Çimento Sanayi
ve Ticaret A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Yýldýrým,
Kütahya'nýn Emet ilçesinde, bor katkýlý çimento üretimi için bir
tesis kurulacaðýný, bu fabrikada yaklaþýk 1000 iþçinin istihdam
edileceðini ve bu iþçilerin büyük bölümünün Emet'te yaþayan
kiþilerden seçileceðini belirtti.
Yýldýrým, ÇED sürecinin tamamlanmasýyla zaman kaybetmeden
inþaata baþlayacaklarýný dile getirerek, "Artýk eskisi gibi çimento
fabrikalarý çevreye zarar vermiyor. Son teknolojiyle çalýþacaðýz
ve çýkacak tozu torba filtreleme sistemiyle engelleyeceðiz"
dedi.
Mehmet Ali Yýldýrým, bu iþe tek baþýna soyunduklarýný belirtirken,
yerli ve yabancý firmalarla ortaklýk konusunda görüþmelerin
sürdüðünü de sözlerine ekledi.
Borçim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Devrim Erbil ise, söz konusu projeden büyük bir
heyecan duyduðunu belirtirken, "Bir süre Çimsa'ya sanat
danýþmanlýðý yaptým ve bu süreçte çimento ile sanat arasýndaki
baðlantýyý tespit ettim. Emet'te de mevcut olan sanat merkezini
daha da geliþtireceðim" dedi.

TOKÝ, SÝMAVLI
DEPREMZEDELERÝN
KONUTLARINI
6 AYDA TAMAMLADI
Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ), Kütahya Simavda
19 Mayýs 2011 tarihinde meydana gelen 5,9 büyüklüðündeki
depremin yaralarýný sardý.
TOKÝnin deprem sonrasýnda baþlayarak altý ayda tamamladýðý
afet konutlarýnýn kuralarý Simavda düzenlenen törenle çekildi
ve konutlarýn hak sahiplerine teslimi baþladý. Simavdaki
depremzedeler kalýcý konutlara kavuþturuldu.
TOKÝ, acil barýnma ihtiyacýnýn yaný sýra depremde hasar gören
sosyal donatýlarý da tamamlýyor. Ýdare, Simavda ve komþu
ilçelerde deprem afetinden aðýr hasar gören ya da yýkýlan
yapýlar yerine depreme yanýklý yapýlar inþa ediyor.
Bu kapsamda; bir adet Hükümet Konaðý, bir adet Halk Eðitim
Merkezi, yedi ilköðretim okulu, iki adet 32 derslikli, bir adet
16 derslikli lise ile bir adet Kýz Meslek Lisesi, bir adet 24
derslikli Endüstri Meslek Lisesi ile beþ atölye, beþ lise, bir ana
okulu, iki ticaret birimi, 14 cami, 200 kiþilik pansiyon inþaatlarý
da yapýyor.
TOKÝ, son 8 yýlda Türkiyede 31 ilde ve Pakistanda 19 bin
76 adet afet konutu ve kamu binasýnýn yapýmýna imza attý.
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Köþe Yazýsý
Yöneticilere

ÝYÝ YÖNETÝCÝ
TEMEL
YETKÝNLÝKLERÝNÝ
SORGULAR
Rüþtü BOZKURT

Dünya Gazetesi Köþe Yazarý
(25.12.2011 / Dünya Gazetesi)
Claudo Fernandez Araoz, baþarýlý bir yöneticinin özelliklerini
anlatýrken, birincil yetkinlikleri, sonuç odaklý olma, ekip liderliði,
iþbirliði ve etkileme, stratejik ortaklýk diye tanýmlýyor. Ýkincil
yetkinlikleri ise ticari odaklýlýk, deðiþim liderliði, örgütsel becerileri
geliþtirme, müþteri odaklýlýk ve piyasa bilgisi diye sýralýyor.
Bu yazýda, birincil yetkinlikler üzerinde duralým. Ama önce,
"yetkinlik" ve "etkinlik" dediðimizde ne anladýðýmýzý açýklamaya
çalýþalým: Sözlük anlamý ile "yetkinlik, kendine gereken bütünlüðe
eriþme olarak" tanýmlanýyor. Ýnsanýn olabildiðince "mükemmel"
ve "kamil" olmasý onu yetkin kýlýyor. "Etkinlik" ise "iþleme halinde
olan faal" anlamý taþýyor. "Etkinlik" ve "yetkinlik" kavramlarýnýn
kapsama alaný geniþletildikçe, bileþen ve baðlamlarýn
çeþitlenmesi anlam içeriklerini de deðiþiyor.
Bir basamak daha yukarý çýkacak olursak, yetkin insan, ayný
zamanda "hüner sahibi" insandýr. Bizimle ayný iþi dünya
genelinde "en iyi yapanlar" düzeyinde iþ yapabilme yeteneði,
bilgi, beceri ve uygulama ustalýðý "hünerli olma" diye tanýmlanýyor.
Rekabet gücü yaratabilmemiz için "hüneri" aþarak "yaratýcý
olmak" gerekiyor. Yaratýcýlýk da, ancak "hünere akýl katarak"
ve yapýlan iþin "deðerini" yükselterek mümkün.
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Baþarýlý yöneticinin sahip olmasý gereken 4 temel yetkinlikle
ilgili deðerlendirmeleri kýsaca paylaþalým.
Aþýrý ve noksan deðerlendirme
1. Sonuç odaklý olma: Bir yöneticinin sonuç odaklý olmasý ile
vizyon sahibi olmasý arasýnda sýký bir bað var. Vizyon kavramý,
varlýk nedeni olan bir ideal ile yaratmak istenen sonuç gibi iki
temel bileþenden oluþur. Bir lider, yaratmak istediði sonucu
tanýmlayamýyor ve betimleyemiyorsa onu belirleyemez de.
Etkin bir yönetici, farklý seçimlere sahip olmalý ve gelecek inþa
etme iddiasý taþýmalý.
Araoz'un de iþaret ettiði gibi, sonuç odaklý yöneticiliðin zayýf
yanýný, iþleri iyi ya da kötü yapma ile kendini sýnýrlamadýr. Sonuç
odaklý olmanýn ortalarýnda bulunma, eski deyimi ile vasatlýk,
hedefleri tutturma anlamýna geliyor. Gerçek anlamada sonuç
odaklý olma ise hedef ve sonuçlarý sürekli geliþtirerek, birikim
yeteneðini güven altýna almayý gerektiriyor.
Temel deðiþmezlerden biri olan "aþýrý ve noksan deðerlendirme
ilkesi" baðlamýnda sonuç odaklý olmayý ele aldýðýmýzda; en

Köþe Yazýsý
Yöneticilere

önemli tehlike, "...avucumun içine ne koyuyorsun" algýsýna
kendini kaptýrmadýr. Sadece yaratýlan sonuçlara dayalý aþýrý
deðerlendirilmiþ bir algý, sonuç levhasýna bakarak futbol maçý
anlatmayla eþ düzey bir tutumdur. Bir yönetici, "sonuç-süreç
odaklý olma" arasýnda bir denge kuramýyorsa, sürdürülebilirliði
güven altýna alamaz.
Özellikle bizim gibi geliþmekte olan ülkelerde, sonuçlara aþýrý
abanýrken, süreçlerin arka plana itilmesi, aþýrý deðerlendirilmiþ
pragmatizm hastalýðý yaratýr. Bu tutum bizi, dünyayý anlamamýzýn
temelini oluþturan varsayýmlara dayalý bir zihni modelle tahminler
yapma anlamýna gelen bilimsel yaklaþýmdan uzaklaþtýrýr.
Uzaklaþma, kaynaklarýn bir önceliðe göre kullanýlmasý olan
plan anlayýþýný da arka plana iter. Son çözümlemede fiziki
sermaye, insan kaynaðý ve teknoloji israf edilir.
2. "Ekip liderliði": Ýnsan odaklý iþ yapmanýn temelinde, çok
farklý kültüre, anlayýþa, iþ yapma tarzýna sahip insanlarla "ortak
iþ" yapabilme var. Baþarýlý bir iþ yöneticisinin önemli
yetkinliklerinden biri de "ekip oluþturma"dýr. Bir akýl ne kadar
büyük olursa olsun, iki akýldan küçüktür. Eðer bugün bütün
dünya "yönetiþim" kavramýný öne çýkarýyorsa bunun nedeni,
çok odaklý üretim olgusunun yaygýnlaþmasý ve çok kültürlü
yönetimin bir gerek þart haline gelmesidir.
"Arkadaþ olan ekibi" arkasýna almayan bir yönetici, kendini
medya pazarlarýna nasýl sunarsa sunsun, son tahlilde fiziki
sermaye, insan kaynaðý ve teknolojiyi etkin kullanamaz ve
israfa yol açar.
Araoz'e göre ekip liderliðinin zayýf olanlar "ekip için hedef
koymaya" odaklanýr. Ortalama olanlar "verimli bir ekip" kurmaya
çalýþýr. Güçlü olanlar da "üstün bir performans gösterecek
ekipler" oluþturmanýn peþindedir.
3. "Ýþbirliði ve etkileme": Üretim, emek-sermaye ekseninden
yaratýcý-giriþimcilik ve yaratýcý-yenilik eksenine kayýyor. Bu
demektir ki, üretimde "alýn teri görece gerilirken, akýl teri öne
çýkýyor". Akýl terine dayalý bir üretim, yönetimleri ve yöneticileri,
yakýn mesai arkadaþlarý kadar iþiyle dolaylý iliþkisi bulunan
insanlarýn birikimlerinden sonuna kadar yararlanmayý gerektirir.
Çaðýmýzýn çok temel eðilimi, bilgi ile iletiþimin, iletiþimle ile
yönetimin iç içe geçmesidir. Bu nedenle "biliþim" ve "yönetiþim"
kavramlarý günlük yaþamlarýmýza da yön vermektedir.
Çaðýmýz hýzla bir "kent uygarlýðýna" dönüþüyor. Kentler bizi
belli alanlara topluyor, yakýnlaþtýrýyor ama, ayný zamanda
yarýþtýrýyor. Yeni rekabet olgusu, "ölçek ekonomisinin eriþebilirliði
ile küçük ve orta ölçek yapýnýn esneklik ve hýzýný dengeleme
becerisi" gerektiriyor. Bu denge, "yan sanayi olmadan tam
sanayi olmaz" anlatýmýný haklý çýkarýyor. Bir baþka anlatýmla
"iþbirliði" olmaksýzýn baþarýya ulaþmak mümkün olmuyor.

Etkin bir yönetici, doðrudan ve dolaylý iliþkide olduðu herkes
üzerinde saygý uyandýran ve ilham veren öze sahip olmalý.
Yönetici, insanlarý etkileyebilmeli...
Fark yaratmalý.
4. Stratejik odaklýlýk: Strateji kavramý "fark yaratacak" "yol ve
yordamý" bulmayý açýklar. Rakiplerimizden bir adým ileride olma,
iþimizle ilgili "net bilgi sahibi" olmayý, fiziki sermaye, insan
kaynaðý ve teknoloji arasýnda "etkin koordinasyonu" ve belli
iþ alanlarýna "odaklanmayý" gerektirir.
Stratejik düþünmeyi çürüten ve kokuþturan eðilim, sonuç
odaklý olmaya aþýrý deðer vererek, uzun dönemli düþünmeyi
arka plana itme ya da hiç dikkate almamaktýr.
Stratejik düþünme, günceli aþarak, uzun soluklu geleceðe
bakmadýr.
Stratejik düþünme, kendi sorumluluk alanlarýmýz dýþýnda olup
bitenlere yakýn ilgi, dolaylý etkileri hesaplama sorumluluðudur.
Stratejik düþünme, indirgenmiþ bakýþ açýsýný aþarak, iþimizin
bileþen ve baðlamlarýný bütün olarak ele alan geniþ ufuklu
büyük resmi görebilmedir.
Stratejik düþünme, alýþkanlýkla yönetmeyi aþarak, analizle
yönetim yapan kuram ve araçlara sahip olmadýr.
Bu yazýya ilham veren Araoz'un kitabýný paylaþmak için bir
yönetici dostumla sabah kahvaltýsýnda buluþtuk. Çekirdek
yetkinlikleri kendisine anlattýktan sonra, ülkemiz özelinde "kötü
örnekler" üzerinde durduk.
Ülkemizde yönetici yetkinlikleri açýsýndan en önemli sakýncanýn
iþiyle ilgili "net bilgi" arayýþýnýn yetersizliðinin olduðu kanýsýnda
birleþtik... Örneðin, kentler kendilerini tanýtýrken, lehte olan
göstergeleri abarttýklarý halde, aleyhte olanlarý saklýyor. Öne
çýkan kentlerimizin yöneticileri kentlerinin ihracatlarýný tartýþtýklarý
kadar, neden ithalatý tartýþmadýðýný, bunun hangi sosyo psikolojik
etkilerden kaynaklandýðýný açýklamak gerekiyor.
Ýþyeri yönetimlerini net bilgiye ulaþtýracak "dinamik bir envanter"
sahibi olup olmadýklarýný bilemiyoruz...
Yöneticiler atanýrken, "bilgi düzeyi", "insani davranýþ", "temsil
etme özelliði" vb. ne gibi ölçülerin kullanýldýðýna iliþkin bilgilere
ulaþamýyoruz.
Asýl önemlisi, iþyerlerimizin geçmiþlerini nesnel bir biçimde
sorgulama alýþkanlýklarýnýn olmasý gerektiði kadar geliþmiþ
olmamasý.
Dünya sýnýrlý þeffaflýktan sýnýrsýz þeffaflýða hýzla kayarken "kol
kýrýlýr yen içinde kalýr" algýsý çok önemli iþ örgütlerimiz tarafýndan
bile aþýlamýyor...
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Sektör
Termal

KÜTAHYA TERMAL TURÝZM
YATIRIMCILARI TARAFINDAN
KEÞFEDÝLMEYÝ BEKLÝYOR

Hazýrlayan : M.Haluk AKSU

Kütahya, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan yedisi Turizm
Merkezi ilan edilen on adet termal turizm bölgesine sahip.
Ege Bölgesinin en yüksek daðý olan Murat Daðýnýn zirvesindeki
muhteþem ormanlarýn arasýnda, karpuz çatlatan soðuk sularla
yan yana bir termal merkez olan Murat Daðý Termal Merkezi
ve ovasýnda Gediz Ilýcasu; ormanlarýn arasýnda kalan ve
dinlendirici atmosferiyle Kütahyalýlar tarafýndan sefalýk olarak
anýlan Ýstanbul-Antalya Yolu üzerindeki Ilýca; Kirazlýyayla
eteklerinde kurulan ve bol oksijenli temiz havasýyla kent
merkezine 16km mesafesi bulunan þifalýk Yoncalý; sularýnýn
sýcaklýðý nedeniyle jeo-termal enerji kaynaðý olarak kullanýlan,
sera ve konut ýsýtmasýnýn termal sularla yapýldýðý Simav; bor
ve termal su hazinesine sahip Emet ve yaný baþýnda Hisarcýk
Esire; leblebisiyle meþhur termal merkez Tavþanlý Göbel ve
daha niceleri
Tüm bu termal sahalarý yazý dizimizde yazmak üzere bu
sayýmýzda þifalýk Yoncalýdan ve orada bulunan termal
tesislerden bahsedeceðiz, buraya ait efsaneleri de
seyahatname bölümümüzde okuyabilirsiniz.

Yoncalý termal suyunun kaynak çýkýþ sýcaklýðý 40-44 derece
ve banyo ile içme kürleri þeklinde uygulanmasý tavsiye ediliyor.23
radyoaktif element içeren ve radyoaktivite oraný yüksek olan
suyun sýcaklýðý vücut sýcaklýðýna yakýn olduðu için soðuk su
kullanýlarak ýlýklaþtýrýlmasý gerekmiyor. Bu da, suda bulunan
minerallerin oranlarýný kaybetmeden ve bozulmadan vücutla
temas etmesini saðlýyor.
Yoncalý termal suyu, romatizma, kronik bel aðrýsý, eklem
rahatsýzlýklarý, yumuþak doku rahatsýzlýklarý, ortopedik
operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrasý uzun süreli
hareketsiz kalma durumlarýnda, nörolojik rahatsýzlýklarda, genel
stres bozukluklarýnda ve spor yaralanmalarýnda tamamlayýcý
tedavi unsuru olarak kullanýlabilir; böbrek, karaciðer ve prostat
rahatsýzlýklarýnda ve kadýn hastalýklarýnda iyileþtirici özelliði
bulunuyor. Dinçlik, moral aþýladýðý ve cilde olan olumlu
etkilerinden dolayý gençlik suyu olarak nitelendirilen Yoncalý
termal suyu, iþletmecilerin tabiriyle söyleyecek olursak, cildi
pamuk helva gibi yapýyor.
Son derece temiz olan havasý nedeniyle nefes darlýðý ve astým
hastalarý tarafýndan tercih edilen Yoncalýnýn yakýnlarýnda üretilen
köy domatesi, Kirazlýyaylanýn kirazý ve çileði bölgede meþhur.
Romatizmal hastalýklarýn ortaya çýktýðý kýþ dönemleri termal
turizm için yoðun dönem olarak biliniyor. Bunun yanýnda temiz
havasýyla Yoncalý, yaz döneminde de oldukça raðbet görüyor.

Yoncalý
Yoncalý Termal
Termal Otel

YONCALI

Kütahya Kent Konseyi ile Yoncalýdaki tesislerin yetkilileri,
Yoncalýnýn ülkemiz termal ve saðlýk turizminden hakettiði
ölçüde pay alabilmesi için sürekli toplantýlar düzenliyor ve
Yoncalýnýn tanýtýmý için çalýþmalar yapýyor. Bu amaçla logosu
hazýrlanan,kendine ait bir web sitesi olan ve çeþitli tabelalarla
yönlendirmeler yapýlan Yoncalý, iþletmecilerinin gayretli çalýþmalarý
sonunda hak ettiði ilgiyi görmeyi bekliyor.

800 yýllýk geçmiþiyle Osmanlý Devletinden bile daha eski olan
Tarihi Hamam ve Cami, son restorasyona kadar yöre halký ve
gelen turistler tarafýndan þifa kaynaðý olarak kullanýlmaktaydý.
Yoncalýda konaklayabileceðiniz 13 termal otel, motel ve
pansiyonla birlikte, 11 hamam ve havuz bulunuyor. Ayrýca bu
sayýya dahil olmayan çok sayýda aile hamamý da gelen
misafirlerine hizmet vermeye devam ediyor.
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www.yoncalikaplicalari.org

BERBEROÐLU ÝNÞAAT
KONUT, ÝÞYERÝ, FABRÝKA BÝNALARI
DEPOLAMA HÝZMETLERÝ
ÝNÞAAT VE SATIÞTA HÝZMETÝNÝZDEYÝZ...
BERBEROÐLU ÝNÞAAT SAN. VE GAYRÝMENKUL TÝC. LTD. ÞTÝ.
ESREK SULTAN ÝÞHANI KAT:2 NO:48 KÜTAHYA
TEL: 0 (274) 216 18 20

Sektör
Termal

YONCALI FÝZÝK TEDAVÝ VE REHABÝLÝTASYON HASTANESÝ

www.yoncalihastanesi.gov.tr

Termal sularla tedavi etmeyi amaçlayan ve fizik tedavi
alanýnda uzmanlaþmýþ, Türkiyedeki iki hastaneden biri.
Termal sularýn tedavi edici etkisi kullanýlarak iskelet, kas ve
sinir sistemi hastalýklarý, travma, kýrýk, çýkýk sekelleri
rehabilitasyonu, osteoporoz (kemik erimesi) tedavileri
yapýlýyor. 210 yatak kapasiteli ve yoðun hasta talebi bulunan
hastane kent merkezindeki Semt Polikliniði ve Ayakta Tedavi
merkezi ile talebe karþýlýk vermeye çalýþýyor. Yatarak tedavi
gören hasta sayýsý yýllýk 5.000 ve bunlarýn %2sini yurtdýþý
hastalarý oluþturuyor.

Termal Turizm ve saðlýk alanýnda hedefleri olan, yenilikçi
fikirleri olan ve bu fikirlerini yatýrýma dönüþtürmeyi düþünen
bütün yatýrýmcý ve giriþimcilerimizi Yoncalý Kaplýcalarýmýza
davet ediyoruz. Biz Hastane olarak böyle bir düþüncesi
olan yatýrýmcýlarýmýza elimizden geldiðince ve özellikle
uzmanlýk alanýmýzla ilgili gerekli destekleri vereceðimizi
belirtmek istiyoruz.
Tel
: 0274 249 41 80
Faks
: 0274 249 41 85
E-posta : bilgiislem@yoncalihastanesi.gov.tr

NEHÝR THERMAL HOTEL & SPA YONCALI
Otelde Spa Merkezi, Türk Hamamý, Özel Aile Banyolarý,
Sauna, Buhar Odasý, Tuz Odasý, Havuz ve Fitness Center
ve120 kiþilik geniþ ve 20 kiþilik VIP toplantý salonlarý bulunuyor.
Restoranda talep üzerine yöresel yemekler de veriliyor.
Junior Suit ve Suit Odalarda Jakuzi bulunuyor. Canlý müziðin
olduðu otelde bayi toplantýsý, kutlama yemekleri gibi özel
organizasyonlar düzenlenebiliyor. 10 çeþit masaj uygulanan
otelin öne çýkan masaj hizmetleri kese kahve köpüðü ve
ýsý battaniyesi masajlarý.
Kese kahve köpüðü masajý: Bu masajý Ege Bölgesinde
uygulayan tek yer. Kese yapýldýktan sonra vücuttaki ölü
hücreler atýlýyor ve vücudun nefes almasý saðlanýyor. Türk
kahvesi peelingi uygulandýktan sonra da köpüklenip
durulanýyor. Bu masaj cildi yumuþak tutuyor, güzelleþtiriyor
ve bayanlarda selüliti önlüyor.
Isý battaniyesi masajý: Özel çamur vücuda komple
uygulandýktan sonra sýcaklýðý 60 dereceye kadar çýkan ýsý
battaniyesine sarýlan kiþi yarým saat kadar bu þekilde
Tel
: 0274 249 47 47
Oda Sayýsý
: 62
Faks
: 0274 249 47 45
Yoðunluk Oraný : %65-70
E-posta : info@nehirtermal.com
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www.nehirtermal.com
bekletiliyor. Bu uygulama kireçlenme, aðrý ve ödemlere iyi
geliyor.
Tuz Odasý: Solunum yoluyla yarým saatlik kürler þeklinde
uygulanýyor. Yakýnda zamanda hizmete açýlmasý planlanan
tuz odasý, astým, bronþit ve nefes darlýðý hastalýklarýna iyi
geliyor ve özellikle sigara kullanan müþteriler etkisini beþ
dakika içinde görmeye baþlýyor.

Sektör
Termal

YONCALI ÖZ-ÝLGÝ ENGELLÝLER BAKIM MERKEZÝ

www.ozilgi.com

144 engelliye hizmet verilen merkez, termal bir bölge içinde
olduðu için fiziksel engellilerin bu sulardan faydalanmasý
saðlanýyor. Doktorun uygun gördüðü engelliler, fizyoterapist
eþliðinde bu sulardan yararlanýyor. 2 doktor, 2 fizyoterapist,
1 psikolog, 2 sosyal hizmet uzmaný ve 1 çocuk geliþim
uzmanýnýn bulunduðu merkezde 68 saðlýk personeli ve
hastabakýcý ile 9 yan hizmetler olmak üzere toplam 85 kiþi
çalýþýyor. Maddi durumu yeterli olmayan üyelerin ücretlerinin
bir kýsmýný devlet karþýlýyor.
Tel
: 0274 249 47 40
Faks
: 0274 249 47 41
E-posta : oz-ilgi@hotmail.com

Yatak Sayýsý : 251
Ücret:1.250 TL  1.500 TL
(yýllýk)

YONCALI MERCAN TERMAL OTEL

www.mercantermal.com

Otelin en büyük özelliði aile banyolarýnda bulunan büyük
havuzlarýn küçük bir versiyonunun odalarda da bulunmasý.
Ýki katlý olarak tasarlanan odalarýn üst katýnda yatak odasý
ve havuzlu banyo bulunuyor. Alt katý ise Amerikan mutfak
ve oturma odasý olarak hazýrlanmýþ.

Otelde konaklamayan misafirlerin de kullanabildiði aile
banyolarý bulunuyor.
Yazýn yeþil olan bahçesinde bir de havuzu bulunan otel,
ailenizle baþ baþa kalabileceðiniz bir atmosfer sunuyor.
Tel:
0274 249 44 22
Oda Sayýsý : 24
Faks: 0274 249 44 22
ISO 9001:2008 belgeli
E-posta: bilgi@kemalmercan.com

YONCALI HUZUR OTEL
Geniþ ailelere uygun geniþlikte ya da jakuzili odalarýn da
bulunduðu otelin en önemli özelliði, bölgede yýlladýr Thai
masajý yapýlan tek yer olmasý.
Otelin sahibi ve iþletmecisi, 10 yýl yaþadýðý boyun aðrýsýnýn
Bankokta yaptýrdýðý birkaç seanslýk Thai masajýyla
düzelmesiyle bunu oteline taþýmaya karar verir. Gerekli
izinleri aldýktan sonra Thai masajýný otelde uygulamaya
baþlar. Kütahyalýlar ve þehir dýþýndan gelen misafirler
tarafýndan oldukça raðbet gören masajýn etkisi, termal bir
bölgede olmasý nedeniyle uygulanan kürlerle birlikte oldukça
artýrýyor.

www.huzurtermal.com
Kulunç ve kireçlenmelerden dolayý deðneði ile gelip 5-6
seans sonra deðneðini býrakarak evine dönenler olduðunu
söyleyen iþletmeci, Thai masajýný Yoncalýya getirmiþ olmaktan
dolayý oldukça memnun.

Tel:
0274 249 41 69
Oda Sayýsý
: 33 (86 yatak)
Faks: 0274 249 45 88
Yoðunluk Oraný : %50 (düþük sezonda),
E-posta: huzur@huzurtermal.com
%70-80 (yoðun sezonlarda)
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YONCALI SEFA TERMAL APART OTEL

www.sefaapart.com

Apart tarzýndan hoþlananlar için
Bahçesinde yarý olimpik yüzme havuzu ve odalarda havuz
denebilecek büyüklükte duvardan duvara küvetler bulunuyor.
Geniþ bahçesi ve çocuk oyun parký bulunan otel, uzun dönem
konaklamayý düþünenler için uygun bir alternatif. Önümüzdeki
dönemde Yoncalýya hizmet verecek bir restoran açýlmasý
planlanýyor.
Tel
: 0274 249 46 64
Faks
: 0274 249 46 65
E-posta
: sefaapart@sefaapart.com
Oda Sayýsý : 36 (170 yatak)
Yoðunluk Oraný: %90-95 (yoðun sezonlarda)

YONCALI TERMAL OTEL

www.yoncalitermalotel.com.tr

Kür merkezi ve fizik tedavi rehabilitasyon merkezi bulunan
otelin kür merkezinde biri yarý olimpik olmak üzere dört yüzme
havuzu bulunuyor. Romatizmal hastalýklar havuzu, sauna,
jakuzi ve Türk hamamý da bulunan otelde çamur banyosu,
bitki banyosu, parafin banyosu, masaj ve fizik tedavi üniteleri
mevcut. Otelin en önemli özelliklerinden biri, uzman
fizyoterapistler eþliðinde osteopati, balneoterapi ve elektroterapi
tedavilerinin uygulanmasý ve bunun için paket programlarýnýn
bulunmasý.

150 kiþilik toplantý salonu, 250 kiþilik kapalý ve 1000 kiþilik
havuz baþý restoraný bulunan otelde yemekler Türk ve Fransýz
mutfaðý aðýrlýklý. Kahvaltý ve akþam yemekleri açýk büfe olarak
veriliyor. Talep üzerine yöresel yemekler de hazýrlanabiliyor.
Düðün, niþan organizasyonlarý ve mezuniyet törenleri
düzenlenebiliyor.
Kür merkezine aylýk üye de olabiliyor. Taþ masajý ve Thai masajý
uygulamalarýna kýsa zamanda baþlanmasý planlanýyor.
Tel:
0274 249 44 44
Oda Sayýsý
: 73 (180 yatak)
Faks: 0274 249 44 01
Yoðunluk Oraný : %40 (düþük sezonda),
E-posta: info@yoncalitermal.com.tr
%65-70 (yoðun sezonlarda)
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YONCALI GÜLPA APART OTEL

www.gulpaapart.com

Fiyatý uygun olan otel, yaz sezonunda gelen sürekli müþterilere
sahip. Kýþ ve bahar sezonunda sporcu kafileleri konaklýyor.
Yoncalýdaki hamamlara ve merkezdeki piknik alanýna yakýn.
Ýþletmecileri Yoncalýnýn havasýnýn ve suyunun þifasýna inanan,
yýllardýr burada yaþayan insanlar. Ýþletmecinin þahit olduðu
olaylar arasýnda, yarý felçli olarak gelen kimselerin Yoncalýda
uyguladýklarý kürlerden sonra Yoncalýdan yürüyerek gitmeleri
de var. Yoncalýdaki hastaneye de yakýn ve hastanede ayakta
tedavi gören hastalarý iþletmesine bekliyor.

Tel:
0274 249 44 44
Oda Sayýsý
: 73 (180 yatak)
Faks: 0274 249 44 01
Yoðunluk Oraný : %40 (düþük sezonda),
E-posta: info@yoncalitermal.com.tr
%65-70 (yoðun sezonlarda)

YONCALIDAKÝ DÝÐER KONAKLAMA TESÝSLERÝ
Ay Pansiyon
Çamlýk Pansiyon
Doðan Apart Otel
Ýl Özel Ýdare Köftecioðlu

0536 219 75 62
0274 249 41 34
0274 249 42 22
0274 249 42 11

KÜTAHYA BELEDÝYESÝNÝN ENGELSÝZ YONCALI PROJESÝ
Kütahya Belediyesi Yoncalý için yeni projeler üretiyor. Termal
su rezervi zengin olan bu þifa hazinesi için belediyenin hazýrladýðý
560 dönüm arazi üzerine kurulacak olan Yoncalý Termal Dingin
Kent Projesi tamamlandýktan sonra burada Rehabilitasyon
Kampüsü, Kür Merkezi, Acil Müdehale Ünitesi, Suni GöletPark Alaný, Turizm Tesis Alanlarý, Termal Merkez ve Aquapark
alaný, Meydan-Ticaret-Kültür Merkezi, Aile Pansiyon alanlarý,
Tatil Köyü Alaný, Kongre Merkezi, Isý Transfer Merkezi, Park
Alanlarý, Organize Teknolojik Sera Alanlarý ve tarým alaný olacak.
Yanýbaþýnda büyük golf alanlarýnýn da yapýlmasý planlanan
proje, hem ilimizden hem de ilimiz dýþýndan gelen yatýrýmcýlarýn
iþtahýný kabartacak büyüklükte.

TURÝZM YATIRIMCILARINA VERÝLEN DESTEKLER
Ulusal Faaliyet ve Ürün Sýnýflamasý (NACE Rev. 2) 55, 56 ve
79da yer alan Oteller ve moteller, Kamp yerleri ve diðer kýsa
süreli konaklama yerleri, Gençlik hotelleri ve dað barýnaklarý,
Kamp yerleri (karavan alanlarý dahil), baþka yerde
sýnýflandýrýlmamýþ diðer konaklama yerleri, lokantalar, pastaneler
vb yerler, seyahat acenteleri ve tur iþletmelerinin faaliyetleri;
baþka yerde sýnýflandýrýlmamýþ, turistlere yardýmcý faaliyetler
KOSGEB desteklerinden yararlanabiliyor. Detaylý bilgi KOSGEB
Kütahya Hizmet Müdürlüðünden ve www.kosgeb.gov.tr
adresinden alýnabilir.

Nazar Apart Otel
Þifa Apart Otel
Yýldýz Pansiyon

0274 249 47 10
0274 249 47 00
0274 249 40 15

Kütahya 3. Geliþmiþlik düzeyinde TR33 Bölgesinde yani Orta
ve Batý Anadolunun en çok teþvik alan bölgesinde yer alýyor.
Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Bakanlar Kurulu Kararý
Kapsamýnda Saðlanan Teþvikler kapsamýnda, Kütahyada 3
yýldýz ve üzeri otel yatýrýmlarý ile 100 kiþi ve üzeri yurt ve huzurevi
yatýrýmlarý teþvik kapsamýnda bulunuyor. Yatýrým Teþvik Belgesi
alan ve asgari 500 bin TL yatýrým yapan yatýrýmcýlar:
-

Vergi indirimi
Sigorta primi iþveren desteði
Yatýrým yeri tahsisi
KDV istisnasý
Gümrük vergisi muafiyeti
Faiz Desteði

Þeklinde olmak üzere 6 kalem destekten faydalanabiliyor.
Turizm yatýrým/iþletme belgeli özel tesis, yayla/dað evi ve butik
otel yatýrýmlarýnda 3 yýldýz ve üzeri olma þartý aranmýyor. Turizm
yatýrým/iþletme belgeli oteller, tatil köyleri, özel tesisler ve
dað/yayla evleri dýþýnda kalan turizm konaklama tesisleri ise
yatýrým desteði kapsamý dýþýnda kalýyor.
Yatýrým teþvikleri ile ilgili bilgi almak isteyen yatýrýmcýlar Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý¹ ile Zafer Kalkýnma Ajansý²ndan
bilgi alabilir.
¹Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý  www.kutso.org.tr  0274 228 00 28
²Zafer Kalkýnma Ajansý  www.zafer.org.tr  0274 271 77 61 | 444 93 52
(444 ZEKA)
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Ýþ Dünyasý
Süleymanoðlu Grup

SAMANPAZARINDAN
D Ü N YA PA Z A R I N A
Beyaz eþya baþta olma üzere madencilik,
kömür ve kimya gübre üretim tesisleri iþ kollarýnda
baþarýlý, farklý ve yenilikçi bir vizyona sahip olan
Süleymanoðlu Grup Türkiyeye ve
dünyaya yayýlmýþ bir marka.
Bu baþarýnýn baþkahramaný
Mustafa Telli ile keyifli bir söyleþi yaptýk.

Hazýrlayan: Eser Çetintaþ
Fotoðraflar: Hakan Köse
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Sizin hikayeniz nedir,
nedir, neden Kütahya?

Ailem Afyon Bolvadinli ve sanayici kökenlidir. 1980li yýllarda
iþ hayatýna atýlmaya karar verdim. Bir süre Ýstanbulda yaþadým.
Ýstanbulun, iþ hayatýmýn baþlangýcý için doðru bir yer olmadýðýna
karar verdim. Yaptýðým araþtýrmalar sonucunda gerek konumu,
gerekse sosyal ve ekonomik yönleri ile Kütahyanýn doðru bir
yatýrým þehri olduðuna karar verdim ve buraya yerleþtim.

Ýþ Dünyasý
Süleymanoðlu Grup

80li yýllarda beyaz eþya sektörü oldukça popüler ve kazançlý
bir iþ alanýydý. O yýllarda Kütahya ve çevresinde henüz
yapýlmamýþ olan beyaz eþya toptancýlýðý iþine girdik. Kütahya
için henüz yeni olan bu iþ kolunda farklý, yenilikçi pazarlama
ve satýþ teknikleri geliþtirerek Kütahya ili, ilçeleri ve köylerine
toptan beyaz eþya hizmeti sunduk. O yýllarda Kütahya
ekonomisinde önemli bir konuma sahip olan Samanpazarýnda
ilk maðazamýzý açtýk ve ilçelere, köylere satýþ ve pazarlama
yaptýk.
Köylere nasýl ulaþtýnýz, nasýl bir pazarlama taktiði izlediniz
baþarýlý olmak için?
Bazen iþ kendiliðinden þekillenebiliyor. Perakende portföyümüz
için köylere ulaþmamýz gerekliydi. Biz de tüm köylere gittik.
Þu anda 10-12 bin civarý perakende müþterimiz var.
Samanpazarýnda bulunan maðazamýz, hala yýllar öncesine
uzanan müþterilerimize hizmet veriyor. Biz müþterilerimizin
devamlýlýðýný o günlere borçluyuz.
O yýllarda beyaz eþya sektörünün kalbi Ýstanbulda atýyordu.
Ýstanbul gibi güçlü bir rakiple nasýl baþa çýktýnýz?
O dönemlerde pazarlamada farklý taktikler, kampanyalar çok
gündemde deðildi. Neredeyse yok denecek kadar azdý.
Ýstanbulda tek düze bir ticari yapý vardý. Biz ise farklý olmaya
çalýþtýk. Birlikte çalýþtýðýmýz ekip arkadaþlarýmýz çok iyiydi ve
hala onlarla birlikte yola devam ediyoruz. Çalýþanlarýmýzýn
geliþimine destek verdik. Bu geliþmelerimizi tedarikçi
firmalarýmýzda fark ettiler ve bize inandýlar, güvendiler.

2000li yýllarda yeni sektör arayýþlarý ile baþlayan çalýþmalarýnýz
çalýþmalarýnýz
sizi madencilik, kömür,
kömür, kimya gübre üretim tesisleri alanýnda
yepyeni bir iþ koluna taþýyor.
taþýyor. Bize bu süreçten bahsedebilir
misiniz?
Beyaz eþya toptancýlýðý sektöründe çok iyi bir yere geldiðimize
inanýyorum. Ama bu bizim için yeterli olmadý. Çünkü dünyada
ve ülkemizde sürekli olarak farklý ekonomik geliþmeler
yaþanmakta. Beyaz eþya sektöründe piyasada kýsmi daralma
ve fiyatlarda düþme oldu, kar azaldý, vade farklarý uzadý. Bir
yandan da iyi hizmet vermeye devam etmek zorundasýnýz,
diðer yanda maliyetlerinizi arttýrýyor. Biz de ikinci bir iþ yapmaya
karar verdik. Madencilik konusunda bir süre AR-GE yaptýk.
Kararýmýzý cesaretle birleþtirdik. Biraz da risk alarak bu kararý
uygulamaya baþladýk. Muðlada 1,5 yýl kadar kömür sahasý
iþlettik. Ardýndan bir arkadaþýmýn tavsiyesiyle Uþakta yeni bir
saha bulduk. Ekipler kurduk ve hazýrlanma süreçlerini
tamamlayarak iþe koyulduk.
Maden çalýþmalarýnda üst tabakalarda Leonardit madenine
rastladýk. Leonardit Türkiyede az ve düþük kalitede bulunan
bir madendi. Leonardit ile ilgili AR-GE çalýþmalarýmýz için dýþ
ülkelerde testler yaptýrdýk. Testler sonucunda, madenin kalite
standartlarýnýn oldukça yüksek olduðunu tespit ettik. Ardýndan

Kütahya; Eskiþehire, Bursaya, Afyona daha yakýn Ýstanbuldan.
Bu iþte bölgesel hakimiyet çok önemli, risk kontrolünü daha
iyi yapabiliyorsunuz. Daha iyi hizmet veriyorsunuz. Þirketinizi
daha hýzlý güncelleyebiliyorsunuz, çünkü yaþamla iç içesiniz.
1993 yýlýndan sonra spot kavramý gerçek anlamýný yitirmeye
baþladý, bizde toptancýlýða yöneldik. Bu sektörde önemli
markalarýn daðýtýcýlýðýna talip olduk. 20 yýl sonunda, geldiðimiz
noktaya bakarsak eðer, Antalya, Denizlide dahil olmak üzere
18 ilin tek toptancýlýðýný yapýyoruz.
Bizi baþarýlý kýlan çalýþma prensiplerimiz þunlardý;
1- Müþterilerimizi iyi anlayabilmek,
2- Müþterilerimizle kurduðumuz ikili iliþkiler,
3- Müþterilerimizin isteklerine hýzlý cevap verebilmek,
4- Bölgesel hakimiyet ve risk kontrolü,
5- Þirketimizin ve çalýþanlarýmýzýn vizyonunu sürekli güncel
tutmak.
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Leonarditi nerede, hangi iþ kolunda deðerlendirebiliriz diye
araþtýrmaya baþladýk. Leonardit 700 ayrý kategoride kullanýlabilen
bir maden. Biz de yaptýðýmýz AR-GEler sonucunda Leonarditi
tarým sektöründe kullanmaya karar verdik.
Kalitesi düþük ürünlere etki eden bir maden olan Leonardit,
ülkemizin gerçekten ihtiyacý olan bir madendi. Bu konuyla ilgili
Isparta Ziraat Fakültesi ile 2 yýl süre ile bir anlaþma yaptýk.
Yaklaþýk 9 ayrý ürünümüzü çeþitli üniversitelerde deneyler için
kullandýrdýk. Baþarýlý sonuçlar elde ettik. Þu anda bu madenden
13 sývý ürün üretiyoruz. Yakýn zamanda da katý üretimine
baþlayacaðýz. Yeni üretimimizle ilgili yeni bir tesis kurma
aþamasýndayýz.
Bu iþle ilgili en önemli sorunumuz pazarlamaydý. Pazarlama
stratejimizi, ürünümüzü distribütörlerimiz kanalý ile yaymak
üzere konumlandýrdýk. Geçmiþin verdiði deneyim ile piyasada
devamlý aktif olmamýzýn avantajlarýný gördük. 4 ay gibi kýsa bir

sürede 16 tane distribütöre ulaþtýk. Distribütörlerimizi seçerken
öncelikle takým ruhuyla çalýþan firmalarý tercih ettik.
Bizim için iþin sürekliliði çok önemliydi. Bu nedenle doðru
firmalarla ve doðru stratejiler geliþtirerek 81 ile kýsa sürede
yayýldýk. Bu baþarýnýn nedeni; ürünümüzün çok kaliteli olmasý,
doðru fiyat politikasý ve hedef kitlemize yönelik yaptýðýmýz
reklamlardý. Yurtdýþýnda da buna benzer bir politika izledik ve
baþarýlý olduk.
Madenin çýktýðý, iþlendiði ve daðýtýmýnýn yapýldýðý yer Uþak
olmasýna raðmen biz ikinci tesisle ilgili yatýrýmýmýzý Kütahyada
yaptýk. Çünkü bizim Kütahyaya karþý bir sorumluluðumuz var
ve bu yüzden bu yatýrýmý Kütahyada gerçekleþtirdik.
Madeninizin oldukça kaliteli olduðunu söylediniz, bize bu
kaliteyi belirleyen normlardan bahseder misiniz?
Bunun en büyük göstergesi suda çözünürlük oraný, PH deðeri.
Organik madde miktarý ve en önemlisi hümik ve fülvik oraný.
Türkiyede bu oran %30larda. Bizim madendeki oranýmýz ise
%74.
Bu madenin doðasýnda 80 ayrý element var. Bu nedenle
normalden daha düþük maliyetlerle %100 lük bir ürün artýþý
ve %30 deðer artýþý saðlýyor. Buda bizim ürünümüzün neden
kaliteli olduðu sorusuna cevap veriyor.
Organik kimya alanýnda bu iþi geliþtirmek için projeleriniz var
mý?
Tabi ki geliþtirmekte olduðumuz projelerimiz var ama bizi piyasa
yönlendiriyor. Bu þartlar çerçevesinde önceliklerimiz, alanýmýzda
uzmanlaþmak ve ürün gamýmýzý zenginleþtirmek.
Peki ya krizler,
krizler, sizi nasýl etkiledi?
Her krizin kendine göre farklý bir karakteri var. Son kriz bize;
riski iyi kontrol edebilmeyi ve dürüst firmalarýn ayakta
kalabileceðini öðretti. KUTSO Baþkanýmýz Sayýn Nafi Beyin
bir sözü var Ýtibar da sermayedir diyor, bu söz bence çok
önemli.
Krizlerde tedbirimizi aldýk. Risk yönetimine iliþkin pazarlama
stratejileri geliþtirdik. Tabi ki, kriz fýrsat demektir. Kriz döneminde
kimsenin yapmadýðýný yaptýk, ciddi riskler aldýk ve baþarýlý
olduk.
Mustafa Telliyi
Telliyi baþarýlý kýlan 5 temel unsur nedir?
1-Ýnovasyon
Aile ve iþ yaþantýmýzýn olmazsa olmazý inovasyon.
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KUTSOda 5 yýl yönetim kurulu üyeliði yaptým. Arkadaþlarýmýz
yeni fikirlere açýk insanlardý. Yenilikçiliði baþkanýmýz Nafi
Güraldan öðrendim. Takým ruhu, kendinizi yenileyebilmek,
liderlik nedir vasfýný öðrenmeye çalýþtýk. Yine Ticaret ve Sanayi
Odamýzla yurtdýþý seyahatlerimiz oldu, bu seyahatlerde çok
þey öðrendim. Biz, ekip olarak yeniliðe açýk bir takýmýz.
2-Ýstikrar
Sabýr, süreklilik, plan ve takým ruhu.
3-Giriþimcilik
Macera ve risk. Risk, alabileceðiniz, görebileceðiniz kadar.
4- Sosyal sorumluluklarýmýz
Ülke ekonomisine girdi yaparak, istihdam saðlamak ve kimyasal
ürün kullanýmýný azaltmak bizim hedefimiz. Bu iþin tabii ki
vicdani görevleri de var. Biz bu ülkede ayný gemi içerisindeyiz.
Herkesin farklý sorumluluklarý vardýr. Ülkemiz ne kadar zengin
olursa, biz de o kadar zenginleþiriz ve gelecek neslimiz rahat
eder.
5- Araþtýrmacýlýk
Araþtýrmacý olmak mutlaka yeniliklerle paralel olarak geliþen
bir þeydir. Hayat sürprizlerle doludur ve yeni þeyler getirir
yaþamýmýza. Araþtýrmacýlýk bizim vazgeçilmezimiz.
KUTSO dergimiz aracýlýðýyla üyelerimize ve ayný zamanda
TOBB Kütahya Genç Giriþimciler Ýl Kurulu Baþkaný olarak
genç giriþimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Firmalar çalýþanlarýn eðitimine gereken önemi vermelidir.
Üretimden pazarlamaya, Ar-Geden inovasyona kadar her
alanda yeterli eðitim fýrsatýný saðlamalýyýz. Çalýþanlara, çalýþtýðý
firmanýn kurum kültürünün anlatýlmasý, benimsetilmesi gerekir.
Çalýþanlarýn takým ruhu çalýþmasýna uyum saðlamalarý önemlidir.
Çalýþacaðýnýz sektörle ve iþ kollarýyla hakkýndaki araþtýrmalarý
çok iyi yapmak gerekiyor. Ýþbirliði yaptýðýnýz tedarikçileri, bayileri
doðru seçmek de son derece önemli.
Müþteri taleplerine en iyi þekilde yanýt verebilecek hizmeti ve
kaliteli ürünü sunmak, daha da önemlisi bunu sürekli hale
getirmek gereklidir. Ayrýca, ülke ve dünya gündemindeki
geliþmeleri yakýndan takip etmeleri ve rekabet güçlerini artýrmalarý
gerekir.
Eðitimler dýþýnda, inceleme ziyaretleri, yurtiçi ve yurtdýþý fuarlar,
doðru kaynaklarda reklamlar da baþarý için çok büyük katkýlar
saðlamaktadýr.

LEONARDÝT NEDÝR?
Leonardit; organik deðeri azalmýþ, çoraklaþmýþ topraklarýn
uzun süreli ýslahýnda, saðlýklý tohum çimlendirilmesinde,
saðlýklý fide ve fidan dikiminde, kullanýldýðý alanlarda bitkinin
çevre ve diðer olumsuz etkilere olan dayanýklýlýðýný artýrmak
amacý ile kullanýlan, organik tarýmýn en önemli girdilerinden
biri olan tamamen doðal ve bitkisel orijinli bir üründür.
Leonardit, yüksek oranda 'Humik Asitler' ile karbon, makro
ve mikro besin elementleri içeren, kömür düzeyine
ulaþmamýþ tamamen doðal organik maddedir. Oluþumu
milyonlarca yýl öncesi bitki ve hayvan kalýntýlarýnýn sýcaklýk,
nem, basýnç, oksidasyon ve çok özel jeolojik þartlar
gerektirdiðinden tabiatta nadir olarak bulunur ve kalitesi
bölgeden bölgeye deðiþiklik gösterir. Ýçerdiði yüksek
oranda humik asitlerden dolayý önemli bir ekonomik deðere
sahiptir. Ýlk defa 1919 yýlýnda ABD-Kuzey Dakota Eyaleti'nde
Dr. Leonard tarafýndan bulunmuþ olmasýndan dolayý bu
adý almýþtýr.
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ZORUNLU
DEPREM
SÝGORTASI VE
HAYATIMIZDAKÝ
ÖNEMÝ
Melih ASLAN

KUTSO 12.Meslek Komitesi Baþkaný
Ülkemiz jeolojik ve topoðrafik yapýsý itibariyle, ayrýca deprem
kuþaðýnda bulunmasý sebebiyle topraklarýnýn %96sýnda
depremler oluþmaktadýr. Depremler, meydana geldiði bölgeler
baþta olmak üzere tüm ülkede etkisini hissettirmekte ve
dolayýsýyla ülkede yaþayan vatandaþlarýn hepsi depremin
vermiþ olduðu zararlardan belirli nispette etkilenmektedir.
Ortaya çýkan maddi zararlarýn telafi edilmesi, deprem bölgesinde
normal hayata dönülebilmesi, acil yardýma ihtiyaç duyan
kimselerin bu ihtiyaçlarýnýn giderilmesi gibi çalýþmalara yapýlan
harcamalar, ülke ekonomisine büyük bir mali yük getirmektedir.
Bunun en son örneðini oluþturan ve son yüzyýlýn felaketi olarak
adlandýrýlan 17 Aðustos 1999 Marmara depremi, ekonomik
ve sosyal boyutlarý ile ülkemiz için büyük bir yýkým olmuþtur.
17 Aðustos 1999 yýlýnda Marmara bölgesinde meydana
gelen, çok büyük can ve mal kaybýna neden olan depremden
sonra, kamu tarafýndan depremin zararlarýnýn azaltýlmasý
amacýyla bir bir çok tedbir alýnmýþtýr. Bu tedbirlerin en
önemlilerinin baþýnda gelen ise Zorunlu Deprem Sigortasýna
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iliþkin çalýþmalardýr. 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsamda
bulunan meskenler için, deprem sigortasý yaptýrýlmasý zorunlu
hale getirilmiþ ve bu sigorta iþlemlerini yürütmek üzere Doðal
Afet Sigortalarý Kurumu (DASK) açýlmýþtýr.
- 634 Sayýlý Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamýndaki baðýmsýz
bölümler,
- Tapuya kayýtlý ve özel mülkiyete tabi taþýnmazlar üzerinde
mesken olarak inþa edilmiþ binalar,
- Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri
amaçlarla kullanýlan baðýmsýz bölümler,
- Doðal afetler nedeniyle devlet tarafýndan yaptýrýlan veya
verilen kredi ile yapýlan meskenler,
deprem sigortasýna tabidir.
DASKýn temel amaçlarýný özetleyecek olursak;
- Kapsamda bulunan bütün konutlarý, ödenen prim karþýlýðýnda,
depreme karþý güvence altýna almak,
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- Yurt içinde risk paylaþýmýný saðlamak, ayný zamanda deprem
hasarlarýnýn neden olacaðý mali yükü sigorta yoluyla uluslararasý
reasürans ve sermaye piyasalarýna daðýtmak,
- Devletin depremlerden kaynaklanan mali yükünü azaltmak,
- Sigorta sistemini saðlýklý yapý üretiminde kullanmak,
- Deprem hasarlarýnýn karþýlanmasýnda uzun vadeli kaynak
temin etmek,
- Toplumda, sigorta bilincinin geliþmesine katkýda bulunmaktýr.
Doðal Afet Sigortalarý Kurumu (DASK), son 10 yýlda gerçekleþen
300 hasar verici depremde zarar gören Zorunlu Deprem
Sigortasý poliçesi sahibi olan yaklaþýk 11 bin konut için tazminat
ödemesi yapmýþtýr. Bugüne kadar 25 milyon TL'yi aþan
tazminatlar ödemiþ, bu ödemelerin yüzde 97'si kýsmi hasarlar
için yapýlmýþtýr.
DASK, kurulduðu günden beri en çok tazminatý Ýzmir'e ödedi.
2001'den 2009 sonuna kadar Ýzmir'de gerçekleþen 23 hasar
yapýcý depremde, toplam 4 bin 706 Zorunlu Deprem Sigortalý
konut zarar gördü. 2005 yýlýnda gerçekleþen 5,9
büyüklüðündeki Seferihisar ve Uzun Kuyu depremleri,
Türkiye'de 2001'den beri en yüksek sayýda hasarlý konut
yaratan depremler oldu. Çoðunluðu kýsmi olan bu hasarlar
için, 9 milyon TL'ye yakýn hasar ödemesi yapýldý.

100 metrekarelik bir konutun, yaklaþýk bir yýllýk bedeli 100 lira
olan deprem sigortasý priminin, deprem riskinin çok yüksek
olduðu ilimizde ve ülkemizin çeþitli bölgelerinde çok düþük
olduðu görülmektedir.
Bu nedenlerle meskenlere yönelik olarak oluþturulan bir sigorta
ürünü olan Zorunlu Deprem Sigortasýnýn yaygýnlaþmasý
gerekmektedir. Bu sigorta, teminatý Doðal Afet Sigortalarý
Kurumu (DASK) tarafýndan sunulan, ancak poliçe üretimi,
yetkili sigorta þirketleri ve acentelerince yapýlan zorunlu bir
sigorta olup, depremin meskenlerde neden olduðu maddi
hasarlara karþý teminat saðlamaktadýr.
Hayatýmýzda, her daim doðal afetlerle karþýlaþma ihtimali
bulunduðundan ve daha önce yaþanan felaketlerde karþýlaþýlan
zorluklardan dolayý, tüm vatandaþlarýmýzýn, konutlarý için bu
sigorta poliçesini yaptýrmalarýný, þahsým ve tüm sigorta acentesi
meslektaþlarým adýna öneriyorum.

1999da Marmara Bölgesini vuran 17 Aðustos ve 12 Aralýk
Düzce depremlerinden sonra, son 12 yýlýn en büyük depremi
24 Ekim 2011de Vanda meydana geldi. Depremde, sigortalýlýk
açýsýndan yüzde 9la Türkiyede sondan 6ncý olan Van ve
çevresinde büyük hasar yaþandý.
Ülke genelindeki zorunlu deprem sigortalýlýk oraný yüzde 28in
üzerinde. Vandaki 84 bin konuttan, 7 bin 318'inin sigortalý
olup, bu sayý sigortalý oranýnda yüzde 9 oranýna tekabül eden
oldukça düþük bir orandýr. Vandaki düþük sigortalý sayýsý
oraný, Doðu Anadolu Bölgesinde yüzde 15 olan ortalama
sigortalýlýk oranýndan oldukça geride kalmýþtýr. Bu sebeple Van
depreminden zarar gören vatandaþlarýmýz bu poliçeden
yararlanamamýþtýr.
Kütahyada ise, konut sayýsý yaklaþýk 124.000 civarýnda olup,
24.150 adedinin sigortalý kapsamýnda olduðu ve bunun
%19.50 oranýna tekabül etmektedir.
Ülke genelindeki sigortalýlýk oranýnýn %28 olduðunu
düþündüðümüzde, Kütahyadaki sigortalý oranýnýn da bir hayli
düþük olduðu görülmektedir.
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KÜTAHYA, TURÝZM ÝÇÝN
YOL HARÝTASI HAZIRLIYOR (2)

Hazýrlayan : M. Haluk Aksu

Kütahyanýn tarihi, kültürel, doðal ve termal turizm potansiyelinin
daha etkin tanýtýmý, sorunlarýn tespiti ile çözüm önerilerinin
görüþülmesi ve ilimizin turizm yol haritasýnýn belirlenmesi için
Odamýz Meclis Baþkaný Sayýn Nihat DELEN baþkanlýðýnda ve
Odamýz 10. Meslek Komitesi çalýþma grubu çatýsý altýnda
2011 yýlýnda bir dizi toplantý gerçekleþtirildi. Bu toplantýlar
sonucunda hazýrlanan 5n1k sonuç raporunun ilk bölümünü
bir önceki sayýmýzda (sayý 174) yayýnlamýþtýk.
Ýlgili kesimlere daðýtýmý yapýlan toplantý tutanaklarý & sonuç
raporu kitapçýðýnda bulunan ve Kütahya ili turizm stratejisinin
temelini oluþturacak 5n1k sonuç raporunun ikinci bölümünü
de bu sayýmýzda ilginize sunuyoruz.

1. TÜRSAB Baþkaný ve Fahri Hemþerimiz Sayýn
Baþaran ULUSOYun, Sayýn Nafi GÜRAL baþkanlýðýndaki
KUTSO heyetine bahsettiði Turizm Arama Konferansý,
biran önce ilimizde yapýlmalý.
-

Ne zaman? 2011 yýlý içinde

Neden? KÜTAV etkin çalýþmalýdýr. Gelirleri yetersiz olduðu
için tanýtýma yeterince bütçe ayýramamakta.
-

Kim? KÜTAV Yönetim Kurulu, Valilik, Belediye

3.

Hýzlý Trenin Kütahyaya entegrasyonu saðlanmalý

-

Ne zaman? Hýzlý tren güzergâhý netleþmeden önce

Nasýl? Bunun için Kütahya yakýnlarýndan geçen ya da
geçmesi planlanan hýzlý tren hatlarý araþtýrýlmalý, Kütahyanýn
Ýzmir-Ankara ve Ýstanbul-Antalya hýzlý tren güzergâhlarý için
ortak merkezi nokta olmasýnýn, Zafer Bölgesel Havaalaný gibi
önemli bir takým yatýrýmlarla birlikte deðerlendirilmesi gerektiði
karar alýcýlara anlatýlmalý. Bunun için Valilik, Sayýn Milletvekilleri,
Belediye ve KUTSO ortak hareket etmeli ve Ulaþtýrma, Denizcilik
ve Haberleþme Bakanlýðý nezdinde lobi faaliyetleri yapmalýdýrlar.
Neden? Hýzlý trenin Eskiþehire olan etkisi küçümsenemez.
Sadece Ankaradan Eskiþehire günübirlik gelenlerin sayýsý o
kadar çok artmýþtýr ki kentin yöneticileri, hýzlý trenin kent
ekonomisindeki önemine dair gazetelere demeçler vermektedir.
Ýki hýzlý tren ve bir bölgesel havaalanýnýn Kütahyanýn
ekonomisine, sanayisine ve turizmine getireceði canlýlýk çok
büyük olacaktýr.
Kim? Sayýn Vali, Sayýn Milletvekilleri, Sayýn Belediye
Baþkaný, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Sayýn Baþkaný

2. Kütahya Tanýtým Vakfý (KÜTAV), turizm ve tanýtým
konusunda daha etkin hale getirilmeli ve gelir
saðlayacak kaynaklara kavuþturulmalý
Ne zaman? Bundan sonra yapýlacak olan ilk toplantýsýndan
itibaren
Nasýl? Türkiyedeki diðer Tanýtým Vakýflarýnýn incelenmesi
ve gelir kaynaklarýnýn araþtýrýlmasý suretiyle
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4.

Balýkesir yolu tamamlanmalý

-

Ne zaman? En geç 2013-2014 döneminde bitirilmeli.

Nasýl? Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý ve
Karayollarý Genel Müdürlüðü nezdinde gerçekleþtirilecek lobi
faaliyetleriyle
-

Neden?

i.
Balýkesir-Kütahya yolunun, E6 Yoluna alternatif olacak
olan Çanakkale-Balýkesir-Kütahya-Afyon yolunun bir parçasý
olmasý.
ii. Balýkesir yönüne giden trenlerin sayýsýnýn da azalmasý
nedeniyle komþumuz olan Balýkesirin Kütahyalýlar için en zor
ulaþýlan illerden biri olmasý. Ya tehlikeli ve dar dað yollarýndan
ya da yol uzatýlarak Bursa üzerinden Balýkesire
ulaþýlabilmektedir.

i.
Çamur banyosu için drenaj sistemi çalýþmasýyla kuruyan
çamur tekrar çamur haline getirilerek
ii. Eski hamamlar, Dübecik A.Þ. tarafýndan hayata
döndürülerek, firmalara iþletilmek üzere verilmesi suretiyle.
Neden? Çamur ve termal ayrýlmaz ikili olarak görülüyor.
Saðlýk ve güzellik turizminin en önemli öðelerinden olan çamur
deðerli bir meta. Yoncalý da aslýnda, çamur konusunda çok
zengin. Eski hamamlar da tarihi olmalarý dolayýsýyla önemli.
-

Kim?

i.
Çamur banyosunun hayata geçirilmesi: Belediye
tarafýndan
ii.

Eski hamamlar: Dübecik A.Þ. tarafýndan

Kim? Sayýn Milletvekilleri, yerel yönetimler, STKlar,
KUTSO ve Esnaf Odalarý

5. Termal merkezlerin en büyük problemi temizlik ve
Belediye hizmetlerinin yeterli olmamasý (Çevre
düzenlemesi, düzenli çöp toplama )
-

Kim? Belediye

6. Yoncalýda eski hamamlar ve Çamur banyosu tekrar
hayata geçirilmeli
Ne zaman? Çamur banyosu için kurumuþ olan çamurun
drenaj düzenlemesiyle tekrar çamurlaþmasý saðlandýktan
sonra.

7. Yeni geliþen termal devre mülk konusunda
çalýþmalar yapýlmalý
-

Ne zaman? Yoncalý projesiyle eþ zamanlý olarak

Yeni Proje ve Eski Yoncalý dýþýnda, Kirazlý Yaylaya bakan bir
mevkide
-

Nasýl? Belediye ve firmalarýn ortak çalýþmalarýyla

-

Neden?

Nerede? Belediyenin Yoncalý projesinden sonra eski
Yoncalý olarak anýlacak bölgede

i.
Devremülk sistemi insanlarda bir yere karþý sadakate
neden olur, onlarýn sürekli olarak o yeri tercih etmelerini saðlar.

-

ii.

Turistler için otel ve motellere alternatiftir.

-

Kim? Kütahya Belediyesi ve firmalar

Nasýl?

8. Termal Merkezlerde sosyal yaþamý geliþtirecek
eksiklikler giderilmeli (saðlýk ocaðý, bankamatik, sosyal
aktiviteler vb.)
Ne zaman? Öncelikle her bölgenin özelliklerine uygun
projeler hazýrlanmasýyla baþlanmalý.
-

Nerede? Projesi rantabl olan yerlerde

Neden? Bankadan para çekmek ya da saðlýk ocaðýna
gitmek için insanlarý Kütahyaya kadar gitmek zorunda býrakmak
doðru deðil. Kaplýcaya gelen turistlerin sosyal ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasý için. Eðlence-tatil ve tedavi birlikte düþünülmeli.
-

Kim? Kütahya Belediyesi, Valilik, yöre esnafý
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Araþtýrma
Turizm

11. Otopark sorununa (biran önce) çare bulunmalý
-

Ne zaman? Biran önce

-

Nerede? Kent merkezinde

Nasýl? Meydan projesiyle birlikte ele alýnabilir. Meydanýn
altýndan araçlar geçtiði gibi dev bir otopark alaný da meydan
altýnda bulunabilir.
Neden? Kent merkezine aracýyla gelenler araçlarýný park
edecek yer bulamýyor, merkezdeki þehir otellerine taksiyle ya
da kendi aracýyla gelenler otele girip çýkacak bir vakit dahi
bulamadýklarý gibi trafik cezasýyla karþýlaþýyor.

9. Turizmde öne çýkan bölgelerin temizliðine daha
çok özen gösterilmeli ve zabýtai tedbirler alýnmalý
-

Ne zaman? Her zaman

-

Nerede? Turizmde öne çýkan semtler ve güzergâhlarda.

Nasýl? Çevre temizliði, mekân ve ikram hijyenine dikkat
edilmeli, iþletmeler sürekli olarak denetlenmeli. Uymayanlara
yaptýrýmlar uygulanmalý. Belediye gerekli altyapý çalýþmalarýný
tamamlamalý.
Neden? Çevre düzeni ve temizliðin yapýlmamasý ve turizm
noktalarýndaki hemþerilerimizin tavýr ve davranýþlarý turistlerin
bölgeden uzaklaþmasýna sebep olmakta.
-

Kim? Belediye, iþletmeciler, çevre esnafý

10. Yýkýlmaya yüz tutan, metruk binalara biran önce
çare bulunmalý (restorasyon ya da baþka çareler)
Ne zaman? Binalar insanlarýn üzerine yýkýlmadan ya da
birileri tarafýndan yakýlarak çevredeki binalara zarar vermeden
önce.
-

Nerede? Kütahya merkezinde

Nasýl? Binalar için Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðünün,
Bakanlýk nezdinde giriþimlerde bulunmasý ve bu binalarýn
Safranbolu Evleri gibi restore edilerek korunmasý gerektiðini
Bakanlýða benimsetmesi gerekmekte. Özel giriþimler ikna
edilmeli. Kütahya Belediyesi de restorasyonlar yapýlana kadar
yýkýlmaya yüz tutan binalarýn çevresine uyarýcý ve giriþi engelleyen
levhalar ve þeritler koymalý.
Neden? Germiyan Sokaðýnda gezen bir turist bir sokak
üstte bakýmsýz bir konak yüzünden az önce gördüklerinin
etkisinden uzaklaþmamalý, bakýmsýz konak civarýnda ilerlerken
ölüm riski taþýdýðýný düþünmemeli. Bu konaklar mülk sahiplerine
de külfet olmakta.
Kim? Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü, Kütahya Belediyesi,
Büyük yatýrýmcýlar.
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-

Kim? Kütahya Belediyesi, Valilik
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EBRUNUN
PICASSOSU
ÖZKAN
ELAGÖZ
Ebru ve çini gibi iki geleneksel
Türk sanatýný eserlerinde birleþtirerek
devrim niteliðinde çalýþmalar yapan,
Akkase tekniðiyle yapýlan ebrularý
seramikle buluþturarak dünyada
bir ilki baþaran, Kültür ve Turizm
Bakanlýðý sanatçýsý,
Kütahya sevdalýsý
Özkan Elagöz.
Hazýrlayan: Melike Köse
Fotoðraflar: Hakan Köse
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Öðrenim hayatýný tamamladýktan sonra ticarete atýlan Özkan
Elagöz, 2001 yýlýnda sanata olan ilgisini ebru ile birleþtirdi.
2004 yýlýnda ise bu sanatý istediði renk ve kalitedeki çini ve
seramik objelere uygulamayý baþardý.

Zira, ebrunun camýn içine uygulanmasýyla ortaya çýkan eserlerin
iç mimariye yeni bir bakýþ açýsý getirmesi, sanatla iç içe bir
sektörün de ortaya çýkmasýna yol açarak, istihdam ve üretim
açýsýndan da katkýlar saðlayacak.

Bu heyecan ile 2004 yýlýndan 2006 yýlýna kadar hangi objeye
ne yapabilirim çabalarý ile uðraþan Elagöz, seramik
fabrikalarýndan aldýðý alt yapý (bisküvi karo) desteði ile eserlerini
tek parça seramik objelere uygulamaya baþladý.

2007 yýlýnda baþta Amerika olmak üzere, Dubai, Güney Kore
ve yurt içinde çeþitli sergiler açmaya baþlayan Özkan Elagöz,
sanatseverleri eserlerine hayran býraktý. 20 bin üzerinde eseri
olan, 160 ülkede ve özel koleksiyonerlerde eserleri bulunan
Elagöz, sanatýna Kütahya'da devam ediyor.

Ebru sanatýnda en zor olarak kabul edilen "Akkase" tekniðini,
dünyada seramik objelere canlý renklerle sýr altý tekniðini
uygulayan ilk sanatçý oldu.
Bugün bu sanatý cama uygulayarak da yeni bir sektörün
oluþmasý yönünde öncü çalýþmalarýyla dikkat çekiyor.

Kütahyayý çok sevdiðini ve burada yaþamaya devam etmek
istediðini söylerken duyduðu heyecandan memleket sevdalýsý
olduðunu anlýyoruz. Bu yýl Kültür ve Turizm Bakanlýðý sanatçýsý
unvaný verilen Özkan Elagöz ile, çok sevdiði Kütahya'daki þirin
atölyesinde keyifli bir söyleþi yaptýk.
Öncelikle ülkemizde hatta dünyada fark yaratan bu uygulamayý
nasýl keþfettiniz, çini ve ebrunun buluþma serüvenine nasýl
baþladýðýnýzdan ve çalýþmalarýnýzdan bahseder misiniz?
2001 yýlýnda çalýþmalara baþladým, ancak 2004 yýlýnda istediðim
reçeteyi elde edebildim, tam anlamýyla iyi bir ebru yapýyor
deðildim o zamanlara kadar. Ýlk çýkýþ noktam 2001 yýlýnda
arkadaþ toplantýsýnda iken, Kütahyada herkes ayný þeyleri
yapýyor çini üzerine, farklý ne yapýlabilir diye konuþmamýz
oldu. Arkadaþlarýma; Kütahya da çinicilikle uðraþan kiþi sayýsýnýn
çok olduðunu, fakat herkesin birbirine benzer iþler yaptýðýný,
benim ise Kütahya da marka oluþturmak için farklý bir çalýþma
yapmayý, ebru sanatýný çiniye uygulamayý istediðimi anlattým.
O dönemlerde ýsý cihazlarý satýþý iþi yapýyordum, ticaretten
memnun olmama, ailem, arkadaþlarým gibi çevremde
bulunanlarýn bu fikrimi pek de olumlu karþýlamamasýna raðmen,
fikrimi hayata geçirmek için çalýþmalarýma baþladým. Ýnternette,
çeþitli kitaplarda, dergilerde yaptýðým araþtýrmalar ve, sanatçýlarla
yaptýðým istiþareler sonucunda elde ettiðim bilgilerle, kendime
ufak bir atölye tuttum, sonra zamanýmýn çoðunu bu atölyede
geçirmeye baþladým. Çok fazla deneme, yanýlmalar yaptým,
çiniye ebru yapmak için yýllarca uðraþtým. Sanat camiasýnda,
çinide ve ebruda duayen olmuþ, usta olmuþ sanatçýlar var,
ben fark yaratmak üzere, inatla ve ýsrarla, koyduðum hedefe
ulaþmak için çalýþmaya devam ettim.
Ebru sanatýný görsel olarak bilsem de, kullanýlan malzemelerden
ve teknik bilgilerden bihaberdim. Ýlk çýkan ürünlerimde, istediðim
güzellik ve kalitede olmadýðýný düþündüklerimi çöpe attýðým,
hatta çöpe göndermek için nakliyeci tuttuðum çok oldu, ta
ki hayalimdeki ürünleri yapana dek.
Arkadaþlarýma da teþekkür etmek istiyorum, bana çok destek
oldular, eserlerimi ücreti karþýlýðý alýp çok özel insanlara,
kurumlara hediye olarak sundular, onlarýn da destekleriyle
onlarca yýlda alabileceðim mesafeyi, kýsa süre içerisinde almýþ
oldum.
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2007- 2011 SERGÝLERÝ
Huston Texas, Amerika
Dubai, B.A.E.
Galeri Koç, Antalya
Medcezir, Kütahya
TÜYAP, Ýstanbul
World Of Ceramic Bienal, Seul, Güney Kore
Ýslam Eserleri Müzesi, Ýstanbul
Nasreddin Hoca Festivali, Akþehir
Movenpick Hotel, Ýzmir
M.Akif Ersoy Sanat Merkezi, Pendik, Ýstanbul
Huston, Texas, Amerika
Oklohama City Üniversitesi , U.S.A.
EGAFED Buluþmasý, Kuþadasý, Aydýn
Ýstanbul Avrupa Kültür Baþkenti Etkinlikleri
Galeri Bergüzar, Sarýyer, Ýstanbul
Turgut Özal Üniversitesi, Ankara
Mustafa Necati Kültür Evi, TBMM, Ankara
Pendik Uluslar arasý Sanatçýlar Buluþmasý, Ýstanbul
Çeþitli platformlarda hem çini ve ebru sanatýmýza, hem de
Kütahyanýn tanýtýmýna büyük katkýlar saðlýyorsunuz, sanata
ve ilimizde yapýlan tanýtým çalýþmalarýna dair düþünceleriniz
nelerdir?
Kütahyayý çok seviyorum, Kütahyada yaþamak istiyorum,
tüm Kütahyalýlarýn olduðu gibi bu, benim de hakkým. Baðlý
olduðum coðrafyaya bir borcum var, burada büyümüþüm,
yetiþmiþim. Kütahya eleþtirilir ama her þehirde kendi
memleketinden þikayetçi olanlar mutlaka vardýr.
Markalaþmak demek, bir þehrin sadece ekonomi ve
endüstrisinin geliþmiþ olmasý demek deðildir, yapmýþ olduðunuz
iþten olumsuz haber niteliðinde bahsediliyorsa, böyle bir
markalaþmadan yana deðilim. Toplumun baðlý olduðu ahlaki
kurallar var, her þeyinizle marka olmalýsýnýz, temiz, dürüst,
ahlaklý insanlarýn olduðu güzel iþlerin yapýldýðý bir memlekette
yaþamak herkesin hakký.
Kütahyamýzda çok güzel iþler yapan arkadaþlarýmýz var, tek
þanssýzlýklarý tanýnamama. Öyle cevherler var ki inanýn hayran
kalýrsýnýz. Sanat ile zanaati karýþtýrma gibi bir handikabýmýz var,
her yapýlan iþ sanat eseri deðildir, her þeyi yapan da sanatçý
deðildir, sanatçýlýk farklýdýr. Sanatçý olmak için kendi ruhunuzla,
yeteneðinizle, size ait tarzýnýzla, yorumunuzla, o sanata deðer
katmanýz gerekir.

Kütahya da bir çok çini atölyesi var, ancak Sýtký Usta, Mehmet
Gürsoy, Ýsmail Yiðit, Alopaþalý, Naciye Nur Avlupýnar, gibi
marka olmuþ üstadlarýmýzýn yeri farklýdýr. Samur fýrçayý öðreten
Mehmet Koçer hocamýzýn Kütahya çiniciliðine büyük katkýsý
tartýþýlamaz. Bu üstatlarýmýzýn yaptýðý eserler, üretilen yüzlerce
ürünün arasýnda fark edilebilir. Bugün benim de eserlerim,
iþte bu Özkan Elagözündür deniyorsa, bu da sanatýmla öne
çýktýðýmýn göstergesidir. Buna inovasyon da diyorlar
günümüzde, bugüne kadar yapýlmak için uðraþýlmýþ olan bu
sanat dalýndaki farklýlýðý yapabildiðim için mutluluk duyuyorum,
acizane Kütahyayý tanýtmayý misyon edindim.
Her bir sergiye gittiðimde, Kütahyalý olduðumu, sanatýmý
burada devam ettirdiðimi özellikle söylüyorum. Amerikadaki
sergimde, üye olduðum sivil toplum örgütlerinin logolarýnýn
bulunduðu özel tiþörtümü giyerek de mesajlar verdim.
Tabi ki hayatýmýzý idame ettirmek için para kazanmaya da
ihtiyacýmýz var, ancak para kazanýrken de elimizin tersiyle bazý
deðerleri itmememiz lazým. Ýlimizin zenginliklerine önem
vermemiz lazým. Kütahyalý sahip çýkarsa Kütahya marka olur,
bu çalýþmalar, belediyesiyle, il özel idaresiyle, valiliði ile sivil
toplum örgütleriyle el ele dayanýþma halinde yapýlabilir.
Geleceðe dair projeleriniz var mý, bunlar nelerdir?
Son dönemlerde yoðun olarak sanatýmý nasýl geliþtirebileceðimi
ve benden sonraki kuþaklara neler býrakabileceðimi düþünüyor
ve çaba gösteriyorum.
Cam üzerine ebru çalýþmasýna dair yeni çalýþmalarým var, bu
tasarým ve ürünleri iç mimaride kullanýlmak üzere üretmeyi
planlýyorum. Bu konuda AB hibe programlarýna sunmak üzere
bir proje hazýrlýðýndayým. Bu proje ile, sanatýmý geliþtirmek,
devam ettirmek ve bizden sonraki nesillere býrakmak istiyorum.
Yurtdýþýnda düzenlenecek seminerler, sergiler, çalýþtaylar ile,
yurt dýþýnda bu sanatý öðrenmek isteyenlere eðitim vermek
istiyorum. Projem kabul edilirse, böylece ilimize de yeni tesis
kazandýrýlabilecek, Kütahya ekonomisine katký saðlama fýrsatý
bulabileceðim.
Yerel yönetimlerin ve diðer kuruluþlarýn iþbirliði yapmasý
gerektiðinden bahsettiniz. Çeþitli yerel ve ulusal sivil toplum
kuruluþlarýnda görev yaptýðýnýzý biliyoruz, Kütahya ile ilgili olarak
olarak
neler yapýlmasý gerekir?
Ebru ve çiniyi buluþturarak sanatýmý yapmaya çalýþýyorum.
Ancak çini benim için Kütahya da büyük bir yara, o kadar
emek var, ancak gereken deðer verilmiyor, neredeyse doða
üstü güçlerle çalýþanlarý adýna üzülüyorum. Çini coðrafi iþaretimiz
var, fakat herhangi bir yerde kullanýlmýyor. Örneðin, Valilik,
Belediye, sivil toplum örgütleri ve diðer kuruluþlar bir araya
gelip tüm üreticilere bedelsiz hologram bastýrabilirler. Tüm
çinicilerin ürünlerinde kullanmalarý için zorunluluk getirebilirler.
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Kütahya tanýtým kitabýmýz da yok, Kütahyalýlar olarak bir araya
gelip uluslararasý turizm fuarý olan Emitt Fuarýna dahi stand
bedellerinden dolayý katýlamayýþýmýz beni üzdü.
Ulusal ve uluslararasý arenalarda Kütahyamýzýn deðerlerini
tanýtmalýyýz. Ýlimize gelenler, çinicisinden, lokantasýna, oteline
kadar, tüm iþletme ve tesislerden yararlanacaklarý için dolaylý
olarak bir çok kanaldan þehrimizin ekonomisine katký saðlanmýþ
olur.
Kaç adet eser yaptýnýz? Sergi salonu ya da show room açarak,
eserlerinizi sanatseverlerle buluþturabileceðiniz bir ortam
oluþturma düþünceniz var mý?
20 binden fazla ürünüm olmuþtur, AR-GE çalýþmalarým sýrasýnda
belki 10 bin ürünümü çöpe attým, hep daha iyisini yapmayý
planladýðým için, gelecekte bu eserlerle karþýlaþmak istemedim.
Þu an ülkemizde ve dünyada çeþitli fuar, sergi gibi etkinliklere
özel eserlerimle katýlýyorum. 160 ülkede eserim var.
Ebrunun en büyük felsefesi, aynýsýndan bir tane daha
yapamýyorsunuz. Ebru sanatý, insanlarýn parmak izi gibidir.
Eserlerin her biri, diðerinden farklýdýr, her biri kendine özeldir.
Beni deðerli ve farklý kýlan noktalardan birisi de, kiþiye özel,
ürüne özel çalýþmalar olmasýdýr. Diðer sanatlarda olduðu gibi

42

ebrunun da kendine özgü tarzlarý var. Çiçekli, taraklý, þal, battal
ebrular gibi tarzlarý var. Ben akkase tekniðini tarz olarak seçtim,
bu teknikle eserlerimi yapýyorum. Akkase ebru, en zor bilinen
ebru tekniðidir, önce desen çizilir, þablon hazýrlanýr, farklý 23 bölgeye çalýþma yapýlýr, son aþamaya geldiðinizde yapýlan
bir hata önceki aþamalardaki emeðin de boþa gitmesine
sebep olabilir.
Bu anlamda sanata gereken hassasiyetin gösterilmesini,
emeðe deðer verilmesini istiyorum. Zeka fakir olunca, akýl
ukala olur þeklinde bir söz vardýr. Çok çalýþmadan, emek
vermeden bir þeyler ortaya koyanlar, sanatçý sanabiliyor
kendisini.
Hayallerimden bir tanesi, sadece kendi ürünlerimin sergilendiði
ve burada sanatsal eðitim faaliyetlerinin yapýlabileceði bir yer
oluþturmaktýr. Kütahyama borç bildiðim bu görevimi de yine
bu topraklar üzerinde yerine getirmek istiyorum. Yapmýþ
olduðum çalýþmalar var, her eserimi satmýyorum, sergilerimdeki
ürünlerin fotoðraflarýný alýyorum. Bazý eserlerimle aramýzda farklý
etkileþim hissediyorum, satmaya kýyamadýklarým oluyor, onlarý
ayýrýp saklayarak, özel bir koleksiyon oluþturuyorum. Ýnþallah
hayalimdeki tesisi oluþturabildiðimde, bu özel eserlerimi
sanatseverlere sunabileceðim.
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Özel bir mekanda eserlerimin sergilendiði bir alan istiyorum,
bu konuda, devletin, yerel yönetimlerin destek vermesi
gerektiðini düþünüyorum. Amerikadaki özel bir sanat okulunda
ebru sanatýný öðretmem için eðitmenlik teklifi var, ancak
Kütahyalýyým, memleketimi seviyorum, burada yaþamak,
sanatýmý icra etmek istiyorum. Altýnýn kýymetini sarraf bilir
diyerek, Kütahyanýn, sanatçýlarýna hak ettiði deðeri vereceðine
inanýyorum.
Kütahyadaki herkes taþýn altýna elini koysun, Kütahya geliþsin.
Kütahyayý eserlerimle tanýtma fýrsatý bulabiliyorsam, bu noktada
temsil edebiliyorsam, bu çok güzel, bundan dolayý mutluyum.
Sanatçýlar, sadece sanatýyla deðil, kiþiliðiyle de önemli. Ýnançlý,
mütevazi, ahlaklý, deðerlerine sahip çýkan kiþilikte olmalý, özel
hayatýyla da örnek olmalý sanatçý. Bundan sonraki nesillere
bir þeyler býrakabilmek adýna mücadele etmeli. Mustafa Kemal
Atatürk Vekil, mebus, hatta reisi cumhur olabilirsiniz, ama
sanatçý olamazsýnýz demiþ. Allahýn bir lütfudur, herkes sanatçý
olamaz, hakkýný vermemiz lazým, bizden sonra gelecek nesillere
örnek olmamýz lazým. Ýnsanlar ölür eserleri kalýr, bir hoþ seda
býrakabilirsem ne mutlu bana.
Sanatýnýzý gelecek nesillere aktarmak istediðinizi belirttiniz,
bunun için öðrenci yetiþtirecek misiniz?
Bu sanatýn benimle birlikte yok olup gitmesini istemiyorum,
birilerine öðretmek istiyorum ama öðrenmek isteyenlerin çoðu
genelde ticari yönde kaygý duyuyor, kýsa sürede para kazanmak
istiyor. Þu anda, ticari kaygýdan uzak bir þekilde Kütahyanýn
deðerlerini tanýtma çabasýndayým. Ayrýca, öðrenci
yetiþtirebilmem için, iþimi tam olarak öðrenmiþ, en iyi þekilde
yapýyor olmam gerekiyor. Henüz 10 yýllýk sanat hayatým var,
4 yýldýr profesyonel olarak ebru çalýþýyorum. Öðrencilere yeteri
kadar vakit ayýrmam da gerekecek, þu anda oldukça yoðun
olarak sipariþ üzerine çalýþýyorum. Onlara yeteri kadar vakit
ayýrabilmeliyim, yeterli ilgiyi gösteremezsem hevesi azalýr,
öðrenciyi de sanattan, bu sanata olan ilgisinden uzaklaþtýrmak
istemem tabi. Ticari kaygý içerisinde deðillerse tabi ki
öðreteceðim, önce sanat için istemeliler, bu öðrenme süreci
5-6 yýl bile sürebilir, 3-5 ayda kurs almakla bu sanat öðrenilmiþ
olamaz. On yýlým bitti ebru sanatçýsýyým diyemiyorum usta
olmak için çok gayret gerekiyor, eðitimi en iyi þekilde alýrsanýz
ancak baþarýlý olabilirsiniz.
Yerel basýnda rastladýðýmýz haberlerde Uzayda ebru yapmak
istiyorum dediðinizi okuduk, bu konuda ne söylemek istersiniz?
Hedefim atmosfersiz yerçekiminin olmadýðý ortamda, uzayda
ebru yapmak. Orada, boyalarýn nasýl bir þekil alacaðýný çok
merak ediyorum. Amerikada yaþasaydým belki, çýlgýnca bir
fikir olsa dahi, devlet desteði olabilirdi diye düþünüyorum,
uzayda ilk ebru yapan bir Kütahyalý olarak adýmý duyurmak
istiyorum.

Kendi Kaleminden Çinide Ebru Sanatý
"Kaderimden kaderime kaçýyorum" dedi Çini, Ebrunun
sinesini yakan aþkýyla yandýðý zaman. Aþk, tarifi zor olan,
lakin þöhretini duymayan kalmayan, Gül için Bülbülü can
evinden vuran, Aslý için Kerem'i kül eden, Leyla için
Mecnun'u del eden, Þirin için Ferhat'a daðlar deldiren
ve barýnaðý gönül denen yer olan, Aþk...
Çininin yirmi bir günlük çileli yaþam mücadelesi
baþladýðýnda hamuruna yedi farklý malzeme girilip çamur
kývamýna getirildi. Onu kirleten tüm yabancý malzemelerden
arýndýrýldý. Parçalara ayrýlýp hamur kývamýndan deri kývamýna
gelsin, kendi kaderini dinlesin dinlendirilsin diye beklemeye
býrakýldý. Bu bekleyiþ günlerce sürdü, hiç bitmeyecek
sandý. Öyle uzun sürdü ki, sessizlik ona ölüm gibi geldi.
Ta ki ustasý gelip onu eline aldýðý an bekleyiþi bitti sandý,
ama bitmemiþti. Önce astarlayýp süt beyazý yaptý tenini,
sonrada hamurunu hazýrlayan eller ateþlere attý bedenini.
Yeryüzü serüveninin bittiðini sanan çini yanýlmýþtý. Serüveni
daha yeni baþlýyordu.
Ebru ise kökeninin nereden geldiðini bilmiyordu. Tek
bildiði Farsça'da bulut anlamýna gelen "ebr" kökünden
geldiðiydi. Köklerini bilmesi çokta önemli deðildi onun
için. Sevilmek yetiyordu O'na. Güzelliðini gören hayran
kalýyor, renkleriyle büyüleniyordu. Ebrunun hayali ne desen
tutan kaðýtlar, ne de ipek kumaþlardý. Özel ve ender
olmak istiyordu. Aþkla alevler içinde yanmak, çiçeklerini
pürüzsüz tarlalarda açmak ve toprakla buluþmak istiyordu.
Ve öyle oldu...
Atalarý Karahanlýlara dayanan köklü ve tarihi bir soydan
gelen, Osmanlý'da canlanýp Baba Nakkaþ'ýn ellerinde
þekillenen, Mimar Sinan'ýn gönlünde piþen ve günümüze
gelen Çini; aþk denizinden gelincik tarlalarýna uzanan
Ebruyla, renk fýrtýnalarýnýn içinde bir ateþ semasýnýn altýnda
buluþtu. Binlerce yýl öncesine dayanan aþklarýnýn çiçekleri,
sevdalarýnýn yüzü suyu hürmetine geleneksel sanatkarýn
ellerinde açtý.
Manevi bir yangýn olup, uhrevi bir güzellik sunan bu
sevdanýn tekrarý yoktu. Eserleri de aþklarý gibi dünyada
tekti. Her buluþmalarý sadece bir esere vesile oldu. Gül
oldu, Sümbül oldu, "Çinide Ebru" oldu.
Bu buluþmayý önce kainatýn sahibine, sonra da onlara
renk veren sanatkarýna borçlu olan "Çinide Ebru", her
serüven gibi nerede biteceði bilinemeyen, iç huzuru
sabýrla sýnamanýn ürünüdür. Bu eserler bizlerden sonraki
geleceðe kalacak deðerlerdir. Çini ve Ebrunun buluþmasý
bizlere hem kaderi, hem de bu gök kubbenin altýnda
yalnýz olmadýðýmýzý öðreten yeni bir ufkun seyir defteridir.
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KALKINMA AJANSLARI VE DESTEKLER
Kalkýnma Ajanslarýndan Biraz Bahseder Misiniz?
Bölgesel Kalkýnma Ajanslarýnýn ilk uygulamasý 1930 yýlýnda
ABDde kurulan Tennessee Valley Authoritydir. Ýkinci Dünya
Savaþý sonrasýnda bölgelerarasý dengesizlikler giderek
derinleþmiþ, bu durum da yeniden bir yapýlanma ihtiyacý
doðurmuþtur. Bu yapýlanma sýrasýnda ajanslar kamuoyunun
gündeminde daha fazla yer almaya baþlamýþlardýr. Bölgesel
geliþmenin, bölgesel kalkýnmanýn Ýkinci Dünya Savaþýndan
sonra giderek artan önemi, Bölgesel Kalkýnma Ajanslarýnýn
bölgesel politika araçlarýnýn önemli bir aracý haline getirmiþtir.
Bu araçlar 60lý yýllardan sonra Avrupa ülkelerinin çoðunda
hýzlý bir yayýlma sürecine girmiþtir. Özellikle 90lý yýllardan sonra
Avrupada Kalkýnma Ajansýna sahip olmamanýn diðer bölgeler
karþýsýnda rekabet gücü açýsýndan olumsuz bir durum olduðu
yaklaþýmýnýn hakim olduðu göze çarpmaktadýr. Dünyanýn
birçok ülkesi bölgesel geliþme ve kalkýnma konusunda
dengesizliklerle yüz yüze gelmektedir. Ülkelerin yüz yüze
kaldýklarý bu dengesizlikleri ortadan kaldýrmak, dengeli bir
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kalkýnma sürecine girmek, yatýrýmlar bakýmýndan geri kalmýþ
dezavantajlý durumda olan bölgelere yatýrýmlarýn yönlendirilmesi
için birçok yönteme baþvurulmaktadýr. Kalkýnma Ajanslarýnýn
temel iþlevi bölgesel geliþmiþlik/kalkýnmýþlýk dengesizliklerini
ortadan kaldýrmaktýr. Kamu, Özel Sektör, Sivil Toplum
Kuruluþlarý(Üçüncü Sektör) arasýndaki iþbirliðini kurmak ve
katýlýmcý kalkýnma konseptini gerçekleþtirmek için kalkýnma
ajanslarýnýn kurulduðunu söylemek doðru olacaktýr.
Bu baðlamda Türkiyede de 5449 sayýlý kanunla Kalkýnma
Ajanslarý kurulmuþtur. Söz konusu kanunda Kalkýnma
Ajanslarýnýn temel görevi kamu kesimi, özel kesim ve sivil
toplum kuruluþlarý arasýndaki iþbirliðini geliþtirmek, kaynaklarýn
yerinde ve etkin kullanýmýný saðlamak ve yerel potansiyeli
harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkýnma plâný ve
programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak
bölgesel geliþmeyi hýzlandýrmak, sürdürülebilirliðini saðlamak,
bölgeler arasý ve bölge içi geliþmiþlik farklarýný azaltmak olarak
belirlenmiþtir.
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Türkiyede Kalkýnma Ajanslarýnýn Yapýlanmasý
Yapýlanmasý Hakkýnda Genel
Bilgi Verebilir
Verebilir Misiniz?
Kalkýnma Ajanslarý hangi ülkede olursa olsun ayný hedefe
ulaþmaya çalýþýr. Bölgede yüksek katma deðerlerin yaratýlarak
bölge geliþmesine ve kalkýnmasýna katkýlar saðlamak amacýyla
yapýlandýrýlmýþtýr. Ülkemize baktýðýmýzda ajanslar;
Bölgenin kaynak ve olanaklarýný tespit etmeye, ekonomik ve
sosyal geliþmeyi hýzlandýrmaya ve rekabet gücünü artýrmaya
yönelik araþtýrmalar yapmak, yaptýrmak, baþka kiþi, kurum ve
kuruluþlarýn yaptýðý araþtýrmalarý destekler. Bölge plân ve
programlarýna uygun olarak bölgenin kýrsal ve yerel kalkýnma
ile ilgili kapasitesinin geliþtirilmesine katkýda bulunmak ve bu
kapsamdaki projelere destek saðlar. Bölgede kamu kesimi,
özel kesim ve sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan yürütülen ve
bölge plân ve programlarý açýsýndan önemli görülen diðer
projeleri izler. Yönetim, üretim, tanýtým, pazarlama, teknoloji,
finansman, örgütlenme ve iþgücü eðitimi gibi konularda, ilgili
kuruluþlarla iþbirliði saðlayarak KOBÝleri ve yeni giriþimcileri
destekler.
Ajanslarýn yapýsýna gelirsek; en üstte Yönetim Kurulu olduðunu
görürüz.
Yönetim Kurulu karar alma organýdýr. Ajans, Yönetim Kurulu
baþkaný tarafýndan temsil edilir. Yönetim kurulu, tek ilden
oluþan bölgelerde vali, belediye baþkaný, il genel meclisi
baþkaný, sanayi odasý baþkaný, ticaret odasý baþkaný ile
kalkýnma kurulu tarafýndan özel kesim ve/veya sivil toplum
kuruluþlarýndan seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden
oluþan bölgelerde ise valileri, il merkez belediye baþkanlarý,
il genel meclisi baþkanlarý ve her ilden birer kiþi olmak kaydýyla
ticaret ve sanayi odasý baþkanlarýndan oluþur. Ancak, birden
fazla ilden oluþan bölgelerdeki ticaret ve sanayi odalarýnýn ayrý
ayrý kurulmuþ bulunmasý halinde, yönetim kurulunda yer alacak
temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Yönetim Kurulu
tarafýndan belirlenir.
Genel Sekreterlik(GS): Ajansýn icra organýdýr. Genel Sekreter
ve birim baþkanlýklarýndan oluþur. Bizim Ajansýmýzda 5 adet
birim bulunmaktadýr. Bu birimlerden Planlama ve Ar-Ge Birimi
Bölge Planý ve Programlarýnýn oluþturulmasýndan sorumlu
birimdir. Tanýtým ve Koordinasyon Birimi, Ajansýn faaliyetlerin
tanýtýlmasýndan, iþbirliði aðlarýnýn oluþturulmasýndan ve basýn,
yayýn ve halka iliþkiler faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu
birimdir. Program Yönetimi Birimi, teknik ve mali desteklerin
hazýrlanmasýndan, projelerin deðerlendirme sürecinin
yürütülmesinden ve sözleþmelerin hazýrlanmasýndan sorumlu
birimdir. Ýzleme ve Deðerlendirme Birimi, Ajans tarafýndan

desteklenen projelerin takibinden sorumlu birimdir. Ýdari ve
Mali Yönetim Birimi ise, Ajansýn genel idari ve mali faaliyetlerinden
sorumlu birimdir.
Yatýrým Destek Ofisleri (YDO): Bölge illerinde, özel kesimdeki
yatýrýmcýlarýn kamu kurum ve kuruluþlarýnýn görev ve yetki
alanýna giren izin ve ruhsat iþlemleri ile diðer idarî iþ ve iþlemlerini
ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir
süre belirtilmemiþse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandýrmak
üzere yönetim kurulu adýna tek elden takip ve koordine etmek,
yatýrýmlarý izlemek amacýyla kurulur. Ýllerin tanýtýmýnda rol alýrlar.
Ayrýca illere yatýrým çekmek amacýyla faaliyet gösterirler.
Bu bahsettiðim hiyerarþi dýþýnda danýþma organý olan Kalkýnma
Kurulu vardýr. Bölgesel geliþme hedefine yönelik olarak;
bölgedeki kamu kurum ve kuruluþlarý, özel kesim, sivil toplum
kuruluþlarý, üniversiteler ve yerel yönetimler arasýnda iþbirliðini
geliþtirmek ve ajansý yönlendirmek üzere kalkýnma kurulu
oluþturulmuþtur. Bölgenin sorunlarýna ve çözüm önerilerine,
tanýtýmýna, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim
kuruluna tavsiyelerde bulunur. Yönetiþim ilkeleri gereði alýnan
kararlarýný katýlýmcý, benimsenen ve uygulanabilir olmasý
açýsýndan kalkýnma kurulu önemlidir.
Kalkýnma Ajansý Çaðrýya Çýkarken Hangi Unsurlarý Dikkate
Alýyor? Proje Çaðrýlarýnýn Öncelikleri Nasýl Belirleniyor?
Son yýllarda dünyadaki küreselleþme ve yerelleþme
dinamiklerinin etkisiyle, ekonomik, toplumsal ve siyasal
yapýlanmalar büyük bir deðiþim içine girmiþ, deðiþimin kuramsal,
kurumsal ve pratik nedenlerini açýklamaya yönelik olarak bazý
kavramlar ön plana çýkmýþtýr. Ekonomik büyüme ve kalkýnma

Kalkýnma Ajanslarýnýn temel görevi
kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluþlarý
arasýndaki iþbirliðini geliþtirmek,
kaynaklarýn yerinde ve etkin kullanýmýný saðlamak
ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle,
ulusal kalkýnma plâný ve programlarda
öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak
bölgesel geliþmeyi hýzlandýrmak,
sürdürülebilirliðini saðlamak, bölgeler arasý ve
bölge içi geliþmiþlik farklarýný
azaltmak olarak belirlenmiþtir.
45

KOBÝ
Zafer Kalkýnma Ajansý

politikalarýnda bölgenin temel ölçek birimi olduðundan hareketle,
ekonomik politikalarýn uygulanabilmesi için, bölgelerin
merkezden aktarýlan yetki ve kaynak ile donatýlmýþ kurumsal
bir kapasiteye ihtiyacý olduðu savunulmuþtur. Bu baðlamda
örnek vermek gerekirse AB ülkeleri kendi içinde 271 farklý
bölgeye ayrýlarak bölgesel büyüme ve geliþme politikalarýnýn
deðiþimi bölgesel bazda deðerlendirilerek þekillendirilmektedir.
Büyük deðiþimlerin hedeflendiði yeni bölgesel geliþme
paradigmalarýnýn beslendiði temel kavramlar, mekansal
kümelenme (spatial clustering) ve uzmanlaþma ( specialization),
ekonomik dýþsallýklarý (economic externalities) tanýyan içsel
büyüme teorisi (endogenous growth theory)dir. Ýçsel büyüme
teorisinde, sürdürülebilir kalkýnmayý yaratmada ve devam
ettirmede içsel yerel faktörlerin (internal local factors), yerel
dinamiklerin önemine vurgular yapýlmaktadýr. Ýçsel büyüme
teorisi ayrýca ekonomik geliþmede/kalkýnmada önemli girdi
deðiþkenleri olarak kabul edilen sosyal sermaye, öðrenme,
liderlik, fiziksel altyapý, kurumlar ve insan kaynaklarý gibi
geleneksel olmayan ekonomik deðiþkenlerin dikkate alýnmasýný
saðlamýþtýr. Gerek AB strateji belgelerinde gerekse farklý ulusal
ve uluslararasý kurumlarýn rekabet gücü üzerinde yaptýðý analiz
ve çalýþmalarda belirtiðimiz bu alanlar rekabet gücünün
geliþtirilmesi için önemli girdiler olarak dile getirilen deðiþkenlerdir.
Sosyal sermaye deðiþkeninin geliþtirilmesi rekabet gücü
üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Ajans olarak bu farkýndalýkla
bölgemizin kalkýnmasý ve sosyal sermayesinin geliþtirilmesi
için mali destek programlarýna çýkmaktayýz.
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TR33 Bölgesinin geliþme eksenlerini detaylý bir þekilde
açýklayan ve geliþme stratejilerini belirleyen 2010-2013 Bölge
Planý, mali destek programlarýnýn önceliklerinin ve genel
amaçlarýnýn belirlenmesi için kaynak strateji belgesidir. Bu
strateji belgesi Zafer Kalkýnma Ajansý tarafýndan hazýrlanmýþ
ve þimdiki adý Kalkýnma Bakanlýðý olan, Devlet Planlama Teþkilatý
Müsteþarlýðý tarafýndan onaylanmýþ Afyonkarahisar, Kütahya,
Manisa, Uþak illerinin kapsadýðý coðrafi bölgeye ait ilk bölgesel
plandýr. Bölge Planý mali destek programlarýna esas oluþturan
strateji belgesidir. Bölge Planýnýn vizyonu ve bu vizyona
ulaþmak için belirlenen geliþme eksenleri doðrultusunda mali
destek programlarý çaðrýlarýna çýkmaktayýz. Tabi bu çaðrýlara
çýkarken Türkiyenin vizyon ve hedefleri ve buna göre þekillenen
üst ölçekli kararlar, diðer kurum ve kuruluþlarýn hazýrladýðý
raporlar, veri madenciliði sonunda elde edilen bilgiler ve yapýlan
analizler ýþýðýnda mali desteklerin bölgeye azami fayda
saðlayacak, baþka bir deðiþle kaldýraç etkisi yaratacak alanlara
yönlendirilecek þekilde çaðrýlara çýkýlmasýna azami önem
verilmektedir. Aslýnda bizim yapmak istediðimiz bölgesel/yerel
dinamikleri hareket geçirmek ve ekonomik/sosyal kalkýnmaya
hýz kazandýrmaktýr.
Özetle; yapýlan araþtýrma ve analiz faaliyetleri sonucunda
bölgenin geliþmesinde çarpan ve hýzlandýran etkisi yaratacak
alanlar, bölgenin büyüme kutuplarý tespit edilir. Bu alanlar
tespit edilirken baþta Bölge Planý olmak üzere farklý üst ölçekli
kararlar ve strateji belgeleri, kurumlarýn hazýrladýklarý raporlar,
geliþmiþ ülkelerde denenmiþ ve baþarýlý olmuþ uygulamalar,
iyi örnekler dikkate alýnýr.
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Kalkýnma Ajansýnda Baþvuru Yapan
Yapan Ýþletmeler Ya
Ya Da Kurumlar
Nelere Dikkat Etmeli?
Her programýn kendine has özellikleri vardýr. Gerek AB hibe
programlarý gerek diðer kurum ve kuruluþlarýn hibe ve destek
programlarý, gerekse ajansýn destek programlarýna baþvurular
yapýlýrken iþletmelerin/kurumlarýn dikkat etmesi gereken birincil
ve en önemli husus programlara iliþkin rehberlerin ve rehber
eklerinin incelenmesidir. Rehberler ve ekleri dikkatlice
incelendiðinde baþvuru sahibinin yani iþletmenin yapmak
istediði proje/projelerin yol haritasýnýn oluþturulmasý için gerekli
olan tüm bilgilerin rehberlerde yer aldýðý görülecektir. Ýþletmelerin
önceden belirlediði amaç, hedef ve stratejilerine göre yapmak
istedikleriyle rehberde belirtilen genel amaç ve önceliklerin
örtüþmesi ve bu örtüþmenin mantýklý ve güçlü gerekçelerle
desteklenmesi gerekmektedir. Gerekçelendirmeler yapýlýrken
doðrulanabilir kaynaklar olarak deðerlendirdiðimiz TUÝK raporlarý
ve çalýþmalarý, ulusal ve uluslararasý düzeyde hazýrlanmýþ
raporlar ve çalýþmalarýn baþvurulmasýnda fayda vardýr. Çünkü
projenin katký saðlayacaðý alanlarý belirtilirken, projenin bu
katkýsýný bilimsel, objektif olarak doðrulanabilir göstergelerin
ve gerekçelendirmelerin yapýlmasý projeyi daha uygulanabilir
ve gerçekçi kýlacaktýr. Zira bir fikir sahibi olmak ile bir proje
sahibi olmak farklý kavramlardýr. Mali destek programlarý baþvuru
rehberlerinin ayrýntýlý bir þekilde incelenmesi,
iþletmelerin/kurumlarýn sorun belirleme ve sorunu çözmeye
yönelik somut önerilerin ortaya konulmasý aþamasýna
geçilmesini saðlayacaktýr. Mali desteklerin hangi alanlara
yönelik olacaðý, nelere dikkat edilmesi gerektiði, baþarýlý bir
projenin hangi aþamalardan oluþmasý gerektiðini konusuna
açýklýk getirmektedir. Rehberler ipuçlarý ile doludur. Bu da
fikirlerin projelendirilmesine ön ayak olacaktýr. Ayrýca kalkýnma
ajanslarýnýn her program ilanýndan sonra düzenlediði eðitim
ve bilgilendirme toplantýlarý fikirlerin projelendirmesi sürecinde
son derece etkili bir araçtýr.

TR33 Bölgesinin geliþme eksenlerini
detaylý bir þekilde açýklayan ve
geliþme stratejilerini belirleyen
2010-2013 Bölge Planý
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uþak illerinin
kapsadýðý coðrafi bölgeye ait ilk bölgesel plandýr.
Bölge Planý mali destek programlarýna esas
oluþturan strateji belgesidir.

Komisyonun tarafýndan yapýlan deðerlendirme neticesinde
oluþan baþarýlý proje listesi Genel Sekreterin onayý sonrasýnda
kamuoyuna açýklanýr.
Mali Destek Programlarý:
Doðrudan Faaliyet Destek Programlarý
Bu programa sunulan projelerin hem ön incelemesi hem de
teknik ve mali deðerlendirmesi Ajansta uzman pozisyonunda
görev yapmakta olan kiþilerden oluþan bir komisyon tarafýndan
gerçekleþtirilir. Komisyon tarafýndan yapýlan deðerlendirme
neticesinde oluþan baþarýlý proje listesi Genel Sekreterin
uygun bulmasý ve Yönetim Kurulunun onayýyla kamuoyuna
açýklanýr.
Proje Teklif
Teklif Çaðrýlarý Mali Destek Programlarý
Proje Teklif Çaðrýlarýnýn deðerlendirme süreci üç aþamadan
oluþmaktadýr.

Proje Baþvurularýnýn Deðerlendirme Süreçleri Hakkýnda Bilgi
Verebilir Misiniz?

Ön Ýnceleme Aþamasý: Ajans uzmanlarý tarafýndan yapýlan
idari ve þekli deðerlendirme aþamasýdýr. Bu aþamada projelerin
þekil ve idari bakýmýndan Baþvuru Rehberinde belirlenen
þartlara uyup uyulmadýðýný deðerlendirir.

Ajansýn destek programlarý Teknik Destekler ve Mali Destekler
olarak sýnýflandýrýlmaktadýr. Teknik Destek ve Mali Destekler
kapsamýnda Ajansa yapýlan faaliyet önerileri ve proje baþvurularý
Ön Ýnceleme ile Teknik ve Mali Deðerlendirme olmak üzere
iki aþamada deðerlendirilmektedir.

Baðýmsýz Deðerlendirici Aþamasý: Projelerin Teknik ve Mali
Deðerlendirmeleri yapýlýr. Ön inceleme sonucunda uygun
bulunan baþvurular; Ajansýn baðýmsýz deðerlendirici havuzunda
bulunan ve Ajans tarafýndan uygun görülen baðýmsýz
deðerlendiriciler tarafýndan puanlanýr.

Teknik Destek Programlarý: Bu programa sunulan faaliyet
teklifleri hem ön incelemesi hem de teknik ve mali
deðerlendirmesi Ajansta uzman pozisyonunda görev yapmakta
olan kiþilerden oluþan bir komisyon tarafýndan gerçekleþtirilir.

Deðerlendirme Komitesi Aþamasý: Baðýmsýz deðerlendiriciler
tarafýndan gerçekleþtirilen deðerlendirmeler üstünde gerekli
kontrolleri yaparak görüþ oluþturmak ve bunlarý raporlamak
amacýyla, her proje teklif çaðrýsý için ayrý bir deðerlendirme
komitesi oluþturulur.

47

KOBÝ
Zafer Kalkýnma Ajansý

Baðýmsýz Deðerlendiriciler ve Deðerlendirme Komitesi Üyeleri
Nasýl Belirlenmektedir?

Projelerin Ýzleme-Deðerlendirme Süreçlerinden Bahseder
Misiniz?

Baðýmsýz Deðerlendirici: Baðýmsýz Deðerlendirici olmak için
mevzuatta temel olarak 2 þart yer almaktadýr: 1) alanýnda en
az 5 (beþ) yýllýk tecrübeye sahip olmak, 2)lisans mezunu
olmak.

Bilindiði üzere Kalkýnma Ajanslarý, Teknik Destek, Doðrudan
Faaliyet Desteði, Proje Teklif Çaðrýsý gibi farklý destek
mekanizmalarýný paydaþlarýnýn hizmetine sunmaktadýr. Proje
kabul süreci ve baþvurularýn deðerlendirilmesi sürecini müteakip
baþarýlý proje sahipleri ile sözleþme imzalanmaktadýr.
Sözleþmelerin imzalanmasýndan sonra projelerin sözleþmede
belirtildiði þekilde hayata geçirilmesi için yararlanýcý ve Ajans
birlikte hareket etmektedir.

Projelerin hakkaniyet ve liyakatla deðerlendirilmesini saðlamak
amacýyla Baðýmsýz Deðerlendirici adaylarýný mevzuatta yer
alan kriterlere ek olarak Ajansýmýz tarafýndan belirlenen baþka
kriterleri göz önüne alarak belirliyoruz.
Baðýmsýz Deðerlendirici Havuzuna kayýt olan kiþilerden detaylý
özgeçmiþler istiyoruz. Bu detaylý özgeçmiþte, iþ tecrübeleri,
uzmanlýk deneyimleri, eðitim bilgileri, yapýlan yayýnlar ve
çalýþmalarla ilgili detaylý bilgiler, baþka kalkýnma ajanslarýnda
veya baþka kurumlarýn mali destek programlarýnda, hibe
programlarýnda proje yazma, yürütme ve deðerlendirme
konusunda tecrübesinin olup olmadýðý gibi bilgiler yer almaktadýr.
Ayrýca, baðýmsýz deðerlendirici olarak Ajansýmýzda görev
alacak kiþiler hakkýnda istihbarat yaparak olumsuz referanslarý
olan deðerlendiricileri tespit edip elemekteyiz. Kaliteli bir
deðerlendirme yapmak üzere Ajansýn oluþturduðu Baðýmsýz
Deðerlendirici Havuzundan, konuyla ilgili uzmanlýk ve
tecrübeleri, sunacaklarý detaylý özgeçmiþlerinin incelenmesi
ve gerekli görüldüðünde yüz yüze görüþme, telefon veya
video konferans gibi mülakat yöntemleri de kullanarak
olabildiðince kaliteli deðerlendiriciler tespit ve tayin etmeye
azami çaba göstermekteyiz.
Deðerlendirme Komitesi: Deðerlendirme Komitesi üyeleri,
yükseköðretim kurumlarý öðretim elemanlarý ile kamu kurum
ve kuruluþlarý personeli arasýndan seçilmektedir. Bu kiþilerin
alanýnda en az 7 (yedi) yýllýk tecrübeye sahip olmasý
gerekmektedir. Projelerin deðerlendirmesi hususunda önemli
görevleri ve yetkileri olmasý sebebiyle, bu Komiteye her
ilimizden eþit sayýda üye dahil etmekteyiz.

Yeni yatýrým yapmak isteyen iþletmelerin
öncelikle kapsamlý bir fizibilite çalýþmasý
yapmalarý faydalý olacaktýr.
Yatýrým yapýlmak istenen konu/alan ile ilgili
analizler yapýldýktan sonra
projelendirme aþamasýna geçilmelidir.
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Ajans, uygulanan projelerin kontrolü, izlenmesi ve
deðerlendirilmesi ile ilgili çalýþmalarý bizzat kendi personeli
aracýlýðýyla veya yararlanýcý konumunda olmayan kamu kurum
ve kuruluþlarýndan izleme faaliyetlerinde görev yapmak üzere
görevlendirilen personel aracýlýðýyla yapabilir. Projelerin
uygulanmasý aþamasýnda yararlanýcýlara gerekli desteði vermek
ve proje faaliyetlerinin meri mevzuata uygun olarak
gerçekleþtirilmesini temin etmek amacýyla Ajansýmýz bünyesinde
Ýzleme ve Deðerlendirme Birimi oluþturulmuþtur.
Ýzleme ve Deðerlendirme, klasik bir denetim anlayýþýndan
ziyade, dinamik bir þekilde proje uygulamalarýný takip etmek,
ortaya çýkabilecek sorunlar için yararlanýcýlara uyarýda bulunarak
önlem alýnmasýný saðlamak, sorunu ortaklaþa çözmek ve
yararlanýcýlarýn projenin uygulanmasý ile ilgili akýllarýndaki soru
iþaretlerini tatmin edici yanýtlara dönüþtürme anlayýþýna sahiptir.
Ýzleme ve destek faaliyetleri, proje ve faaliyetlerin mali ve fiziki
gerçekleþmelerini, performanslarýný, risklerini, sorun ve
ihtiyaçlarýný zamanýnda tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak
amacýyla yapýlýr. Ajans yararlanýcýlarýn projelerini uyguladýklarý
süre boyunca asýl irtibat noktasý olarak hareket eder. Ajans
uzmanlarý taslak bildirim mektuplarýný, zeyilname taleplerini,
ara ve nihai raporlarý inceleyerek bunlara iliþkin tavsiyeler
vereceklerdir. Ýzleme faaliyetlerinin temel araçlarý, izleme
ziyaretleri, yararlanýcýlarýn beyan raporlarý ile ara ve nihai
raporlardýr.
Ancak, tüm Ýzleme ve Deðerlendirme faaliyetlerinin ötesinde
temelde kamu kaynaðýnýn etkin kullanýmýný gözetmek ve
saðlamak esastýr. Bu hususa dikkat eden Zafer Kalkýnma
Ajansý Ýzleme ve Deðerlendirme Birimi; karþýlýklý saygý ve etkin
temsil, çift kontrol, sýnýrlý yükümlülük, önleyici ve düzeltici
kontrol, objektiflik ve güvenilirlik, sýr saklama, ayrýntýlý, titiz ve
analitik çalýþma, inisiyatif alma ve otonom karar verebilme,
uzlaþmacý tavýr, bilgi paylaþýmý ve açýk iletiþim olmak üzere
temel prensiplerini belirlemiþtir.
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Destek ve Hibelerden Nasýl Faydalanýlmasý Gerekiyor?
Sorunlara somut öneriler getiren projeler her zaman için hibe
almak konusunda daha baþarýlý sonuçlar ortaya koymaktadýr.
Projenin mantýðýnda bu var zaten. Belirlenmiþ bir soruna
çözüm önerisi sunmak Çözüm önerisi somutlaþtýktan sonra
sýra finansman kýsmýna gelmektedir. Yani ilk önce sorun tespiti,
daha sonra çözüm önerisi ve bu çözüm önerisi uygulanýrken
ihtiyaç duyulan girdiler ve bu girdilerin maliyetleri hesaplanýr.
Bu aþamada baþvurusu yapýlan destek ve hibeler mekanizmaya
dâhil olmaktadýr. Hibe programlarý kiþilerin/ iþletmelerin/
kurumlarýn/kuruluþlarýn sorun çözme süreçlerinde Finansman
bulma kýsmýnda devreye girmektedir. Hibe almak ve hibe
kullandýrtmak bir ekip iþidir. Ekibin bir kýsmý yaratýcýlýklarýný
kullanarak, fikir üretir, fikirleri projelere dönüþtürür ekibin diðer
kýsmý ise hibe(finansman) saðlar. Destek ve hibelerden
faydalanmanýn birinci koþulu sürekli fikir ve proje üreten bir
ekibin var olmasýdýr. Ýþletmelerde/kurumlarda genellikle bir
proje ekibinin olmasý gerekmektedir. Proje ofislerinde faaliyet
gösterecek olan bu ekip sürekli destek ve hibe programlarýný
takip ederek hazýrlýklarýný yapmasý ve her bir hibe desteði
gerekli þartlarýn yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yeni Yatýrým
Yatýrým Yapmak
Yapmak Ýsteyen, Projeleri Olan Ýþletmelerimizin
Yaptýðý Yanlýþlýklar
Yanlýþlýklar Nelerdir? Hangi Konularda Uyarmak Ýstersiniz?
Yeni yatýrým yapmak isteyen iþletmelerin öncelikle kapsamlý
bir fizibilite çalýþmasý yapmalarýnýn faydalý olacaðýný
düþünüyorum. Yatýrým yapýlmak istenen konu/alan ile ilgili
analizler yapýldýktan sonra projelendirme aþamasýna geçilmesi
doðru olacaktýr. PCM-Proje Döngüsü Yönetimi terminolojisi
kullanmak gerekirse, yani ihtiyaçlar ve sorunlar tespit edildikten
sonra bunun somut çözümü için önerilerin geliþtirilmesi
gerekmektedir. Aslýnda her yatýrým bir projedir. Hayatýmýz
projedir desek doðru olur. Yaptýðýmýz her faaliyete proje mantýðý
ile yaklaþýrsak her aþamada daha doðru sonuçlara ulaþýrýz.
Yatýrým kararlarý alýnýrken temel analizler yapýlarak yatýrým
yapýlmak istenen alanýn yatýrýmcýya/proje sahibine gelecekte
saðlayacaðý veya saðlamasý olasý faydalara göre karar almak
önemlidir. Fýrsat maliyetler ve riskler iyi hesap edilmeli tabi.
Fayda/maliyet analizleri iyi yapýlmalýdýr. Yatýrým kararlarý alýnýrken
kapsamlý bir planlamanýn yapýlmasýnda fayda vardýr. Planlama
neden önemlidir? Çünkü karþýnýza çýkacak olasý tüm durumlarýn
öngörebilirliði risklerin minimize edilmesi/risklere hazýrlýklý olmasýný
saðlayacaktýr. Bununla birlikte olasý fýrsatlarýn da görülmesine
katký saðlayacaktýr. Planlý bir þekilde yatýrým projeleri
deðerlendirilerek yatýrým kararlarý alýnýrsa daha karlý/etkin
sonuçlarýn ortaya çýkmasý mümkündür.
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KÜTAHYA
ORGANÝZE
SANAYÝ
BÖLGELERÝ-1
KÜTAHYA OSB
Tarihçe
29.03.1973 tarih ve 6/6177 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi kurulmasý kararlaþtýrýlmýþ,
1980li yýllarda yapýlan yer tespiti ile plan çalýþmalarýna baþlanmýþ,
1996 yýlýnda Bölge Müdürlüðü teþkilatýnýn oluþturulmasý ile
213 hektarlýk alan üzerine kurulu 1.096.000 m² sanayi
parselinden oluþarak kurulmuþtur.

Konumu
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 7.km'sinden 6 km.
içeride Alayunt Mahallesi sýnýrýnda, Ýstanbul-Ýzmir-AnkaraAntalya-Konya gibi 5 büyük ile yaklaþýk 300 km. uzaklýkta,
Bursa, Eskiþehir, Denizli gibi sanayi þehirlerine komþu olan
tüm yollarýn buluþtuðu noktada, Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir,
Bandýrma ana limanlarýna eþit sayýlabilecek, karayolu ve
demiryolu baðlantýsý ile 250-300 km. mesafededir.
Afyon, Eskiþehir, Ýzmir demiryolu kavþak noktasý olan Alayunt
ana demiryolu istasyonu sýnýrýnda olduðundan, demiryolu
ulaþýmý açýsýndan önemli bir avantaj saðlar.
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Kütahya OSB
 Toplam geniþlemeyle birlikte 4 milyon metrekare arazi
üzerine kurulu
 Yaklaþýk 2 milyon metrekarelik geniþletme çalýþmasý
yapýldý.
 Anlaþmalý elektrik daðýtýmýyla, sanayiciye piyasa
koþullarýndan daha uygun fiyata elektrik daðýtýlýyor.
 Mevcut sektörler
Maden-Toprak-Kimya,
Seramik, Porselen, Cam,
Otomotiv ve Yedek Parça,
Tekstil, Dokuma, Konfeksiyon,
Gýda Ýmalatý ve Paketleme,
Ahþap, Orman Ürünleri, Palet,
Catering,
Torna, CNC Torna ve Makine, Döküm,
Çelik Konstrüksiyon
Makina Ýmalat Montaj Tesisleri

OSB
Kütahya OSB

Altyapý ve Geniþleme Çalýþmalarý
Altyapýsý için 1993 yýlýnda kullanýlan Bakanlýk kredisi ile, iç
yollar, kanalizasyon, yaðmur suyu hattý, internet ve telefon,
içme ve kullanma suyu hattý, su deposu, elektrik gibi altyapý
inþaat çalýþmalarý 2000 yýlýna kadar tamamlanmýþ,
2003 yýlýnda ise OSBdeki tüm parseller doðalgaz kullanabilir
duruma gelmiþtir.
2005 yýlýnda Kütahyanýn teþvik kapsamýna alýnmasý ile
yatýrýmcýlardan büyük ilgi gören Kütahya Organize Sanayi
Bölgesinde yapýlan ilk geniþleme ile toplam alan 215 hektara
çýkarýlmýþtýr.
Kütahya Organize Sanayi Bölgemizde yoðun talep üzerine
arsa kalmadýðý için 2007 tarihi itibariyle geniþleme çalýþmalarý
baþlatýlmýþ ve 207 hektarlýk bir alan geniþleme alanýna dahil
edilmiþtir. Ýlk etapta 52 parselin kamulaþtýrma iþlemlerine
baþlanmýþ, 2012 yýlý itibari ile yeni oluþacak parsellerin
tahsislerine baþlanmasý hedeflenmektedir.

Otomotiv sektöründe cazip hale gelen Kütahya için yeni
geniþleme alanýmýzda oluþturulan 142 parsel yeni yatýrýmcýlarýný
beklemektedir. Bu parsellerin yatýrýmcýlara tahsisleri 2012 yýlý
ikinci yarýsýnda baþlayacaktýr.
2011 yýlý itibari ile artan iþ hacmi ve yatýrýmlarla altyapý kullanýmý
ve istihdam oranýnýn sürekli artýþ halinde olduðu görülmektedir.
Geniþleme alanýnýn 1. bölümünde toplam 41 parsel, 2.
bölümünde 101 parsel olmak üzere toplam 142 adet
1.201.118 m²lik net sanayi parselinden oluþan bir büyüme
ile Kütahya I.Organize Sanayi Bölgesi yaklaþýk iki katý kadar
büyüyerek, 400 hektar alan ve 230 sanayi parseli olan bir
bölge olacaktýr.
2010 yýlýnda elektrik daðýtým lisansýnýn alýnmasý üzerine,
OSBdeki TEDAÞ abonelerinin devir iþlemleri gerçekleþtirilmiþ
ve elektrik daðýtým faaliyeti OSB Müdürlüðü tarafýndan yapýlmaya
baþlanmýþtýr.
Bu sayede yatýrýmcýlara ucuz elektrik kullanma imkaný
saðlanmýþtýr.

Arsa Tahsis, Ýstihdam ve Altyapý Kullaným Durumlarý
YIL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Üretim halindeki Ýnþaat halindeki
tesis sayýsý
tesis sayýsý
15
22
29
49
50
52
62

Proje halindeki
tesis sayýsý

10
25
27
21
19
17
13

22
13
11
5
5
5
8

2011 yýlý itibariyle; 67 parselde tesisler üretimde, 10 parsel
inþaat halinde, 6 parsel de proje aþamasýndadýr.
YIL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ýstihdam
(kiþi)
700
1100
1700
2600
2800
3100
3620

Elektrik
Doðalgaz
tüketimi
tüketimi
(kW)
(m³)
4.500.000
1,5 milyon
6.500.000
3,2 milyon
9.000.000
5,4 milyon
18.000.000
8 milyon
25.000.000 11,5 milyon
30.261.732 13,6 milyon
39.600.000 19,62 milyon

Su
tüketimi
(ton)
25.000
45.000
70.000
120.000
170.000
220.000
359.302

70
60

Üretim Halindeki Tesis Sayýsý
Ýnþaat Halindeki Tesis Sayýsý
Proje Halindeki Tesis Sayýsý
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Ýstihdam
Elektrik Tüketimi
Doðalgaz Tüketimi
Su Tüketimi

2004

2005

Son yýllarda ulaþýlan tüketim rakamlarý da göstermektedir ki,
bölgemizin ekonomik göstergeleri ve ülkemize kazandýrdýðý
pay her geçen gün hýzla artmaktadýr.
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YATIRIMCILARA AVANTAJLARI
Havaalaný

Afyonkarahisar-Kütahya-Uþak illerinin ihtiyaçlarýna cevap verecek olan ve Türkiyenin bölgesel nitelikteki
ilk havaalaný olma özelliðini taþýyan Bölgesel Zafer Havaalaný, Kütahyanýn Altýntaþ ilçesinde inþa edilmektedir.
Türkiyenin dördüncü büyük havaalaný olma özelliðine sahiptir. Kütahya, Afyonkarahisar ve Uþaktaki
turizm, sanayi ve ekonomiye yüksek katký saðlamasý beklenmektedir.

Limanlara
Uzaklýðý

Ýstanbul- Ýzmit- Ýzmir- Bandýrma ana limanlarýna eþit mesafelerde sayýlabilecek hem karayolu hem demiryolu
baðlantýlý 250-300km mesafededir.

Demiryoluna
Uzaklýðý

Önemli limanlar ve Türkiye'de Demiryolu aðý olan tüm illerle direk baðlantýsý olan kavþak noktasýndaki
demiryolu ana makas istasyonu O.S.B. Sýnýrlarý dahilinde ve mevcut Yükleme-Boþaltma Ýstasyon ve
rampalarý ile Demiryolu taþýmacýlýðýna imkan saðlamaktadýr.

Tabii Afet
Duyarlýlýðý

I.Organize Sanayi Bölgesi çok saðlam kayalýklar üzerine oturmuþ zemini ile deprem, doðal eðimi ile sel
ve su baskýnlarý riski sýfýr denilebilecek yapýdadýr. Çevre yerleþimlerinden izole edilmiþ etrafý tamamen
boþ bir yapýdadýr.

Altyapý Durumu

Kilit taþý ile döþenmiþ iç yollarý, Kanalizasyon ve ayrý çalýþan Yaðmur Suyu hattý, Ýçme ve Kullanma Suyu
hattý, Doðalgaz hattý,O.G.-A.G. Enerji nakil hattý, tüm Telekomünikasyon altyapýsý, Biyolojik ileri Arýtma
Tesisine baðlantýlý atýksu sistemi ile hazýr durumdadýr.

Elektrik Temini

Tüm katýlýmcýlarýn taleplerini karþýlayabilecek yapýda O.G-A.G. Enerji Nakil hattý ve altyapýsý mevcut olup,
sanayi tarifelerinde enerji kullanýmýna imkan saðlamakta ayrýca Teþvik Kanunu kapsamýnda %50 'ye varan
indirimlerden yararlanýlabilmektedir.

Su Durumu, m³
fiyatý

Tüm parsel ve tahsislilerin taleplerine cevap verebilecek yüksek debi ve kalitede su hizmeti verilmekte
ve tonu 60 ykr fiyatlardan yatýrýmcýlarýmýzýn hizmetine sunulmaktadýr.

Doðalgaz
Durumu

Tüm tahsislilerin parsel cephelerinden baðlantýlarýný yapabilecekleri, talep edecekleri basýnçta doðalgaz
verebilecek yapýda altyapýsý tamamlanmýþ, 2003 yýlýndan beri kullanýlan doðalgaz vardýr ve BOTAÞ sanayi
tarifesinden yatýrýmcýlarýmýza sunulmaktadýr.

Atýk su Durumu

Tüm parsellere hizmet veren yaðmur suyu hattýndan baðýmsýz kanalizasyon hattý ile O.S.B. Ana toplama
merkezinde toplanan atýk sular biyolojik ileri arýtma tesisine ulaþtýrýlmaktadýr.

Telekomünikasyon Altyapýsý

Tüm tahsislilerin diledikleri kadar taleplerini karþýlayabilecekleri ve Telekom tarafýndan tesislerine baðlantýlarýnýn
yapýldýðý telefon, internet, ADSL v.b. Tüm telekomünikasyon altyapýsý hazýr ve hizmetler sunulmaktadýr.

Uygulanan
Teþvik Kapsamý

Kütahyamýzýn da içinde olduðu 5350 sayýlý Teþvik Kanunu ile S.S.K. Ýþveren sigorta primleri ve stopaj
vergisinden %100 muafiyetleri ve %50'ye varan enerji indirimleri vardýr. Ayrýca O.S.B.'de tevhit, ifraz,
bina harcý ve emlak vergisi muafiyetleri vardýr.

Bölgede Metal
Sanayi
Mevcudiyeti

O.S.B.'mizde faaliyet gösteren torna ve CNC torna ve makina tesisleri, pik döküm tesisleri, çelik
konstrüksiyon ve makina imalatý montaj tesisleri hizmet vermektedir. Ayrýca O.S.B. dýþýnda sanayi
sitelerinde hizmet veren birçok metal sanayi mevcuttur.

Bölgede Diðer
Sanayi
Kuruluþlarý

O.S.B.'de ayrýca maden ve toprak sanayi, tekstil dokuma ve konfeksiyon sanayi, gýda imalat ve paketleme
sanayi geliþmiþ, otomotiv yedek parça sanayi, ahþap orman ürünleri ve palet sanayi ve yemek fabrikalarý
hizmet vermektedir.

Potansiyel
Ýþgücü

Üniversite ve Meslek Lisesi mezunu ehliyetli teknik iþgücü ve eðitim kurslarýnda yetiþtirilmiþ vasýflý eleman
potansiyeli yüksektir.

Saðlýk Altyapýsý

Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý

Eðitim Birimleri
(Üniversite,
Teknik Okul vb.)

30.000 den fazla öðrenci kapasiteli teknik meslek dallarýnda eðitim veren Dumlupýnar Üniversitesi ve
Meslek Yüksek Okullarý, Endüstri Meslek Lisesi ve Meslek Liseleri, Halk Eðitim ve Meslek Eðitim Kurslarý,
Fen ve Liseleri ve Özel Eðitim Kurumlarý vardýr.

Yazýmýza katkýlarýndan dolayý Kütahya OSB Müdürü Fikret ÇALIÞEL'e teþekkür ederiz.
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KÜTAHYADA TEÞVÝK ÝMKANLARI (TR33 BÖLGESÝ)
Yeni Teþvik Yasasýna Göre 3.Geliþmiþlik Bölgesi TR33
Bölgesinde bulunan Kütahya ili, Orta ve Batý Anadolunun en
çok teþvik alan bölgesindedir.

TEÞVÝK ARAÇLARI
1. GÜMRÜK VERGÝSÝ MUAFÝYETÝ
Yatýrým nedeniyle yurt dýþýndan alýnan, teþvik belgesi
kapsamýnda uygun görülen, makine ve ekipmanýn gümrük
vergisi ve fon ödemesinden muaf tutulmasýdýr .

2. KDV ÝSTÝSNASI
Yatýrým nedeniyle yurt içinden veya yurt dýþýndan satýn alýnan,
teþvik belgesi kapsamýnda uygun görülen makine ve ekipman
için KDV ödenmeyerek istisna edilmesidir.

3. VERGÝ ÝNDÝRÝMÝ
Yatýrým teþvik belgesine baðlý yatýrýmlardan elde edilen kazançlar,
yatýrýmýn iþletilmesine baþlanýlan hesap döneminden itibaren,
yatýrýma katký tutarýna ulaþýlýncaya kadar indirimli kurumlar
vergisine tabi tutulur.
Kurumlar veya Gelir Vergisine uygulanacak indirim oranlarý ile
yatýrýma katký oranlarý tablodaki gibidir.
Büyük Yatýrýmlarda
Yatýrýmlar Kýsmý Dikkate
Yatýrýmlarda Büyük Ölçekli Yatýrýmlar
Alýnmalýdýr
Bölgesel
Uygulama

Bölge : III - Kütahya
Yatýrýma Katký Oraný (%)
Kurumlar veya Gelir Vergisi
Ýndirim Oraný (%)

20
60

Büyük
Ölçekli
Yatýrýmlar

Yatýrýma Katký Oraný (%)
Kurumlar veya Gelir Vergisi
Ýndirim Oraný (%)

40
60

Ancak, teþvik belgesi kapsamýnda 31.12.2011 tarihine kadar
yatýrýma baþlanmasý halinde aþaðýda belirtilen indirim oranlarý
ile yatýrýma katký oranlarý uygulanýr.
uygulanýr.
Bölgesel
Uygulama

Bölge : III - Kütahya
Yatýrýma Katký Oraný (%)
Kurumlar veya Gelir Vergisi
Ýndirim Oraný (%)

35
80

Büyük
Ölçekli
Yatýrýmlar

Yatýrýma Katký Oraný (%)
Kurumlar veya Gelir Vergisi
Ýndirim Oraný (%)

45
80

4.SÝGORTA PRÝMÝ ÝÞVEREN DESTEÐÝ
Sigorta primi iþveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden
kýsmý 31.12.2011 tarihine kadar baþlanýlan yatýrýmlar 5 yýl,
31.12.2011 tarihinden sonra baþlanýlan yatýrýmlar 3 yýl süreyle
Hazinece (devlet tarafýndan) karþýlanýr.

5.FAÝZ DESTEÐÝ
Bölgesel desteklerden yararlanacak yatýrýmlar için bankalardan
kullanýlacak en az bir yýl vadeli kredilerin teþvik belgesinde
kayýtlý sabit yatýrým tutarýnýn %70ine kadar olan kýsmý için
ödenecek faizin veya kar payýnýn;
Türk Lirasý cinsi kredilerde 3 puaný, döviz kredileri ve dövize
endeksli kredilerde 1 puaný, Müsteþarlýkça da uygun görülmesi
halinde azami ilk 5 yýl için ödenmek kaydýyla bütçe
kaynaklarýndan karþýlanabilir.

6.YATIRIM YERÝ TAHSÝSÝ:
Bölgesel desteklerden yararlanacak yatýrýmlara Maliye
Bakanlýðýnca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yatýrým
yeri tahsis edilebilir.
Kütahyada OSB parselleri bedelsiz olarak yatýrýmcýya verilir.
Cüzi bir miktar, alt yapý katýlým payý alýnýr.
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Macaristan Cumhurbaþkaný
Pal Schmitt, düzenlenen törenle
Kütahya Dumlupýnar
Üniversitesi (DPÜ) senatosu
tarafýndan verilen Tarih Anabilim
Dalýnda Fahri Doktor unvaný
diplomasý Rektör Prof.Dr. Ahmet
Karaaslan tarafýndan verildi.

MACARÝSTAN CUMHURBAÞKANI
PAL SCHMÝTTE FAHRÝ DOKTORA
Kütahya Dumlupýnar Üniversitesinin (DPÜ) davetlisi olarak
Kütahya'ya gelen Macaristan Cumhurbaþkaný Pal Schmitt
Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) senatosu tarafýndan verilen
Tarih Anabilim Dalýnda Fahri Doktor unvaný diplomasý, Rektör
Prof.Dr. Ahmet Karaaslan tarafýndan takdim edildi ve cübbesi
giydirildi.
Fahri doktora diploma töreninin düzenlendiði ÝÝBF giriþinde
Vali Kenan Çiftçi, Rektör Prof.Dr. Ahmet Karaaslan ve eþleri
ile diðer protokol üyeleri tarafýndan karþýlanan Macaristan
Cumhurbaþkaný Pal Schmitt, salona giriþinde öðretim üyeleri
ve salonda bulunan davetliler tarafýndan ayakta alkýþlarla
karþýlandý. Ýki ülkenin milli marþlarýnýn okunmasý ile baþlayan
törende Rektör Prof.Dr. Ahmet Karaaslan, Macar Devlet
adamý, özgürlük savaþçýsý ve usta hatip Lajos Kossuth ve
arkadaþlarýnýn iki yýlýný geçirdiði bu güzel þehirde sizleri
karþýlamaktan ve Türk konukseverliðinin sýcak ortamýnda sizleri
aramýzda görmekten mutluluk duyuyoruz dedi.
Rektör Prof.Dr. Ahmet Karaaslan, dostluk ve barýþ köprülerinin
kurulmasýyla dünyanýn huzur bulacaðýna dikkat çekerek,
Bugünden yarýna adalet, barýþ içinde birlikte yaþama,
baþkalarýnýn haklarýna saygý insanoðlunun en büyük özlemi
olmuþtur. Dün insanoðlu bu ilkeleri savaþarak hayata geçirmeye
çalýþmýþ, ancak bugün tarihten aldýðý dersle, ortak insani
deðerleri ve ilkeleri ön plana çýkararak daha yaþanabilir bir
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dünya kurma çabasý içine girmiþtir. Ýletiþimin ve ulaþýmýn
artmasý ve hýz kazanmasý, farklý toplumlarýn birbirini daha iyi
tanýmalarýný saðlayacak, ön yargýlarýn ortadan kalkmasý ile
insanlar ve ülkeler arasýndaki dostluk ve barýþ köprülerinin
kurulmasýyla dünya daha huzurlu ve güvenli bir yer haline
gelecektir. dedi.
Macaristan Cumhurbaþkaný Pal Schmittin Macaristanýn AB
dönem baþkanlýðý sýrasýnda Türkiyenin Avrupa Birliðine giriþini
destekleyen beyanlarýn Türk kamuoyunda takdirle karþýlandýðýný
kaydeden Rektör Karaaslan, Cumhurbaþkaný Pal Schmittin
Cumhurbaþkanýnýn Macaristan-Türkiye iliþkilerine yaptýðý katký
ve tarihi yorumlarken kullandýðý cesur üslup kendisinin
Avrupanýn Vicdaný olarak nitelendirilmesini hak ettiðini ifade
etti.
Rektör Karaaslan, Cumhurbaþkaný Pal Schmitte takdim
etmekten onur duyduðu Fahri Doktora unvanýnýn Dumlupýnar
Üniversitesi ile Macar üniversiteleri ve Türk-Macar Milletleri
arasýndaki mevcut iyi iliþkileri daha da geliþtireceðini ümit
ettiðini söyledi.
Rektör Prof.Dr. Ahmet Karaaslan Cumhurbaþkaný Pal Schmitte
fahri doktora diplomasýný takdim etti ve cübbesini giydirdi.
Cumhurbaþkaný Pal Schmitt Rektör Prof.Dr.Ahmet Karaaslana
ve Dumlupýnar Üniversitesine kendini onurlandýrarak taltif
ettikleri için teþekkür ederek konuþmasýna baþladý.
Cumhurbaþlaný Pal Schmitt, Bir Macar vatandaþý olarak
vaktiyle Macarlarýn özgürlük davasýnýn bir kiþiliði 1848-49
macar ayaklanmasýnýn özgürlük savaþý önderi Macaristanýn
bir dönem eski tarifiyle cumhurbaþkaný Kossuth Layoþun
sürgün yýllarýnda sýðýnak bulduðu þehrin üniversitesinden fahri
doktora payesini almak benim için çok duygulandýrýcýdýr.
Bugün burada dün bugün ve yarýn bir araya geliyoruz. Burada
Kütahya da bu üniversitede bulunabilmek sembolik bir bedel
taþýyor, dedi.

KOSSUTH YAÞASAYDI, DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
HAYATINDA ÖZEL YERE SAHÝP OLURDU
Kossuth, zihniyetin niteliðinin ve ruhun özgürlüðünün bizi
gerçek özgürlüðe götürebileceðine, geliþmiþ dünyanýn bugünkü
önceliklerinden biri olan 'yaþam boyu öðrenmeye' inanmýþtýr.
diyen Cumhurbaþkaný Pal Schmitt, Bugün yaþasaydý, Kütahya
Dumlupýnar Üniversitesi onun hayatýnda özel bir yere sahip
olurdu. Erasmus hareketleri ve diðer programlar sayesinde
her yýl Macaristan'a Türk öðrencilerin gelmesi ve benzer þekilde
Macar öðrencilerin Türk üniversitelerine devam etmesinden
gurur duyardý. dedi.

TERÖRÝZME KARÞI MÜCADELESÝNDE TÜRKÝYEYE
YARDIMCI OLACAÐIZ
Barýþçý dünyada terörizmin yerinin bulunmadýðýný söyleyen
Cumhurbaþkaný Pal Schmitt, Daha güzel barýþçý ve güvenli
bir dünyada yaþamak için çalýþýyoruz. Barýþçý olan dünyada
terörizmin yeri yoktur. Macaristan, terörizmin her çeþidini en
kararlý biçimde þiddetle kýnamaktadýr. Son zamanlarda Türkiye'ye
karþý iþlenen terör saldýrýlarýný kabul edilemez olarak
nitelemektedir. Terörizme karþý mücadelesinde Türkiye'ye
yardýmcý olmak için elimizden gelen her þeyi yapacaðýz. Dost
ulusumuz olan Türkiye'nin de AB'ye katýlmasý doðrultusunda
çaba göstermeye devam ediyoruz

KÜTAHYALI ÝÞADAMI VE MACARÝSTAN FAHRÝ
KONSOLOSU ÝSMET GÜRAL'A MACARÝSTAN'IN EN BÜYÜK
NÝÞANI OLAN "DEVLET LÝYAKAT NÝÞANI" VERÝLDÝ
Cumhurbaþkaný Pal Schmitt, Türk-Macar dostluðunun
geliþmesine önemli katkýlar saðlayan Kütahyalý iþadamý ve
Macaristan Fahri Konsolusu Ýsmet Güral'a Macaristan'ýn en
büyük niþaný olan "devlet liyakat niþaný"ný verdi.
Cumhurbaþkaný Schmitt'in daha sonra Germiyan Sokaðý'nda
bulunan Kent Tarihi Müzesi, Sanat Evini gezdi ve Dumlupýnar
Üniversitesine baðlý Ispartalýlar Konaðýnda onuruna verilen
yemeðe katýldý.
Konuk Cumhurbaþkaný ve eþine Vali Kenan Çiftçi, Rektör
Prof.Dr. Ahmet Karaaslan, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça,
porselen vazo ve bazý hediyeler takdim ettiler.
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TOPLUM
RUH SAÐLIÐI
MERKEZÝ
Donanýmlý kadrosu ile
yeni binasýnda hizmete baþlayan
Kütahya Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi
yetkilisi Dr. Adem Bayrakçý ile yaptýðýmýz
söyleþide, genç-yaþlý, kadýn-erkek
tüm toplum bireylerini ilgilendiren, ruh
saðlýðý bozukluklarý yaþayan hastalarýn,
hayata yeniden tutunmalarýný saðlayan
projeler ve bunlarýn gerçekleþtirildiði
merkez hakkýnda bilgiler aldýk.
Hazýrlayan: Melike Köse
Fotoðraflar: M.Akif Çakmak

Toplum Ruh Saðlýðý Merkezinin kuruluþu ve yapýsý hakkýnda
bilgi alabilir miyiz?
Saðlýk Bakanlýðýnýn projesi olarak, yaklaþýk 3 yýl önce Bolu
ilinde pilot uygulama ile baþladý. Daha sonra 2011 itibariyle,
Türkiyeye yaygýnlaþtýrýlmasý için 236 merkez açýlmasý planlandý.
Kütahya ise açýlýþ sýrasý olarak ilk 20 merkez arasýnda. Merkez,
2011 yýlý Mart ayýndan beri hastanenin psikiyatri servisi altýnda
hizmet verirken, yeni binada fiziki koþullarýn iyileþtirilmesi yapýldý
ve Eylül ayý baþýndan itibaren eski Azot sitesindeki yeni
binamýzda hizmete baþladýk. Hastanenin bir birimi olarak
hastane personelinin burada görevlendirilmesiyle hizmet
veriyoruz. Kadromuz 1 psikiyatrist, 3 hemþire, 1 psikolog, 1
hizmetli ve 1 güvenlik personelinden oluþuyor.
Halk Eðitim Merkezinden destek aldýk. Müzik ve resim
konusunda öðretmen bulma sýkýntýlarýmýz oldu. Buradaki eðitim
saatlerini kendi alanýnda uzmanlaþmýþ eðitmenler yapabiliyor.
Milli Eðitim Müdürlüðümüz ile görüþmeler yaptýk, gerekli desteði
verecekler. Ayrýca fiziki þartlarýmýzýn daha iyileþtirilebilmesi için
desteðe ihtiyacýmýz var. Diðer merkezlerde olduðu gibi gönüllü
öðretmenlerden faydalanmayý düþünüyoruz.
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Avrupada 1970lerden itibaren daha çok psikotik (*1) hastalar
da uygulamaya baþlanmýþ bir sistem, 1700lü yýllarda ise
Osmanlýda bu projeye benzer olarak müzikle tedavi, uðraþý
tedavisi gibi uygulamalar yapýlmýþ.
Bu Merkezde þu anda yapýlan ve ileride yapýlmasý planlanan
çalýþmalar nelerdir?
Merkezde sadece þizofreni, sanrýsal bozukluk, atipik psikoz
gibi tanýlarý olan psikotik bozukluk tanýlý hastalara hizmet
verilmektedir, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, alkol
madde baðýmlýlýðý gibi diðer psikiyatrik hastalar þimdilik
faydalanamamaktadýr.
Hastalýða yönelik ilaç tedavileri, sanrý ve halüsinasyonlara etkili
olabildikleri halde, hastanýn biliþsel alandaki kayýplarýna, sosyal
alandaki yaþadýklarý sorunlara çözüm üretememektedir.
Bedensel hastalýklarda bile psikososyal faktörlerin hastalýðýn
gidiþi ve tedavisi üzerine ne denli etkili olabileceði açýkken,
þizofreni (*2) veya psikotik bozukluðu olan hastalarda
psikososyal yaklaþýmý görmezden gelemeyiz. Psikososyal
yaklaþýmýn biyolojik tedavilerle bir bütün olarak sunulmasý
tedavinin etkinliðini artýracaktýr.
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Ýlerleyen zamanlarda, gezici ekipler de oluþturularak merkezimize
gelemeyen hastalarýn, ayaðýna giderek araþtýrma yapýp, hizmet
vereceðiz. Neden gelemedikleri, durumlarýnýn ne aþamada
olduðu, kullandýklarý ilaçlar, ailelerin yaþam koþullarý hakkýnda
araþtýrmalarý yerinde yaparak tespitlerde bulunacaðýz.
Bu uygulama Bolu ilinde, belediyenin tahsis etmiþ olduðu
servis aracý ile yapýlýyor. Bizim hastalarýmýz ise, kendi imkanlarý
ile geliyor, imkansýzlýktan, mesafenin uzak olmasý sebebiyle
gelemeyen hastalarýmýz var. Hastalarýn ulaþýmý konusundaki
sorunu çözmeyi istiyoruz.
Yine bazý diðer merkezlerin uygulamalarýnda müzik odalarý,
hobi odalarý var, bu alanlarda planlarýmýz var. Uðraþ terapilerini
artýracaðýz, bu sayede el becerilerini geliþtireceðiz. Hastalarýmýza
sadece hobi kurslarý deðil, meslek edinme kurslarý da
saðlayacaðýz. Ýlerleyen dönemde bu amaçla farklý atölyelere
sahip olmak istiyoruz. Avrupa'daki merkezlerde özel þirketlerle
yapýlan anlaþmalar sayesinde bu þirketlere ait atölyeler kurulmuþ.
Benzer projeleri bizim de üretebileceðimizi düþünüyorum.
Hastalarýmýzýn meslek sahibi olmasý, kendilerine uygun iþe
yerleþtirilmeleri ve iþyeri sorunlarýnýn çözümünde destek olmak
istiyoruz.

duyulmasý, görüntülerin görülmesi, tat ve kokular alma), sanrýlar
(kendisine televizyondan, radyodan mesajlar gönderildiðini
düþünme, izlenildiðini veya kötülük göreceðine dair asýlsýz
düþüncelere kapýlma, kendini önemli veya ünlü birisi sanma
vb.), dezorganize konuþma veya hareketler (bütünlüðü olmayan,
amacý belirsiz konuþma veya davranýþ), düþünce ve duygulaným
bozukluklarý (konuþma içeriðinin fakirleþmesi, uygunsuz
duygulaným, duygulanýmda kýsýtlýlýk), biliþsel yetilerde kayýp
(dikkatin yoðunlaþtýrýlmasýnda ve sürdürülmesinde güçlük, bir
iþi planlayamama ve baþlatamama, spontan hareketlerin azlýðý,
eski kazanýlan yetilerin kaybý), toplumdan uzaklaþma, hayattan
zevk almanýn azalmasý, içe kapanma, intihar düþünce ve
giriþimleri yer alýr. Taný bu bulgularýn birkaçýnýn birlikte olmasýyla
psikiyatrik muayene sonrasý konur. Atak dönemi dýþýnda bu
bulgular görülmeyebilir.
Kaç hastaya hizmet verebilecek kapasiteye sahipsiniz?
Þu an 40ýn üzerinde hastamýz var, fakat sayý artacak, mekan
olarak güzel bir yere sahip olduk, ancak imkanlarýmýz yeterli
olmadýðýndan, hasta sayýsýnýn hýzlý artýþýný istemedik.
Ýmkanlarýmýzýn artmasýyla hizmet verdiðimiz hasta sayýsý da
artacak.

Müzik odasýnda terapi, el sanatlarý, seramik, resim, konfeksiyon,
spor, çiçek yapýmý, ebru sanatý, sera, mutfak gibi alanlarda
hobi odalarý açmak, hastalarýn kendilerini daha rahat ifade
edebilecekleri, bireysel baþarýlar gösterebilecekleri alanlar
oluþturmak istiyoruz. Toplumdan uzaklaþma, yalnýzlaþma,
hayattan zevk alamama þeklinde yaþadýklarý, hastalýðýn olumsuz
etkilerinden kurtulmalarýný bu merkezler sayesinde
gerçekleþtirmeyi hedefliyoruz.

Hastalýða yakalanma, toplumda bulunma oranlarý nedir?

Þu anda, grup terapi odamýzda haftanýn üç günü uygulama
yaparak, iletiþim becerilerinin geliþtirilmesi yönünde çalýþma
yapýyoruz. Hastalarýmýz, birbirleri ile diyalog halindeler,
uzmanlarýmýzýn yardýmýyla iletiþime teþvik ediliyorlar. Hastalarýmýz
genellikle kendilerini toplumdan uzaklaþmýþ hissettikleri, yalnýz
kendi dünyasýnda yaþama özellikleri gösterdiklerinden dolayý,
iletiþimin önemi büyük. Onlarýn çeþitli etkinliklerle üretime deðer
katmalarýný saðlamak, topluma tekrar kazandýrmak istiyoruz.

Hastalar nasýl tespit ediliyor,
ediliyor, kendileri bu merkeze müracaat
mý ediyor,
ediyor, yoksa siz mi tespit ediyorsunuz?

Hastalýða yakalanma oraný yüzde birdir. Kütahyanýn toplam
nüfusunu 500 bin alýrsak, Kütahya'da 5000 kiþi hastalýða
yakalanacaktýr. Bu da az deðildir, toplumlardaki yaygýnlýðý
kýsmen deðiþmekle birlikte, genel olarak yüzde bire tekabül
ediyor, biz hasta sayýsýnýn ilk etapta yarýsýna ulaþmayý
hedefliyoruz.

Hastanelerde ilaç yazýlýrken kullanýlan bir kodlama sistemi var,
bu sayede, hastalarýn takibini veri tabanýmýzdan tespit ederek
onlara ulaþabiliyoruz. Merkezimiz tarafýndan onlara ulaþtýktan
sonra hazýrlanan raporla, hastalarýmýz ücretsiz ve sürekli olarak
hizmetlerimizden yararlanabiliyor. Ayrýca aile saðlýðý merkezleri,
muhtarlýklar ve ilanlar yoluyla kendimizi tanýtmayý istiyoruz.

Hastalarýmýz, onlar için oluþturduðumuz programlara göre
merkezimize geliyor ve etkinliklere de katýlýyorlar. Halk Eðitim
Merkezinden 2 el sanatlarý öðretmenimiz var, gelen hastalara
bebek yapýmý, seramik, ahþap boyama, çiçek yapýmý gibi
uðraþýlar gösteriyor, yine önümüzdeki günlerde resim ve
bilgisayar branþlarýnda gelecek öðretmenlerimiz de hastalarýmýz
ile haftada 3-4 saat birlikte vakit geçirecekler.
Hastalýðýn tanýsý nasýl koyuluyor,
koyuluyor, seviyeleri nelerdir?
Günlük yaþantýsýný ve iþ yaþamýný normal þekilde sürdürebilen
hastalarýmýz da var, fakat daha aðýr seyredip, okulunu, iþini
býrakmak zorunda kalan hastalarýmýz da var.
Hastalýðýn çok farklý bulgularý olabiliyor. Hastalýðýn bulgularý
arasýnda; halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan seslerin
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Hastalar kendileri de gelebilirler, ancak muayene sonrasý
hastalýðý doðruladýktan sonra merkezden faydalanabilirler.
Ayrýca bu röportajýn tanýtýmýmýza oldukça katký saðlayacaðýný
düþünüyorum, teþekkür ederim.

Hastalarýmýz, onlarla kurulan iletiþimden ve verilen hizmetlerden
memnun, onlarýn gözünde burasý çok farklý bir yer, kendilerini
topluma yabancý hissettiklerinden dolayý, tatil günlerinde
merkezimiz kapalý olduðu için sýkýldýklarýný ifade edenler oluyor.

Hastalýðýn kesin tedavisi yapýlabiliyor mu, tedavinin süresi var
mý?

Örneðin, 8-10 yýldýr bakkala dahi gitmeyenler var, ama buraya
gelmeye baþladýktan sonra hastalýðýn getirdiði olumsuzluklardan
kurtulmaya baþlayarak alýþveriþe gidiyor. Hastalýðýna sahip
çýkýyor, hastalýðý ve ilaçlarý kullanma konusunda daha bilinçli
oluyor. Merkezimizdeki paylaþýmlar, uðraþýlar ve terapilerle,
hayata yeniden tutunmaya baþlýyor.

Tedavi; ilaç, hastaya ve aileye yönelik yapýlan psikoeðitim ile
psikoterapiler ve de psikososyal yaklaþýmlarýn birlikte yapýlmasý
ile uygulanýyor. Hastalarýn % 22'si hayatlarý boyunca tek atak
geçiriyor. Ancak dörtte üçünün yeti yitimine neden olan,
tekrarlayan ataklarý oluyor. Hasta, kaybetmiþ olduðu yeteneklere
sadece ilaçlarla kavuþamýyor, çeþitli sýkýntýlar yaþanabiliyor.
Negatif semptomlar dediðimiz hayattan zevk alamama, ilgi
kaybý, içe kapanma gibi bulgularýn tedavisi ise psikososyal
dediðimiz uygulamanýn devreye girmesiyle yapýlýyor. El sanatlarý,
çeþitli hobi uðraþlarý ile hastalarýn kaybettikleri yaþama sevincini,
tekrar kazandýrmaya çalýþýyoruz.
Hastanýn tekrar topluma kazandýrýlmasý için psikoterapi, ilaç
ve aile tedavisi dediðimiz üç yöntemin birlikte olmasý gerekiyor.
Sadece ilaçla tedavi, sorunlarý tam olarak çözmez ancak
hastalarýn sýklýkla ilaçlarýný býrakmalarý ataklara sebep olmaktadýr.
Merkezimizde sadece hasta-hekim iliþkisi yok, aile eðitimlerimiz
ve grup terapilerimiz var, hastalarýmýzýn ilaç tedavileri de burada
yapýlabiliyor. Hastanýn ailesini de etkileyen bir rahatsýzlýk olduðu
için, hastalýk hakkýnda bilgilendirmeler yapýlýyor.
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Hastalar burada yalnýzlýk ve benzerlik duygularýndan dolayý
birbirlerine destek oluyor. Aileler, bu merkezden çok
yararlandýklarýný, bu sayede hastanýn hayata tekrar tutunduðunu
belirtiyor.
Hastalýkta tek atak geçirenlere 2 yýl tedavi verilir. Tekrarlayan
ataklarý olan hastalarda ise bu tedavi ömür boyudur.
Merkezimizde uygulanan psikoterapiler, uðraþ terapilerinde
faydalanmalar da ilk baþlarda daha sýk uygulanmakta, kiþi
topluma kazandýrýldýkça ve kendi baþýna yaþamýný saðlamasý
oluþtukça, bu faydalanmalar sadece kontroller ve ara
deðerlendirmeler þeklinde planlanmaktadýr. Her gün gelen
kiþiler, tedavi devam ettikçe haftada 2-3 gün gibi gelmeye,
sonralarý iyileþme arttýkça da sadece bizleri ziyaret için gelmeye
baþlýyor.
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Þizofreni hastalarýnýn sadece yüzde 20 si bir defa atak geçirir,
kalan yüzde 80ine yakýný tekrarlayan ataklar geçirir, Ýlaçlar bazý
bulgulara etkilidir. Fakat hastalarýn içe kapanma hali, toplumdan
uzaklaþma, eskiden yapabildiklerini yapamama, hayattan zevk
almama gibi durumlarýna ilaçlar yeterli gelmiyor. Bir de bunlara
eklenen hastalýðý anlatmamak, paylaþmamak, ilaçlarý
kullanmamak gibi unsurlar tekrar hastalanmalarýna yol açabiliyor.
Burada, hastalarýn hem negatif bulgular dediðimiz yönlerini
iyileþtirmeye, hem tekrar eski becerilerini kazandýrmaya, hem
de ilaç tedavilerini sürdürmeye çalýþýyoruz. Tüm bunlarý yaparken
ailelerin desteðine de ihtiyaç var, aile toplantýlarý ve grup
terapileri yapýyoruz. Amacýmýz sadece 30-40 kiþiye hizmet
vermek deðil. Hastalýðýn toplumda görülme oranlarýna
baktýðýmýzda, Kütahyada 300 ila 3500 kiþi arasýnda hasta
sayýsý olabileceðini söyleyebiliriz. Bu oranlar, bölgesel olarak
farklýlýklar içerebiliyor, kýrsal kesimlerde biraz daha düþük
olduðunu, kentsel yaþamda ise bu sayýnýn arttýðýný görüyoruz.
Hastalýðýn nedenleri tanýmlanmýþ mý?
Bir çok neden sayýlabilir, genetik faktörler var, örneðin ailede
þizofreni olmasý, ortaya çýkma olasýlýðýný artýrýr. Toplumda
ortalama yüzde 1 oranýnda görülüyor. Ancak anne veya
babada þizofreni varsa, aile bireylerinde olabilme ihtimali yüzde
10a, her ikisinde de varsa yüzde 40a kadar çýkabiliyor.
Stres, çocukluk dönemi yaþantýlarý, bebeklikte maruz kalýnanlar,
hamilelik dönemi, beyin biyokimyasýnýn bazý özellikleri ve
çevresel etkenler de nedenler arasýnda olabilir. Bütün bunlar
bir yatkýnlýk oluþturabilir, ancak herhangi bir nedeni tek baþýna
suçlayamayýz.
Hastalýkla ilgili en büyük sýkýntýmýz damgalanma (stigma)(*3).
Ailelerde bile sorun oluyor, hastalýðý sanki kendi baþlarýna
gelmiþ gibi deðil de yabancýlaþarak anlatýyorlar, ya da gazete
haberleri ile gündeme gelebiliyor. Bu hastalarýn aslýnda suç
oranlarý yüksek deðil, þiddeti daha çok çevresindeki aile
üyelerine gösterirler, çevreye deðil. Sadece kullanýlan ilaca
göre tespit yapýlarak haber oluþturulduðu ya da yazýlar yazýldýðý
için bazý haberlerde, þizofreni hastasý gibi algýlanabiliyor, ancak
bazý olaylara kiþilik bozukluklarý sebep olabiliyor. Yapýlan
çalýþmalar, madde baðýmlýlýðýnýn þiddet riskini artýrdýðýný saptamýþ,
olmayanlarda bu oran oldukça düþük.
Negatif dediðimiz bulgular, beyin yýkýmýnýn da etkisiyle gittikçe
artýyor. Gerek ilaç tedavisiyle, gerek terapilerle önüne geçilebilir,
ya da durdurulabilir. Ýlaç alan beyinle almayan arasýnda fark
vardýr, tedavinin etkisi sadece hastalýk süresiyle deðil, ilaç
kullanmayla da yakýndan ilgilidir.
Toplum ruh saðlýðý üzerine, ülkemizde yapýlan çalýþmalar ne
aþamadadýr,, yeterli midir,
aþamadadýr
midir, diðer ülkelerle kýyaslandýðýnda durum
nedir?
Avrupa, bu konuda oldukça ileride. Ýtalya, Almanya baþta
olmak üzere bir çok ülkede 40-50 yýldýr uygulanmýþ. Almanyada

Hastalarýmýzý,
müzik terapisi, resim, el sanatlarý
gibi hobi odalarýmýz ile
hastalýðýn olumsuz etkilerinden
uzaklaþtýracaðýz.

bu konuda oldukça iyi çalýþmalar yapýlmýþ, ayrý alanlar (köyler)
oluþturulmuþ, ancak þehirlerin çok dýþýnda bu alanlarý
oluþturmanýn yanlýþlýðýný sonradan fark ederek, þehrin daha
yakýnlarýna merkezlerini açmaya baþlamýþlar. Avrupa'da
merkezlerden kronik doðadaki farklý psikiyatrik hastalýðý olanlar
da faydalanabiliyor. Ayrýca bu sistemi farklý þekilde destekleyen
ülkeler de var. Hastalarýn kendi baþýna yaþamayý öðrendikleri
yarý yol evleri, gece de hizmet veren ruh saðlýðý merkezleri,
hastalara danýþmanlýk yapan ve iþlerini planlamasýnda yardýmcý
olan devlet tarafýndan finanse edilen görevliler bunlardan
bazýlarý. Avrupa'daki merkezlerde istihdam edilen psikiyatri
hemþiresi, psikolog ve ergoterapist sayýsý ülkemizle
kýyaslanamayacak kadar çok sayýda. Özellikle Almanlar
Ergoterapinin (*4) geliþmesi yönünde katkýlarý olmuþ, bu yönde
yetiþmiþ uzman sayýsýný artýrmýþlar.
Keþke ülkemizde de alt yapý daha saðlýklý oluþturulabilse,
gerekli eðitimler ve diðer imkanlar saðlanabilse, çalýþmalarýn
olumlu yönde ilerlemesine katký saðlar. Ancak toplum ruh
saðlýðý merkezlerinin baþlamasý bile þu an sevindirici, sonraki
dönemlerde uygulamalara yönelik imkanlar daha da
geniþletilecek. Ruh saðlýðý alanýndaki terapilerle ilgili olarak
hükümet tarafýndan programlar belirlenecek. Bu sistem
Avrupa'daki psikiyatri yataðý sayýsýný oldukça azaltmýþ durumda,
ancak bizdeki sayýsý zaten çok yetersiz. Psikiyatri hastaneleri
yerine kiþilerin yaþadýklarý yerde tedavilerini saðlamak için
illerdeki genel hastanelerin psikiyatri servisleri geliþtirilmeli ve
sayýlarý ihtiyaca cevap verecek düzeye çýkarýlmalýdýr. Þu anda
hizmet veren Manisa, Bakýrköy, Erenköy, Elazýð ve Samsun'daki
Psikiyatri hastaneleri ise sadece mahkemelerin ihtiyacýný
karþýlamak ve daha saðlýklý adli psikiyatri hizmetleri verebilmek
için Adli Psikiyatri Hastanesi olarak tekrar yapýlandýrýlmalýdýr.
Ruh saðlýðýnýn etkilenip etkilenmediði, ceza ehliyetinin olup
olmadýðýnýn buralardaki uzmanlaþmýþ ekiplerce yapýlmasý daha
saðlýklý olacaktýr.
Ayrýca Psikiyatri hemþiresi kavramý, Türkiyede yeni tanýmlandý,
bu nedenle sayýsý þu anda çok az. Çalýþma arkadaþlarýmýzla
katýldýðýmýz hizmet içi eðitimlerimiz, kongre ve seminerler,
geliþmemize katký saðlýyor. Bu yýl Ulusal Psikiyatri Kongresi
21.yüzyýlda psikoterapi ana temasý ile gerçekleþtirildi.
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kaybettiklerinin çok farkýndalar. Ailelerin, hastalarýmýza bu
konuda hayal kýrýklýklarýný çok fazla yansýtmamalarý gerekiyor,
aksi halde ataklarýn daha çok artmasýna sebep olabilirler. Sýk
rastladýðýmýz olaylardan birisi hastalarýmýzýn intiharý, oldukça
kesin giriþimlerle bunu yaptýklarý için, þizofreni hastalarýnýn
intiharlarýnýn ölümle sonuçlanmasý çok yüksek.
Ailesiz, hekimsiz, hastasýz tedavi saðlayamayýz.
Hastalar da, aileler de, saðlýk kurumlarýndan yeterli þekilde
faydalanmalýdýr.
Hasta aileleri, onlarý iyi dinlemeli, ilaç kullanma durumlarýný
takip etmeli, gerekli durumda hekimle ve tedavi kurumuyla
temasa geçmelidir.
Güven iliþkisi çok önemlidir, kimsenin ikna edemediði bir
konuda, güven iliþkisi kurmayý baþarmýþ kiþi, hastayý ikna
edebilir.
Günümüzde toplum ruh saðlýðýný etkileyen en önemli faktörler
nelerdir?

Ülkemizde bu alanda hizmet verecek psikiyatri hemþiresi,
psikolog, sosyal hizmet uzmaný ve ergoterapist sayýsýnýn
artýrýlmasý gerekir.
Taný ve tedavi sürecine iliþkin olarak ailelere söylemek
istedikleriniz nelerdir?
Yukarýda saydýðýmýz bir çok bulgu, baþka hastalýklarda da
görülebiliyor. Örneðin negatif bulgular arasýnda söylediðimiz
hayattan zevk almama duygusu bir depresyon belirtisi, hayali
görüntü ve sesler de herhangi bir hastalýðýn belirtisi olabilir.
Ancak normalden farklý davranmak, toplumdan uzaklaþma,
ya da yersiz þüpheler, korku ve endiþeler taþýmasý, ikna
edilememesi, deðiþtiremediðiniz düþüncelere sahip olmasý
gibi unsurlar, hastalýk belirtisi olabilir diyebiliriz.
Hastalýk genç yaþlarda baþlayabiliyor, bir yatkýnlýk var ise,
mesela evlilik, askerlik, boþanma vb. gibi konulardaki stres
unsurlarý nedenleriyle normalin dýþýnda düþünceler ve davranýþlar
görülüyorsa, mutlaka hekim ile görüþülmelidir.
Hastalarýn, ilaçlarýný düzenli kullanmalarý, tekrar
hastalanabileceðini kabullenmek gerekmektedir. Hastalar da,
yakýnlarý da tekrar ihtimalini kabullenmek istemezler, bu
durumdan kaçarak, kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir
tanýyý duymak isterler, þizofreniyi deðil.
Ancak, taný belirlendiyse, düzenli tedavinin gelecek için de
çok önemli olduðunu, bu düzenli tedavinin gelecekte tekrar
hastalanma ihtimalini azalttýðýný bilmek gerekiyor.
Geçirilen atak sayýlarý önemli, atak sayýsý arttýkça atak geçirme
ihtimali de artýyor. Ataktan kastýmýz hastalýkla ilgili bulgularýn
alevlenmesi. Hastalarýmýz, hastalýk geliþtikten sonra neler
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Klasik olan birinci cevap strestir, ama yorumdan öteye
geçemez, psikiyatrinin geliþmesinin temeli kiþi biriciktir
kuramýdýr. Bir kiþi için en önemli unsur iþ iken, bir baþkasý için
çocuðunun saðlýðý, tuttuðu takýmýn durumu gibi unsurlar önemli
olabilir. Ülkenin durumuna, yaþama þekline, kiþilerin yorumuna
göre bu unsurlar deðiþiklik gösterir.
Mesela deprem ve benzeri afetler, travma sonrasý stres
bozukluðunu etkileyen, hepimizin güvenlik bulgusunu tehdit
edebilen bir unsurdur. Kiþisel yorumlardan dolayý farklý konular,
her kiþiyi farklý etkileyebilir.
Güveninizi sarsabilecek, bu güveni tehdit ettiðini düþündüðünüz
olay sizi rahatsýz edebilir. Ya da gelir durumunuzda bir
dengesizlik varsa, bunu yüksek tehdit olarak algýlamýyorsanýz
veya saðlýk konusundaki bir sorunla baþ edebileceðinizi
düþünüyorsanýz, bu sýkýntýlar sizi çok rahatsýz etmeyebilir.
Ancak deprem, terör gibi olaylar güven duygusunu bozabilecek
etkilerdir.
* (1) Psikotik; psikotik epizod geçiren hastalar halüsinasyonlar görüp,
delüzyonel inançlar taþýyabilir, kiþilik deðiþiklikleri ve düþünce bozukluðu
gösterebilir. Bir psikotik epizod gerçek ile baðlatýnýn kopmasý veya zarar
görmesi ile karakterizedir denilebilir. Gençlerde daha sýk görülen psikoz
aðýr bir zihinsel hastalýðýn belirtisi olabilir.
* (2) Þizofreni; düþünüþ, duyuþ ve davranýþlarda önemli bozukluklarýn
görüldüðü, hastanýn kiþiler arasý iliþkilerden ve gerçeklerden uzaklaþarak
kendi dünyasýnda yaþadýðý, genellikle gençlik çaðýnda baþlayan bir ruhsal
hastalýktýr.
* (3) Stigma (damgalanma); toplumun, psikiyatrik bozukluðu olan insanlara
karþý gösterdiði tutumlardýr.
* (4) Ergoterapi; anlamlý ve amaçlý aktivitelerle saðlýðý ve refahý geliþtiren
kiþi merkezli bir saðlýk mesleðidir.
* (5) Psikoz; düþünce ve duyunun aðýr oranda bozulduðu zihin durumunu
tanýmlamakta kullanýlan genel bir psikiyatri terimidir.
* (6) Paranoya; aþýrý endiþe veya korkuyla karakterize edilen, sýkça mantýksýz
kuruntularla bilinen bir rahatsýzlýktýr. Terim, geçmiþte kuruntu, delirme
durumlarýný ifade etmek için kullanýlmýþtýr. Paranoya çoðu zaman þizofreni
gibi psikotik hastalýklarla iç içedir. Bununla birlikte seyrek olarak, paranoyak
kiþilik bozukluðu gibi, psikotik olmayan, diðer durumlarda da gözlenebilir.
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Kutso'dan Haberler
Ziyaret

BELEDÝYE BAÞKANI MUSTAFA ÝÇA
KUTSO YÖNETÝM KURULUNA
VÝZYON PROJELERÝNÝ ANLATTI
Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral
baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulunu 1 Kasým 2011 Salý günü
ziyaret ederek, Kütahya Vizyon Projeleri hakkýnda KUTSO
yönetim kuruluna bilgi verdi.
Ýça, yeni yaþam alanlarýndan saðlýk merkezlerine, spor
tesislerinden yeni parklara, uydu kentten teleferik projesine,
kentsel dönüþümden konut ve yol projelerine kadar, ilimiz
açýsýndan reform niteliðinde olabilecek birçok konu hakkýnda
projeleri bulunduðunu belirtti.
Mustafa Ýça, Yoncalýda engelsiz-çevre dostu termal kent,
termik santral atýklarýnýn ýsýsýndan yararlanma, Dumlupýnar
Üniversitesi Merkez Kampüsü yakýnlarýndaki Spor Tesisleri
Alaný, Uydu Kent, Ortaca-Kirazlýyayla ile Döner Gazino olmak
üzere iki ayrý hatta teleferik, Enne Barajý Su etkinlikleri, golf
alaný, Aðaçköy regülatör rekreasyonu (yeniden yapýlanma),
Kent Park II.Etap, Yedigöller Þehzadeler Parký, Yeni Kültür
Merkezi, Merkez Pazaryeri (Çamlýbahçe) Projesi, Zafertepe
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Mahallesinde sosyal konut üretimi, yeni çevre yollarý, raylý
sistem, lojistik merkez, Bölcek Mahallesinde Þair Þeyhi Hekim
Sinan Týbbi Bitkiler ve Araþtýrma Merkezi ve burada baþlayan
çalýþmalar, yer altý soðuk hava depolarý, Osmangazi Mahallesi
kentsel dönüþüm, kent merkezinde kavþak düzenlemeleri ve
yeni trafik akým yönleri, gýdacýlar sitesi, tarihi ve kültürel eserlerle
ilgili çalýþmalar, organize sanayi bölgeleri hakkýndaki projeler
ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral; paylaþtýðý bilgilerden
dolayý Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýçaya teþekkürlerini
ve tebriklerini belirtti. Zafer Bölgesel Havaalanýnýn da açýlmasýyla
bu projelerin daha da önem kazanacaðýný, buraya inen
yolcularýn isteklerinin karþýlanmasý gerektiðinin önemine deðindi.
Güral, KUTSO Yönetim Kurulu olarak görev verilmesi halinde
konularýn takipçisi olur, iþ dünyasý temsilcileri olarak, gerekirse
gözünüz, diliniz, kulaðýnýz olur, ne yapýlmasý gerekiyorsa bu
çalýþmalarý yaparýz dedi.

Kutso'dan Haberler
Ziyaret

DPÜ MADEN MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜNDEN
KUTSO DOÐAL KAYNAKLAR VE ENERJÝ
SEKTÖRÜ TEMSÝLCÝLERÝNE ZÝYARET

T.C. Zafer Kalkýnma Ajansýnýn desteklediði, Dumlupýnar
Üniversitesi Maden Mühendisliði Bölümünün sahipliðini yaptýðý
ve Kütahya, Afyonkarahisar, Uþak ve Manisa Ticaret ve Sanayi
Odalarýnýn ortaklýðýnda gerçekleþtirilen TR33 Bölgesi Maden
Potansiyelinin Araþtýrýlmasý projesi hakkýnda bilgilendirme
yapmak üzere, DPÜ Maden Mühendisliði Bölümü yetkilileri,
KUTSO Doðal Kaynaklar ve Enerji Sektörü Komitesini 23
Kasým 2011 Çarþamba günü ziyaret ettiler.
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araþtýrýlmasý isimli proje
kapsamýnda ikincisi gerçekleþtirilen bilgilendirme toplantýsýna,
Dumlupýnar Üniversitesi Maden Mühendisliði Bölümünden
Doç. Dr. Cengiz Karagüzel, Doç. Dr. Mustafa Çýnar, Doç. Dr.
Önder Uysal, Arþ. Göv. Dr. Cihan Doðruöz, Arþ. Göv. Özer
Ören ve KUTSO Doðal Kaynaklar ve Enerji Sektörü Meslek
Komitesinden Yusuf Sunduvaç, Ýsmet Çatýk, Sevim Güral
Olgun ve Halil Köse katýldýlar.
Dumlupýnar Üniversitesi Maden Mühendisliði Bölüm Baþkan
Yardýmcýsý Doç. Dr. Cengiz Karagüzel, Kütahya, Afyonkarahisar,
Uþak, Manisa Ýllerinin mevcut maden potansiyelinin ortaya
çýkarýlmasý ve bu potansiyelden daha etkin bir þekilde
yararlanýlmasýna yönelik stratejileri geliþtirmeyi hedefleyen bu

projenin, bölgede madencilik sektöründe faaliyet gösteren
tüm firmalar açýsýndan önemini vurguladý.
Dumlupýnar Üniversitesi Maden Mühendisliði Bölüm Baþkan
Yardýmcýsý Doç. Dr. Önder Uysal, bölgedeki maden
potansiyelinden azami ölçüde yararlanýlmasýna yönelik olarak
kurumsal yapýda bir "Madencilik Platformu" için ön anlaþmalar
yapýlmasýnýn planlandýðýný belirtti. Uysal, bu çalýþmalar
kapsamýnda 16 Aralýk 2011 Cuma günü, madencilik ile ilgili
olarak kamu kurumlarý, özel þirketler ve medya temsilcilerinin
davet edileceði "TR33 Bölgesinde Madenin Zaferi" isimli bir
panel düzenlenmesinin planlandýðýný ifade etti.
KUTSO 8.Meslek Komitesi olan Doðal Kaynaklar ve Enerji
Sektörü Komitesi Baþkaný Yusuf Sunduvaç, maden alanýnda
faaliyet gösteren Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýna kayýtlý
firmalar ile Üniversitenin uyum içerisinde çalýþmasý gerektiðini
belirterek, üniversite-sanayi arasýndaki iletiþimin
güçlendirilmesinin önemine deðindi. Sunduvaç, iletiþim ve
iþbirliðinin, sektörün sorunlarýna çözüm üretme konusunda
olumlu katkýlar saðlayabileceðini ifade ederek, bu toplantýdan
duyulan memnuniyeti belirtti.
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KUTSO MECLÝSÝ
KONUÐU;

KÜTAHYA
BELEDÝYE BAÞKANI
MUSTAFA ÝÇA
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Kasým ayý olaðan
meclis toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen baþkanlýðýnda,
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bazý meslek komite
baþkanlarýnýn katýlýmýnda KUTSO yeni toplantý salonunda
gerçekleþtirildi.
Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýçanýn konuk olduðu
meclis toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan açýldý
ve Belediye Baþkaný Mustafa Ýçanýn haziruna hitabý ile devam
edildi. Ýça; Kütahyadaki yapýlmasý planlanan projeler, yürütülen
çalýþmalar ve Kütahya Kent Merkezi 2023 Vizyon Projeleri
hakkýnda KUTSO meclis üyelerine bilgiler verdi.
Projeleri üç bölümde sunan Mustafa Ýça, birinci bölümde
Depreme Hazýrlýk kapsamýnda; Afete Hazýrlýk Planý, Mevcut
Kentsel Dönüþüm ve Geliþim Alaný, Osmangazi Kentsel
Dönüþüm, Yeni Kültür Merkezi, Yeni Belediye Binasý, Makine
Ýkmal Tesisleri ve Deprem Yapý Kontrol Merkezi, Ýtfaiye Acil
Müdahale Tesisleri Projeleri hakkýnda, ikinci bölümde Kütahya
Kent Merkezi 2023 Vizyon Projeleri kapsamýnda; kent merkezi,
lojistik merkezi, raylý sistem, uydu kent, yeni çevre yollarý, yeni
spor kompleksleri, teleferik projeleri hakkýnda, üçüncü bölümde
Yeni Baðýmsýz Projeler kapsamýnda; Kütahya-ÜniversiteYoncalý Bisiklet Yolu, Kütahya Ýli Yerel Yönetimler Katý Atýk

Bertaraf Tesisleri Yapma ve Ýþletme Birliði enerji üretim tesisi,
yol ticareti, gýda ve mobilya üretim ve satýþ, el sanatlarý gösteri
ve satýþ projeleri, Yedigöller Þehzade Parký projeleri hakkýnda
sunum yaptý.
Belediye Baþkaný Mustafa Ýçanýn sunumu sonrasýnda meclis
toplantýsýnýn olaðan gündem maddelerinde yer alan, Ekim
ayýna dair, toplantý tutanaðý, aylýk mizan ve yönetim kurulu
faaliyet raporu sunumu ile devam edildi.
Meclisten Bir Ses bölümünde KUTSO Meclis Üyesi Çaðlayan
Payze Ýþ Yaþamýnda Stres ve Saðlýða Etkileri konulu sunumunu
hazirunla paylaþtý ve kendisine KUTSO Meclis Baþkaný Nihat
Delen tarafýndan taþ çiniden teþekkür plaketi takdim edildi.
Kurum ve kuruluþlardaki temsilcilerimizden bilgi sunumu
bölümünde Meclis Üyesi ve TOBB Kütahya Genç Giriþimciler
Ýl Kurulu Baþkaný Mustafa Telli, kurulun çalýþmalarý ve mevzuatta
yapýlan deðiþiklik sebebiyle gerçekleþtirilecek yeniden yapýlanma
hakkýnda, Meclis Üyesi Hasan Baydar porsuk havzasý
çalýþmalarý hakkýnda, KUTSO Hukuk Müþaviri Av.Mustafa
Dönmez vergi hukuku hakkýnda bilgi verdiler.
Gündem maddeleri tamamlanan Kasým Ayý Meclis Toplantýsý,
Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan kapatýldý.
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KUTSO YÖNETÝM KURULU BAÞKANI NAFÝ GÜRAL,
ÝL GENEL MECLÝSÝ TOPLANTISINA KATILDI
göçün önlenmesi önemli, bunun için de organik altyapýyý
güçlendirmek lazým. Sizlerin arasýnda olmak benim için
gerçekten güzeldi. Siz ne kadar çok çalýþýrsanýz, insanýmýz o
kadar çok refah içinde yaþar. Bu güzel hizmetlerden dolayý
Ýl Özel Ýdaresine ve hizmetlerin yapýlmasýna verdiðiniz kararlar
ile katký saðlayan siz deðerli Ýl Genel Meclisi üyelerine teþekkür
ediyorum. dedi.
Daha sonra Meclis Üyeleri söz alarak Gürala sorularýný yöneltip
karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulundular.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral, 16 Kasým 2011 tarihinde gerçekleþtirilen Ýl Genel Meclisi
Toplantýsýna konuk olarak, iþ hayatýndaki tecrübelerini paylaþtý.
Þehrimizde marka imajýnýn güçlendirilmesi gerektiðini söyleyen
Güral ; Kütahya çok deðerli bir marka, biz bu markayý
kullanýyoruz. Soyadýmýzý taþýyan ve Ýlimizin adýný kullandýðýmýz
2 markamýz var. Babamdan çok þey öðrendiðimi söyleyebilirim,
babam tevazudan hiçbir zaman vazgeçmeyin derdi.
Beceremediðin bir iþ olursa onu bir bilene sorarak öðrenin
derdi. Sormak ayýp deðildir. Ýþ bilmek ile iþi bilmek arasýndaki
farký iyi deðerlendirmek gerekir. Ýþ bilen adam iþi bilen adamý
getirip iþin baþýna oturtur. Bir kiþi hem iþ biliyor, hem de iþi
biliyorsa bu özellik bambaþka bir lütuftur. Bir insan bir iþi
kafasýna koyduysa o iþi yapar. Biz bu düþünce ile yola çýktýk.
Biz seramik iþine baþladýðýmýzda rakibimiz durumunda olanlar
tek tek firmalarýný kapatýyorlardý. Bir þirket için en kötü olan
þey rakipsiz kalmaktýr. Ýnsan kendisini geliþtirme imkâný bulamaz,
ben haberleri veya sanal ortamdaki yorumlarý okurken öncelikle
övgü dolu iyi yorumlarýn dýþýnda eleþtirilere bakarým, bu sayede
eksik olduðum taraflarýmý görebilir ve o yönlerimi düzeltip
geliþtirebilirim. Övgüler güzeldir fakat en önemli armaðan
eleþtirilerdir. Rakipsiz kaldýktan sonra Kütahya Porselen ile
Güral Porseleni birbirleriyle rekabet eden iki þirket haline
getirdik. Risk almaktan hiç korkmayýz, kaldýrabileceðimiz kadar
risk alýrýz. Hesabýmýzý çok iyi yaparýz. Durmak bilmeyiz, daima
ilerlemeye çalýþýrýz, duran arkada kalýr, durmayý gerileme olarak
görüyoruz. Kütahya Porselen, dünyadaki en büyük üreticidir.
Eðitime büyük önem veriyoruz. Vakýf kurduk ve bu vakýf
sayesinde 480 öðrencimizin üniversiteye hazýrlanmasýnda
yardýmcý oluyoruz. Kütahya 1.Organize Sanayi Bölgesinde
bir camii yaptýrýyoruz. Aralýk ayýnýn ortasýnda inþallah açýlacak.
Hayýr iþlerinde ne kadar çok harcama yaparsak, Allah bize
daha fazlasýný veriyor, bunun bilincindeyiz. Ýl Özel Ýdaresinin
çalýþmalarýný takdir ediyorum. Baktýðýmýzda Kütahya genelinde
513 köyümüz var bunlara hizmet ediyorsunuz. Köyden kente

Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Salih Akkaya ;  Ýþ hayatýnýzdaki
ilkelerinizi ve tecrübelerinizi bizimle paylaþtýðýnýz için teþekkür
ediyoruz. Ayrýca yapýmý devam eden Zafer Havalimaný
yakýnlarýnda Ýdaremizin bugünlerde termal sondaj çalýþmasý
baþlayacak. Ýnþallah sýcak su bulacaðýmýzý ümit ediyoruz.
Sizleri buraya yatýrým yapmaya davet ediyoruz, deðerli vakitlerinizi
bizlere ayýrdýðýnýz için meclisim adýna size teþekkür ediyor
saygýlar sunuyorum. dedi.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Seyit Ömer Durmuþ ise; Kütahyanýn
tanýtýmýna yaptýðýnýz katkýlardan dolayý ve özellikle yaklaþýk
50.000 kiþiye rýzýk temin ettiðinizden ve de bize zaman ayýrarak
tecrübelerinizi aktardýðýnýzdan dolayý meclisim adýna size
teþekkür ediyor saygýlar sunuyorum. dedi.
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AFYONKARAHÝSAR ABÝGEM KÜTAHYA MASASI

KUTSODA HÝZMETE BAÞLADI
profesyonel kiþilerden oluþmaktadýr.

Afyonkarahisar ABÝGEMin genel merkezi Afyonkarahisar
Ticaret ve Sanayi Odasý hizmet binasýnda olup, Ýþ Geliþtirme
Uzmaný Fatih Fýndýklý, ABÝGEM temsilcisi olarak, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) hizmet binasý içerisinde
görevlendirilmiþtir. Kamu ve özel sektör kuruluþlarýna hizmet
vermeye baþlamýþtýr.
Yeni dönemde giderek yoðunlaþmakta olan, Kalkýnma Ajansý,
Tarým Bakanlýðý ve KOSGEB desteklerine paralel olarak KUTSO
üyelerinin proje hazýrlama danýþmanlýðý talep etmesi durumunda,
firmalar ile bire bir çalýþarak yatýrým dosyalarý hazýrlanabilecektir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði öncülüðünde kurulan ve
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn da ortaðý olduðu
Afyonkarahisar Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi (ABÝGEM),
kurmuþ olduðu KUTSO Hizmet Masasý ile Zafer Kalkýnma
Ajansý (ZEKA) ve KOSGEB hibe destekleri ile sanayicileri
buluþturuyor.
Afyonkarahisar Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezinin (ABÝGEM)
kuruluþ amacý; Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve
Antalya illerindeki Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler (KOBÝ)
baþta olmak üzere tüm Türkiyedeki KOBÝlerin rekabet
seviyelerinin ve uluslararasý piyasalarda aktivitelerinin artýrýlmasý
olarak tanýmlanmýþtýr. Bu amaç çerçevesinde öncelikle KOBÝleri
desteklemeye yönelik kurum olmakla birlikte, yasal statü,
sektör ve büyüklük ayrýmý yapmaksýzýn tüm kurum ve iþletmelere
de hizmet vermektedir.
Afyonkarahisar ABÝGEM; Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý,
Kütahya Ticaret Borsasý ve Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasýnýn
da aralarýnda bulunduðu 26 meslek kuruluþu tarafýndan 2010
yýlýnda kurulmuþ ve eðitim ile danýþmanlýk hizmeti saðlayan
özel bir kurumdur.
ABÝGEM bünyesinde çalýþan Ýþ Merkezi Direktörü ve Ýþ
Geliþtirme Uzmanlarý özellikle KOBÝ ve giriþimcilere gerekli
danýþmanlýklarý verebilecek teknik yeterliliðe sahip, konusunda
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Sýfýrdan yeni yatýrým gerçekleþtirmek isteyen firmalar içinse,
Yatýrým Teþvik Belgesi desteði saðlanabilecektir. Ayrýca Kalite
Yönetim Sistemi kurulmasýnda istekli firmalar için, ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gýda Güvenliði Yönetim
Sistemi konularýnda eðitim ve danýþmanlýk hizmeti verilecektir.

ABÝGEMÝN SUNDUÐU HÝZMETLER
Eðitimler
 Proje Döngü Yönetimi
 Giriþimcilik
 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
 Stratejik Planlama
 Finansçý Olmayanlar Ýçin Finans
 Satýþ ve Pazarlama
 Ýhracat
 Yönetim ve Liderlik
 Zaman Planlamasý
Danýþmanlýk
 Kalkýnma Ajansý, KOSGEB, Proje Teklif Dosyalarý
Hazýrlama
 TKDK (AB Tarým ve Hayvancýlýk Programý) Proje Teklif
Dosyalarý Hazýrlama
 TÜBÝTAK AR-GE- Projeleri
 Yatýrým Teþvik Desteði Dosyasý Hazýrlama
 Ýþ Planý Hazýrlama
 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
 ISO 22000:2005 Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi

Kutso'dan Haberler
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KOSGEB giriþimcilik desteklerinden faydalanmak isteyenler
için de, iþ planý desteði saðlanacak olup, sunulacak hizmetler
ücrete tabi olarak verilecektir.
Afyonkarahisarda bulunan ABÝGEM Merkezinde ise, firmalarýn
pazarlama araçlarýný geliþtirmek amacý ile tasarým hizmeti
olarak; kurumsal kimlik, logo, broþür, katalog, internet sayfasý
tasarýmý ve üç boyutta grafik çizimleri yapýlabilmektedir.
Sunulacak hizmetlerden yararlanmak isteyen firmalar, KUTSO
hizmet binasýnda hizmete açýlan ABÝGEM Temsilciliðinde, Ýþ
Geliþtirme Uzmaný Fatih Fýndýklý ile Pazartesi, Salý, ve Çarþamba
günleri görüþerek, istedikleri ayrýntýlý bilgileri alabilirler.

ZEKA KALKINMA
KURULU
TOPLANTISI
ÇAVDARHÝSARDA
YAPILDI
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uþaktan 65 üyenin
katýlýmýyla Kütahyanýn Çavdarhisar ilçesindeki Anemon Otelde
gerçekleþtirilen Zafer Kalkýnma Ajansý (ZEKA) Kalkýnma Kurulu
Toplantýsýna Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu
Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç katýldý.
Kalkýnma Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren Teknik
Komisyonlarýn raporlarý, mevcut iki ana Ýhtisas Komisyonu
olan Sektörel Geliþim Ýhtisas Komisyonu ve Kentsel ve
Sosyal Altyapý Ýhtisas Komisyonlarýnda eþ zamanlý yapýlan iki
toplantýda deðerlendirildi.

ÝLETÝÞÝM
ABÝGEM Kütahya Masasý
Fatih FINDIKLI  Ýþ Geliþtirme Uzmaný
Tel.

: +90 (274) 228 00 28 / 228 32 32

Faks

: +90 (274) 228 04 40

Adres

: 75.Yýl Mh.Dumlupýnar Bulvarý No:73/1
Merkez-KÜTAHYA

E-Posta : findikli@abigem.org
AFYONKARAHÝSAR ABÝGEM A.Þ.
(Genel Merkez)
Erdal KOÇAK  Genel Müdür
Tel.

: +90 (272) 213 12 13

Faks:

: +90 (272) 213 2021

Adres

: Dumlupýnar Mh. 2.Cd. No:10 K:6
Merkez-AFYONKARAHÝSAR

E-Posta : afyon@abigem.org

Kalkýnma Kurulunun ilk gündem maddesi çerçevesinde
Komisyon Raporlarý Kurula aktarýldý. Sektörel Geliþim Ýhtisas
Komisyonu adýna Komisyon Baþkaný Kütahya Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Ýl Müdürü Erdal Yýldýrým, Sektörel Geliþim Ýhtisas
Komisyonu adýna ise Komisyon Baþkaný Kütahya Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Salih Akaya, bugüne kadar tarým, turizm,
sanayi, kentsel altyapý ve sosyal yapý konularýnda yapýlan 40
toplantýdaki görüþülen konular hakkýnda bilgi verdiler.
ZEKA Genel Sekreteri Dr.Yýlmaz Özmen ise, ajansýn tanýtým
ve destek faaliyetlerine iliþkin bilgi verdiði toplantýda, 2011 yýlý
içinde verilen proje desteklerinin yanýnda, Ajansýn Yönetim
Kurulunun Belçika ve Fransaya yaptýðý çalýþma ziyareti de
deðerlendirildi. Yapýmý devam eden Zafer Havalimaný etrafýnda
oluþturulmasý beklenen Zafer Cazibe Merkezi planýnýn anlatýldýðý
sunumun ardýndan Baþkanlýk Divaný seçimine geçildi. Kurul
üyelerinin yaptýðý oylama sonucunda, Afyonkarahisar Ticaret
Borsasý Baþkaný Mehmet Mühsürler Baþkan seçilirken, Uþak
SMMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Azmi Yýlancýoðlu ve
AFSÝAD Genel Sekreteri Muammer Türker katip üye seçildi.
Kalkýnma Kurulu toplantýsýnýn tamamlanmasýndan sonra kurul
üyeleri, Kütahya Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai antik
kentini gezdiler
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ZEKA YÖNETÝM KURULU
KÜTAHYA'DA TOPLANDI

Merkezi Kütahya'da bulunan, Afyonkarahisar, Manisa, Uþak
illerini de kapsayan T.C. Zafer Kalkýnma Ajansýnýn (ZEKA)
2011 yýlý 10'uncu Yönetim Kurulu Toplantýsý, Kütahya'da
yapýldý.
Toplantýya, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Manisa Valisi Halil
Ýbrahim Daþöz, Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça,
Afyonkarahisar Belediye Baþkaný Burhanettin Çoban, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Nafi Güral, Afyonkarahisar
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Hüsnü Serteser, Kütahya Ýl
Genel Meclisi Baþkaný Seyit Ömer Durmuþ, Afyonkarahisar
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Salih Sel, Manisa Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Hayrullah Solmaz, Uþak Ýl Genel Meclisi Baþkaný Ali
Ýhsan Uzun, Zafer Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Yýlmaz
Özmen katýldýlar.
ZEKAnýn Yönetim Kurulu Baþkanlýðýný yürüten Uþak Valisi
Özdemir Çakacak yaptýðý konuþmada, önce ev sahipliði yapan
Kütahya Valisi Kenan Çiftçiye göstermiþ olduklarý
misafirperverlikten dolayý teþekkür ederek, Ajans Yönetim
Kurulu üyelerinin 8-16 Ekim tarihlerinde Belçika ve Fransa'da
çalýþma ziyaretleri gerçekleþtirdiðini belirtti.
Belçika ve Fransa'da kalkýnma ajanslarýnýn özellikle inovasyon
parklarý ve teknokentlerini ziyaret ettiklerini, özellikle Belçika'nýn
Charleroi kentindeki ajansýn yapý olarak Zafer Bölgesel
Havaalanýna benzeyen bir þekilde havaalaný ve çevresinde
kalkýnma ajansý yapýlanmasý oluþturmuþ olduðunu gördüklerini
söyledi.
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Uþak Valisi Çakacak, Ajans, havaalaný ve çevresinde
yapýlandýrýlmýþ. Belçika'da önemli Ar-Ge çalýþmalarýnýn yapýldýðýný
gördük. Fransa'nýn Nice kentinde teknokent ziyaret edildi. Bu
teknokent 1964 yýlýnda kurulmuþ. O yýllardan bu yana faaliyet
gösteren belki dünyanýn ve Avrupa'nýn en büyük
teknoparklarýndan biri. Bize çeþitli görüþmeler ve çalýþmalarýn
yapýlmýþ olmasýna raðmen, 14 yýl hiç yatýrýmcý çekemediklerini
söylediler. Ancak 14 yýl sonra buraya yatýrýmcý çekebilmiþler.
Bunu özellikle þunun için vurgulamak istiyorum. Bizim
toplumumuzda yeni bir teþkilat kurulduðu zaman elinde sihirli
deðnek var diye düþünülür. Mesela yeni ilçe kurulur, kaymakam
atanýr, her þey dört dörtlük olacak zannedilir. Halbuki o yeni
bir baþlangýçtýr. Kalkýnma ajanslarý da böyledir. Ülkemizde
kurulan kalkýnma ajanslarý, dünyadaki ve Avrupa'daki güzel
örnekleri görerek en iyilerinin yapýlmasý konusunda daha
deneyimli olacaktýr. Yýlmadan, býkmadan, mücadele azmimizi
hiç kaybetmeden dört ilin potansiyelini ve deðerlerini tanýtmamýz
gerekiyor. Oradaki çalýþmalarý ve uygulamalarý görmemiz fikir
alýþveriþi yapmamýz açýsýndan yararlý bir gezi olduðunu
düþünüyorum" dedi.
Belçika ve Fransa ziyaretinin deðerlendirildiði toplantýnýn diðer
gündem maddelerinde yer alan, Ýzleme Komisyonu Yönergesi,
daha önce yürütülen projelere iliþkin fesih talepleri, Eylül Ayý
Gelir-Gider Cetveli konularý da görüþülerek toplantý tamamlandý.

Kutso'dan Haberler
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ALAYUNT
LOJÝSTÝK MERKEZÝ
KAMUOYUNA
TANITILDI
DPÜ GSF RESÝM
BÖLÜMÜNDEN
KUTSO YÖNETÝM
KURULUNA ZÝYARET

Dumlupýnar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (DPÜ GSF)
Resim Bölüm Baþkaný Doç.Dr.Lale Altýnkum ile beraberindeki
Baþkan Yardýmcýlarý Yrd.Doç.Dr.Pelin Avþar ve Öðr.Göv. Murat
Ateþli, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulunu
1 Kasým 2011 Salý günü ziyaret etti. Altýnkum tarafýndan,
planlanan etkinlikler hakkýnda KUTSO Yönetim Kuruluna bilgi
verilerek, görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
Altýnkum, Kütahya Valiliði ve Dumlupýnar Üniversitesi Rektörlüðü
iþbirliðinde, 2012 yýlý Mayýs ayýnda DPÜ GSF Resim Çalýþtayý
düzenleneceðini, hazýrlýklar için çalýþmalarýn devam ettiðini
belirtti.
Etkinlikler kapsamýnda çeþitli sergi ve panellerin de yapýlacaðýný
söyleyen Altýnkum, Baþkent, Mimar Sinan, Akdeniz, Beykent
Üniversitesi ve Türkiyenin tüm bölgelerindeki üniversitelerden
öðretim üyeleri ve sanatçýlarýn katýlacaðýný ifade etti.

T.C. Zafer Kalkýnma Ajansý tarafýndan finanse edilen Alayunt
Lojistik Merkezi projesi, gerçekleþtirilen toplantý ile kamuoyuna
tanýtýldý.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral, Meclis Baþkaný Nihat Delen ve Yönetim Kurulu Baþkan
Vekili Ýsmet Özotraç'ýn da katýldýklarý toplantýda, Lojistik Merkezi
projesinin Türkiye'de bir ilk olduðunu belirten Kütahya Belediye
Baþkaný Mustafa Ýça; "Öncelikle böylesine bir projenin fizibilite
ve sunum aþamasýna geldiði için çok mutluyum. Kentimizin
en önemli özelliklerinden biride ulaþýmdaki kesiþme noktasýnda
bulunmasýdýr. Bu özelliðimizi kendi imkânlarýmýzla bile olsa
keþfettiðimiz takdirde inanýyorum ki, Kütahyamýz Egenin
parlayan yýldýzý olacaktýr. Bu anlamda da Zafer Kalkýnma
Ajansýmýzýn bu fizibilitemizi kabul edip ön deðerlendirmeleriyle
bizleri buluþturduklarý için Kalkýnma Ajansý yönetimine ve siz
deðerli sanayicilerimize teþekkür ediyorum. Sanayinin en
büyük sorunlarýndan bir tanesi ulaþýma maðdur olmasýdýr.
Sanayicinin rekabeti hammaddesini en uygun þartlarda
fabrikasýna getirmek ve ürettiði ürünü en seri bir þekilde pazara
sürebilmektir. Ýþte Kütahya'nýn önemi burada ortaya çýkmaktadýr.
Ýzmir'de katýldýðýmýz bir toplantýda Sayýn Ulaþtýrma Bakaný'mýza
bu konuyu dile getirdik ve orada gördük ki Kütahya,
Anadolu'nun aktarma istasyonu konumunda. Lojistik anlamda
sanayicilerimizin de bu projeye sahip çýkacaðýný inanýyor
hepinize teþekkür ediyorum" dedi.
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KAGÝKTEN
ÝÇÝNDEKÝ GÝRÝÞÝMCÝYÝ
HAREKETE GEÇÝR PANELÝ

Dünya genelinde 123 ülkede her yýl Kasým ayýnda, yerel,
ulusal ve küresel etkinliklerle kutlanan, giriþimcilerin yenilikçilik
potansiyellerini keþfetmeye ve giriþimciliði kariyer seçeneði
olarak deðerlendirmeye teþvik etmek amacýyla gerçekleþtirilen
Global Giriþimcilik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Kütahya Kadýn Giriþimciler
Ýl Kurulu (KAGÝK) organizasyonu ile 15 Kasým 2011 Salý günü
Ýçindeki Giriþimciyi Harekete Geçir konulu panel gerçekleþtirildi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý toplantý salonunda
gerçekleþtirilen, katýlým ve ilginin yoðun olduðu panele, DEÝK
Türk-Mýsýr Ýþ Konseyi ve TOBB Bilecik Ýl Kadýn Giriþimciler
Kurulu Baþkaný-KAGÝDER Kurucu Üyesi Zuhal Mansfield ile
BRN Yatak Baza Ev Tekstil Ltd.Þti.Genel Müdürü ve Kayseri
Sanayi Odasý Ýlk Kadýn Meclis Üyesi Berna Ýlter konuþmacý
olarak katýldýlar. ANGÝKAD (Ankara Giriþimci Ýþkadýnlarý ve
Destekleme Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný ve KAGÝDER
Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Erolun moderatörlüðünü yaptýðý
panele, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral ve eþi Gülsüm Güral, Meclis Baþkaný Nihat
Delen, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, TOBB
Kütahya Genç Giriþimciler Ýl Kurulu Baþkaný Mustafa Telli,
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Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Baþkaný Sevim Güral
Olgun ve kurul üyeleri ile diðer davetliler katýldý.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Kütahya Kadýn
Giriþimciler Ýl Kurulu (KAGÝK) Baþkan Yardýmcýsý Naime Göker
Ekim yaptýðý konuþmada, Global Giriþimcilik Haftasý ve TOBB
Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulunun (KAGÝK) faaliyetleri
hakkýnda bilgiler verdi.

Kutso'dan Haberler
Panel

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral ise yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, kadýnlarýn ekonomideki
gücünden bahisle, katýldýklarý faaliyetlere daha fazla deðer
kattýklarýný belirtti.

bulunduklarýný, kendilerini gönülden desteklediðini söyledi.
Panele konuþmacý olarak konuk olan Zuhal Mansfield, zaman
yönetiminin önemine deðinerek, giriþimcilere, kozadan çýkýp
kelebek olma zamaný olduðunu söyledi. Doðru hedefler
belirleyerek, bu hedeflere ulaþmak için doðru planlamanýn
yapýlmasý gerektiðinin önemine deðindi. Mansfield, giriþimcilerin
baþarýya ulaþabilmeleri için zamaný iyi yönetmelerinin önemli
bir faktör olduðunu vurguladý.
Panele konuþmacý olarak konuk olan Berna Ýlter ise katýlýmcýlar
ile baþarý hikayesini paylaþtý. Ýhracat hedefiyle çalýþmalarýna
baþladýðýný belirten Ýlter, ihracat yaptýðý ülkelerin ihtiyaçlarýna
göre üretim yaptýðýný, yurt içi ve yurt dýþý çeþitli fuarlara
katýldýklarýný, global düþünerek her ülkede lokal hareket ettiðini,
bu sayede doðru pazarlardaki firmalarla çalýþma fýrsatý
yakaladýðýný ifade etti.

Güral, kadýnlarýn iþ dünyasýnda önemli görevler üstlenmelerini
arzu ettiðini ve baþarý saðlayacaklarýna olan inancýnýn tam
olduðunu ifade etti. Sevim Güral Olgun baþkanlýðýndaki TOBB
Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulunu (KAGÝK) çalýþmalarýndan
dolayý tebrik etti. Kadýnlarýn KUTSO meclisinde ve meslek
komitelerinde de görev alarak, baþarýlý çalýþmalarda

Artýk günümüzde bilgiye ulaþmanýn, sektörler hakkýnda inceleme
ve pazar araþtýrmasý yapmanýn daha kolay olduðunu belirten
Ýlter, firmalarýn fark yaratacak yenilikler uygulamasý gerektiðini,
sevilen iþin yapýlmasý halinde baþarýnýn da geldiðini ifade etti.
Konuþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan Zuhal Mansfield ile
Berna Ýlter, katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplandýrdý ve konuklara
hediye takdim edilmesinden sonra program sona erdi.
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AHMET
YAKUPOÐLU
SEMPOZYUMU
YAPILDI
Yaþayan insan hazinesi, dünyaca tanýnmýþ
ressam ve neyzen Ahmet Yakupoðlu,
Dumlupýnar Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan
düzenlenen sempozyumda çeþitli yönleriyle
ele alýnarak geniþ çaplý tanýtýldý.
Sempozyumun açýlýþýnda konuþan DPÜ Güzel Sanatlar
Fakültesi (GSF) Dekan Yardýmcýsý Yard.Doç.Dr. Mahmut
Ayhan; Ahmet Yakupoðlu, Kütahyada Türk Sanatýna kendi
halinde hizmet ederken, ismi lanse edilmemiþken, çalýþmalarýný
burada sürdürmüþ, eser vermiþ, Kütahyayý karýþ karýþ dolaþarak
resimlemiþ, bu yetmemiþ Konya, Antalya, Bursa, Ýstanbul gibi
çeþitli illerin tarihi mekanlarýný fýrçasýyla belgelemiþti dedi.
Ayhan, Dumlupýnar Üniversitesinin Ahmet Yakupoðlunu genç
nesillere de tanýtmak için Ahmet Yakupoðlu resim yarýþmasý
düzenlediðini belirterek, bu yarýþma devam ederken
sempozyumla bunu taçlandýrmak istediklerini, Yakupoðlunu
ulusal ve uluslararasý alanda tanýtmak için bu sempozyumu
gerçekleþtirdiklerini söyledi ve Rektör Prof.Dr. Ahmet
Karaaslanýn bu konuda teþvik ve desteklerinden duyduðu
memnuniyeti dile getirdi.
DPÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Karaaslan, Ahmet Yakupoðlu,
pek çoðumuzun tanýmadýðý, deðerini bilmediði büyük bir
deðerimizdir, Batýnýn deðerlerini öðrenirken, Dede Efendi, Itri
gibi kendi deðerlerimizi ihmal ettik, Bethowený öðrenmemiz
doðruydu, ama kendi deðerlerimizi de ihmal etmememiz
gerekirdi dedi.
Karaaslan; Hisarlý Ahmet, Evliya Çelebi derken Ahmet
Yakupoðlu da, Üniversitemizin öðretim elemanlarýmýzýn gayretli
çalýþmasýyla Türkiyenin ve Kütahyanýn gündemine getirilmiþ
oldu. Bundan sonra da kendi deðerlerimizi tanýmak ve yetiþen
genç kuþaða tanýtmak adýna bu tür çalýþmalarýmýz devam
edecek. Mimar Sinan, Dede Efendi, Ýtri, Fuzuli, gibi bizi biz
yapan deðerleri yaþantýmýzdan çýkardýðýnýzda Türk
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medeniyetinden bahsedemezsiniz, Ahmet Yakupoðlu da
yaþayan bir deðerdir. Sempozyuma katýlan konuþmacýlarýn
anlattýklarýndan, Yakupoðlunun ne kadar tevazu, edep, haya
abidesi ve derin düþüncelere sahip olduðunu göreceðiz,
bundan sonra onu daha geniþ anlamda tanýtmanýn çabasý
içinde olacaðýz dedi.
Konuþmalarýn ardýndan yapýlan tasavvuf müziði dinletisinden
sonra, sempozyuma destek saðlayanlara DPÜ Rektörü
Prof.Dr.Ahmet Karaaslan tarafýndan teþekkür plaketleri verildi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn teþekkür plaketi Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Gürala takdim edildi.
DPÜ GSF Araþtýrma Görevlisi Sercan Kehribar tarafýndan
hazýrlanan Ahmet Yakupoðlu belgeseli de katýlýmcýlar tarafýndan
ilgiyle izlendi.
Sempozyuma katýlanlar daha sonra Rektörlük fuayesinde
Ahmet Yakupoðlunun eserlerinin sergisini gezdiler.
Ayný gün, öðleden sonra düzenlenen oturumlarda, Ahmet
Yakupoðlunun kiþiliði, sanatçý kimliði, eserleri, musiki yönünü
ayrýntýlý olarak anlattýlar. Bu oturumlarýn tamamlanmasýndan
sonra katýlýmcýlar, Ahmet Yakupoðlunun Maltepe Mahallesindeki
evini ziyaret ettiler.
Sempozyumun ikinci günü oturumlarýnda deðerli
akademisyenler ve alanýnda uzman isimler, Ahmet Yakupoðlu'nu
çeþitli yönleriyle tanýtan konuþmalar yaptýlar.
Programa bizzat katýlamayan bazý katýlýmcýlarýn ise
sempozyumda sunduklarý bildirileri okundu.

Kutso'dan Haberler
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DÜNYA TURÝZMÝ TRAVEL TURKEY
ÝZMÝR FUARI'NDA BULUÞTU
Türkiyeden ve dünyadan turizm profesyonellerini buluþturan
Travel Turkey Ýzmir-5.Turizm Fuarý, 8-11 Aralýk 2011 tarihlerinde,
ÝZFAÞ, Hannover Messe International Ýstanbul ve TÜRSAB
iþbirliðinde gerçekleþtirildi.
Her yýl düzenlenen fuara, geçtiðimiz yýl 17 ülkeden 585 firma
katýldý. Fuarý 30 ülke ve 51 ilden 15 bin 963 kiþi ziyaret etmiþti.
Bu yýl, Kütahyanýn partner il, Hollanda'nýn partner ülke,
Yunanistan'ýn onur konuðu ülke olarak katýldýðý fuara 19
ülkeden 78'i yabancý, 50'nin üzerinde þehirden 638 firma
katýlýrken, 33 ülkeden ve 51 ilden 20 bin 568 turizm profesyoneli
ve son tüketici ziyaret etti.
Ziyaretçi sayýsýndaki artýþ ve yeni iþ baðlantýlarý ile Travel Turkey
Ýzmir, sektörün yüzünü güldürdü.

çinisi, yöresel kýyafetler, geleneksel el sanatlarý, gümüþ iþçiliði,
termal oteller, Tavþanlý leblebisi, Gediz tarhanasý gibi yöresel
ürün ve zenginlikler tanýtýldý.
Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Avrupa Birliði Bakaný
ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, TÜRSAB Baþkaný Baþaran
Ulusoy, katýlýmcýlar ve ziyaretçiler tarafýndan büyük ilgi gören
Kütahya standýný ziyaretleri ile onurlandýrdýlar ve beðenilerini
dile getirdiler. Kütahya Valisi Kenan Çiftçi tarafýndan kendilerine
Kütahyayý temsil eden hediyeler takdim edildi.

KÜTAHYA STANDINA BÜYÜK ÝLGÝ

Katýlýmcýlar tarafýndan büyük beðeni ve ilgi gören Kütahya
Standý, Kütahya Valisi Kenan Çiftçinin yaný sýra, Kültür ve
Turizm Ýl Müdürü Zülkarni Yeldemez, Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý Yönetim Kurulu Üyesi ve Kütahya Konaðý iþletmecisi
Mehmet Uður Atakan, Kütahya Ýþ Geliþtirme Merkezi (KÝÞGEM)
Müdürü Mehmet Zenci ve Kütahyadan katýlan diðer firmalar
tarafýndan temsil edildi.

Kütahyanýn Partner Ýl olarak katýldýðý Travel Turkey Turizm
Fuarýnda, Kütahya Valiliði, Kütahya Belediye Baþkanlýðý ve
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde açýlan Kütahya
standý büyük beðeni ve ilgi gördü.
Türkiye'nin önde gelen turizm organizasyonlarýndan biri olan
ve çok sayýda turizm profesyonelinin buluþtuðu fuarda,
Kütahyanýn tarihi, kültürel, sanatsal ve termal deðerlerinin
tanýtýmý gerçekleþtirildi.
Fuarýn açýlýþ gününde Kütahya standýnda düzenlenen yöresel
kýyafetler defilesi beðeniyle izlendi. Fuar süresince Kütahya
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KÜTAHYA 2023E HAZIRLANIYOR

Hedef, ilk 10 Ýl arasýna girmek
Kütahya Ýli Stratejik Planý
1.Odak Grup Toplantýsý,
tüm kamu kurum ve kuruluþlarý
ile sivil toplum örgütleri
yetkililerinin katýlýmýnda,
Ýl Özel Ýdare Genel Sekreterliði
meclis toplantý salonunda
28 Kasým 2011 Pazartesi
günü yapýldý.
Toplantý, Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) Ýktisadi Ýdari Bilimler
Fakültesi Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Sarýsoy tarafýndan
genel bilgilerin verildiði sunumla baþladý. Sarýsoy, stratejik planýn
temel tanýmlarý ve unsurlarý, gerekçeleri ve faydalarý, izlenecek
yöntemler, analiz ve deðerlendirme aþamalarý hakkýnda bilgi verdi.
Toplantýya Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýný (KUTSO) temsilen,
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Meclis Baþkaný Nihat Delen,
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu
Üyesi H.Mithat Delen ve Genel Sekreter Salih Nafi Alýç katýldý.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral toplantýda yaptýðý
konuþmada þunlarý söyledi: Bu sunum beni son derece
heyecanlandýrdý. Yaklaþýk 10 yýl kadar önce Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði adýna katýldýðým bir heyetle Amerika gezisi yapmýþtýk,
bizi stratejik araþtýrma merkezine götürdüler ve merkez hakkýnda
bilgi verdiler. O tarihten beri bizim ülkemizde de stratejik araþtýrmalar
merkezinin olmasý hep hayalimdir. Ýlimizde de yapýlacaðýna dair
kanaatim var, bunu yapabilirsek, çok büyük bir kazaným elde
ederiz.
Devlet, devletin bütün organlarý, üniversite, siyasiler hazýr. Stratejik
araþtýrmalarýn bir merkez altýnda toplanmasý saðlanabilir, bu
oluþumda Sayýn Valimizin, Sayýn Belediye Baþkanýmýzýn,
üniversitemizin, milletvekillerimizin, bu heyetin kendileriyle beraber
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çalýþmasýný uygun gördükleri diðer kiþilerin olmasý lazým. Bu
projelere destek vermesi lazým gelen kurumlarla da protokol
yapýlmalý. Hem temsil ettiðim kurum, hem þirketlerim, hem þahsým
itibariyle olmasý lazým gelen bütün destekler emrinize amadedir.
Bu toplantýda bulunan herkese çok iþ düþüyor. Hepimiz kendimizi
birinci derece sorumlu hissetmeli ve destek vermeliyiz, o zaman
göreceðiz ki Kütahya büyüyecek, kazancýmýz artacak, artan
kazancýmýzla birlikte sosyal yaþam kalitesi yükselecek, sosyal
yaþam kalitesinin yükselmesiyle birlikte ise þehrimiz olmasý lazým
gelen noktalara ulaþacaktýr. Hepimizin bu bilinçle olduðunu,
sorumluluklarý taþýdýðýmýza yürekten inanýyor, gelecek toplantýlarda
bu planlamada elde edilen sonuçlarýn baþarýsýný konuþmayý
diliyorum.
Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof.Ahmet Karaaslan yaptýðý
konuþmada þunlarý söyledi: Son zamanlarda iþadamlarýmýzla,
küçük esnafýmýzla, sanayicilerle iç içe olma þansýný yakaladýk,
onlarda müthiþ bir heyecan gördüm. Ülkeyi dünya gündemine
taþýma heyecaný, belli yerlere getirme heyecaný. Bu heyecan
olmadan büyük iþler baþarýlamaz.
Ekonomik alanda ne kadar ileri giderseniz gidin, sosyal ve insani
deðerler anlamýnda standartlarýnýzý yükseltemediðiniz, bu refahý
insani deðerlerle ayný seviyede götüremediðiniz takdirde, ekonomik
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baþarý kalýcý olamaz. Eðer dünya yeni bir kurtuluþa, yeni bir
geliþmeye, yeni bir medeniyete tanýklýk edecekse, dünyanýn bize
ihtiyacý var. Dünya gündemine oturmanýn, dünya gündemini
belirlemenin söz sahibi olmanýn en büyük þartý da ekonomik
anlamda kendini tanýmlamaktýr, var oluþunu ispatlamaktýr. Bunu
yapabildiðimiz gün dünya derin bir nefes alacaktýr.

Biz kendi ödevlerimizi yapalým, araþtýralým. Bilgi en büyük güçtür,
her gittiðim yerde söylüyorum, ne olur okuyunuz, okumadan
sanayicilik olmaz. Her gün yeni geliþen teknolojiyi takip etmemiz,
olup bitenin farkýnda olmamýz gerekir.

Bizler burada büyük yürüyüþün içinde küçük adýmlarla bu kervana
katýlmak isteyen mütevazi bir þehrin sakinleriyiz. Yöneticileriyle,
çalýþanlarýyla, iþadamýyla, sanayicisiyle bu büyük yürüyüþte hepimiz
taþýmakta olduðumuz yüke omuz veriyoruz. Bir baþarýsýzlýk endiþesi
taþýmayalým. Hiçbir zaman moralimizi bozmadan, ümitsizliðe
düþmeden bu büyük yürüyüþü baþarabileceðimize inanýyorum.
Stratejik plan hazýrlama çalýþmalarýmýz devam ediyor, 2023e
kadar Kütahyada neler yapýlabileceðini de ortaya koyacaðýz.

Baþka þehirlerde örnek olabilecek zihin üretimi çalýþmalardan da
kendi çalýþmalarýmýza katkýlar yaparak, Kütahya için güzel bir yol
haritasý hazýrlayacaðýmýzý düþünüyorum. Ýnþallah güzel sonuçlar
alacaðýz. Sizlerden katkýlarýnýzý, eleþtirilerinizi bekliyoruz.

Benim katýldýðým bu ilk toplantý bir tanýþma görüþmesi oldu.
Bundan sonraki çalýþmalarýn her basamaðýnda bir yol haritasýnýn
belirlenmesinin doðru olacaðýný düþünüyorum. Ne kadar mermer,
ne kadar porselen, ne kadar vitrifiye, ne kadar alan varsa, verileri
niceliksel olarak ortaya koyalým. Kütahyadaki mevcut sektörler
ve geliþmeye aday sektörler için birer yol haritasý belirlememiz
gerekiyor. Dünyada benzeri olmayan bir kalkýnma süreci
içerisindeyiz, 25 yýllýk bu sýçramayý, kýrk yýllýk ekonomi hocasý
olarak ekonomi teorisiyle izah etmemin imkaný yoktur. Bu kalkýnma
hamlesine uyum içinse, Türkiye kabuðunu kýrmak zorunda.
Gümüþ, altýn, petrol gibi zengin kaynaklarýmýz var. Sýkýntýmýz
stratejik plan yokluðu deðil, heyecan yokluðu, geleceðe dair
projelerimizin olmamasý.
Dolayýsýyla bu milleti bir yerden alýp bir yere götürecek büyük bir
heyecan kasýrgasýna ihtiyacýmýz var. Müthiþ sanayicilerimiz,
muhteþem baþarý örneklerimiz var. Zaman içerisinde bu sýra dýþý
ve zihinlerini ufuk ötesine dikmiþ olan insanlarý üniversitemize
davet edeceðiz. Onlarýn heyecanýndan, kendi heyecanýmýza bir
þeyler katmaya çalýþacaðýz.

Birlikte yürümeye baþladýðýmýz bu yolda, katkýlarýnýzý, eleþtirilerinizi
bekliyoruz, eksikliklerimizi de yolda tamamlamaya çalýþacaðýz.

Vali Kenan Çiftçi yaptýðý konuþmada; Sayýn Rektörümüz Dünyanýn
gidiþatý ile ilgili bize detaylar verdi, Milletvekilimiz de bize çok güzel
aydýnlatýcý konuþma yaptýlar ve bize bir misyon çizdiler, stratejik
planýmýza yön verecek bu konuþmalarýndan dolayý kendilerine
teþekkür ederim dedi. Bütün katýlýmcýlarýn, kendi bölümlerine ve
ilgi alanlarýna dair yýllardýr emek verdiklerini ve neler yapýlmasý
gerektiðini bildiklerini belirtti.
Vali Çiftçi, daha önceleri de bu tür deðerlendirme ve strateji
belirleme toplantýlarýnýn yapýldýðýný, tüm katýlýmcýlarýn çok deðerli
fikirlerinin deðerlendirilerek uygulamaya alýndýðýný belirtti. Sorunlara
çözümler üretme açýsýndan toplantýlarýn yararlý olduðunu da
sözlerine ekledi.
Vali Çiftçi, Kütahya olarak, turizm, tarým, sanayi, kültür, saðlýk
alanlarýnýn hepsinde iyi olmamýz gerekiyor. Bu nedenle, Kütahya
stratejik planýnda her birimin mutlaka bir rolü var ve kendi
çalýþmalarýný bu plana uyumlu þekilde geliþtirmesi gerekiyor.
Kütahya olarak 2023 hedefimiz, ilk 10 il arasýna girmek. dedi.
Vali Çiftçi, Kütahyanýn artýk, deprem, siyanür, afet haberleri ile
deðil, yeni proje ve yatýrýmlarý, ihracat artýþý, eðitim, saðlýk ve diðer
alanlarda gösterdiði baþarýlarla gündeme gelmesini istediðini
vurguladý.
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KÜTAHYA'NIN GIDA SEKTÖRÜ TEMSÝLCÝLERÝ,

SIAL ABU DHABI GIDA FUARINA KATILDI

Hazýrlayan : M. Haluk Aksu

Her yýl ülkemizde ve dünyanýn çeþitli bölgelerinde düzenlenen
sektörel fuarlar, binlerce küresel üretici ve toptancýyý bir araya
getiriyor. Ýlimizin sektörel oyuncularý da kendi imkanlarýyla bu
fuarlara katýlarak tedarikçi yelpazelerini ve pazarlarýný
geniþletmeye çalýþýyor. Çeþitli nedenlerle bireysel olarak
gerçekleþtirilen fuar ziyaretleri, bu sene Kütahyada ilk defa
olarak 19 gýda firmasýndan 21 temsilcinin katýlýmýyla ve KOSGEB
desteðiyle gerçekleþtirildi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý 1. ve 2. Meslek Grubu
temsilcilerinin katýldýðý ve bu sene Türkiyenin onur konuðu
olduðu SIAL 2011 Ortadoðu Uluslararasý Gýda Fuarý, 16
ülkeden 466 firmanýn katýlýmýyla 21-23 Kasým tarihleri arasýnda
Abu Dhabide gerçekleþtirildi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý heyeti, fuar alanýný tarayýp
gezdikten sonra, kendi alanlarýnda faaliyet gösteren Türk ve
yabancý firmalarla ikili iþ görüþmelerinde bulundu. Türkiyenin
fuarýn onur konuðu olmasý sebebiyle bir çok Türk firmasýnýn
katýlýmcý olarak bulunduðu fuarda, Türkiyede görüþememiþ
olan ve iþ iliþkilerini geliþtiremeyen ÝTO ve KUTSO üyeleri bu
fuar sayesinde birbirleriyle baðlantý kurma imkanýna kavuþtu.

Bununla birlikte endüstriyel mutfak ekipmanlarýndan, taze
meyveye, baldan tatlýya, hurmadan baharata birçok alanda
faaliyeti bulunan uluslararasý firmalarla görüþmeler yapan
üyelerimiz ilerleyen aylarda bu görüþmelerin meyvelerini
toplamaya baþlayabilirler. Heyetimiz ayrýcaÝstanbul Ticaret
Odasýnýn Abu Dhabi Büyükelçisi Sayýn Vural Altay onuruna
verdiði öðle yemeðine de katýldý. Yemek sýrasýnda Abu Dhabinin
ekonomik ve sektörel yapýsý hakkýnda bilgi alan heyetimiz,
yemek sonrasýnda Abu Dhabi Büyükelçisi Sayýn Vural Altaya
Odamýz adýna hediye takdiminde bulundu.

SIAL 2011 Middle Eastern Food Exhibiton (SIAL 2011
Ortadoðu Uluslararasý Gýda Fuarý)
Katýlýmcýlar:
- KUTSO 1. Meslek Grubu (Gýda Ticareti Sektörü)
- KUTSO 2. Meslek Grubu (Tarým Hayvancýlýk ve Gýda
Ýmalatý Sektörü)

[Soldan saða: Haluk Aksu, Ebubekir Erdoðmuþ, Ömer Aþman, Vural Altay (Abu Dhabi Büyükelçisi), Fatih Alkýþ, Naime Göker Ekim, Ýbrahim Durmaz, Ahmet
Gönül, Emre Karaaytaç, Dilcu Gönül, Mehmet Balcý.]
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[Soldan saða: Ön sýra; Ýsmail Evcimen, Halit Ceylan (Ceyda Gýda), Nadir Erdoðan Iþýlda (Iþýlda Süt), Mazhar Alhan (Alhan-Sun Gýda), Ömer Aþman (Özdoðanay Ýnþaat
Gýda), Naime Göker Ekim (Gök-Han Gýda), Ýbrahim Durmaz (Besler Süt), Talip Beyhan (Beyhanlar Gýda), Fatih Alkýþ (Alkýþ Kadayýf), Habil Yýlmaz (Sultan Turizm Gýda),
Hüseyin Düzgören (KÜBAÞ A.Þ.). Orta sýra; Levent Arkaç (Arkaçlar Pastacýlýk), Mehmet Balcý (Siyah Ýnci), Burakhan Alhan (Birleþik Þeker), Ebubekir Erdoðmuþ (Arbe
Gýda), Hasan Öncel (Hotaþ A.Þ.), Emre Karaaytaç (Karaaytaçlar Gýda), Ahmet Gönül (Sade-C Gýda), Dilcu Gönül (Sade-C Gýda). Arka sýra; Aþkýn Rýfat Helvacýoðlu
(Helvacýoðlu Gýda), Bilal Doðanay (Özdoðanay Ýnþaat Gýda).]

2011 Ekim ayý itibarýyla Türkiyenin ihracatý 111 milyar dolar
seviyesinde ve Türkiye, 2023 yýlýnda 500 milyar dolar ihracat
hedefine odaklanmýþ durumda. Kütahya ise 119 milyon dolarlýk
ihracat ile Türkiye ihracatýnýn %0,1ini karþýlýyor. Ýlimizde ihracat
yapan firmalarýn ve ihracatý gerçekleþtirilen ürünlerin oranlarýna
bakýldýðýnda, bu rakamýn arttýrýlmasýnýn hiç de zor olmadýðý
görülüyor. Sektörel çeþitliliðin saðlanmasý ve hâlihazýrda ihracat
gerçekleþtiren sektörlerin pazar payýnýn arttýrýlmasýyla birlikte
Kütahya, 2023 yýlýnda bir milyar dolarlýk ihracatý rahatlýkla
yakalayabilecek potansiyele sahip. Bu durumda %0,1 olan
Kütahyanýn payý %0,2ye çýkabilir.
Bunun içinde,2011 yýlý Kasým ayýnda gerçekleþtirilen sektörel
yurtdýþý iþgezisinin diðer sektörler tarafýndan geliþtirilerek
tekrarlanmasý ve küreseliþ baðlantýlarýnýn kurulmasý gerekiyor.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý, Ekonomi Bakanlýðý, AB
Bakanlýðý, KOSGEB, Z.E.K.A gibi kurumlarýn destek ve
teþviklerini kullanarak ilimizin firmalarýnýn yurtdýþý iþ baðlantýlarý
kurabilmeleri ve ihracatlarýný arttýrabilmeleri için üzerine düþeni
yapmaya devam edecek.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý organizasyonu ve KOSGEB
desteðiyle gerçekleþtirilen yurtdýþý iþ gezileri hem ilimiz firmalarýnýn
yararýna oluyor hem de devletimizin 2023 Vizyonu ile örtüþüyor.

Katký ve desteklerinden dolayý KOSGEB Kütahya Hizmet
Merkezi Müdürümüz Sayýn Ferruh Tanyele ve Hizmet Merkezi
çalýþanlarýna firmalarýmýz ve Kütahyamýz adýna teþekkür
ediyoruz.
Katýlýmcý firmalarýmýzýn temsilcilerinin fuar ve Abu Dhabi hakkýnda
yazdýklarýný okuyabileceðinizyazýnýn devamýnda, Abu Dhabideki
yapay kentleþmeden potansiyel iþ alanlarýna, fuar izlenimlerinden
gezinin onlara kazandýrdýklarýna kadar birçok farklý alandaki
görüþe ulaþabilirsiniz.

KOSGEB Yurtdýþý
Yurtdýþý Ýþ Gezisi Desteðinden Yararlanabilmek
Yararlanabilmek
Ýçin;
- KOSGEB veritabaný kaydýnýz güncel olmalý.
- En az 10 firmalýk sektörel bir grup olmalýsýnýz.
- Fuar ziyareti gerçekleþtirmelisiniz.
- Ýkili iþ görüþmeleri yapmalýsýnýz.
- Gittiðiniz ülkedeki bir fabrika veya teknopark ziyaret
etmelisiniz.
- Toplu heyet görüþmeleri gerçekleþtirmeli ya da bir
panele katýlmalýsýnýz.
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Hasan Öncel
KUTSO Yönetim Kurulu
Eski Baþkan Yardýmcýsý
HOTAÞ A.Þ.

Fatih Alkýþ
KUTSO Meclis Üyesi
Alkýþ Kadayýf

SIAL 2011 The Middle Eastern Food Exhibition için 20
Kasým 2011 saat 17:00de Abu Dhabi havaalanýna indik.
Otelimize yerleþtikten sonra þehirdeki alýþveriþ merkezlerinde
bulunan uluslararasý ve yerel markalara ait 5 markette önce
fiyat araþtýrmasý yaptýk. Bundaki gayemiz perakende fiyatlarýný
etüt edip fuardaki toptan fiyat analizini yapabilmekti. Özellikle
kendi sektörümüz olan unlu gýdalar ve dondurulmuþ unlu
mamüllerin kalite, ambalaj ve fiyatlarýyla ilgili çalýþma yaptým.
Yerel markalara ait marketlerdeki ürünlerin kalitesinin son
derece düþük buna baðlý olarak da fiyatlarýnýn ülkemize
göre ucuz olduðu kanaatine vardým.

21-23 Kasým 2011 tarihlerinde Abu Dhabide düzenlenen
SIAL 2011 The Middle Eastfood Exhibitiona Odamýz aracýlýðý
ile yapýlan iþ gezisinin katýlan her arkadaþýmýza ayrý birer
deðer kattýðýný düþünüyorum. Ýþletmem ve kendi adýma
2010 yýlýnda Fransada düzenlenen gýda fuarýnýn daha
geniþ katýlýmlý olduðunu gördüm. Yaptýðýmýz ikili görüþmelerde
Fransa olmadý ama Irak ile ticaret yapmayý baþardýk. Umarým
Abu Dhabideki görüþmelerimiz de bizlere farklý kapýlar açar.
Dýþ ticaret hacmimizi arttýrarak, biz de ürettiðimiz tel kadayýfýnýn
lezzetini baþka ülkelerde tanýtmanýn farklý gururunu yaþarýz.

Ertesi gün sabah erken saatlerde otelimizden topluca
ayrýlarak fuar alanýna geldik. Fuara geldiðimizde giriþte
bulunan alanda fuarla ilgili hiçbir tanýtýmýn olmadýðýný ve
dýþarýda hiç ziyaretçi olmadýðýný gördük. Fuar tur þirketinin
personeli ve ÝTO yetkililerinin bizleri karþýlamasýyla birlikte
fuar stant alanýna geldiðimizde ikinci þoku yaþadýk. Katýlým
ve ziyaretçi sayýsý yok denecek kadar azdý. Firmamýzýn
üretimiyle ilgili HÝDO firmasý dýþýnda hiç bir firmanýn olmadýðýný
tespit ettim. Firma temsilcileri ile görüþerek Türkiyede
özellikle dondurulmuþ börek konusunda iþbirliðiyle ilgili
giriþimlerde bulunmak üzere anlaþtýk. Ayrýca kiþisel görüþüm
olarak Abu Dhabide yapýlabilecek en iyi yatýrýmýn ve iþbirliðinin
butik tarým olduðunu düþündüðüm için bu konuda fuara
katýlan tek firmayla görüþmelerimiz oldu.

Odamýz birinci ve ikinci meslek komitesi olarak þehrimizde
ilk defa KOSGEBden destek alarak faydalý bir iþ gezisi
gerçekleþtirmiþ olduk. Diðer þehirlerdeki gýdacýlarýn yýlda
en az 3 ayrý dünya fuarýna katýlarak, KOSGEBden bu
desteði aldýðýný belirtip, bizlerin de bu desteklerden sürekli
faydalanmasý gerektiðini düþünüyorum. Bu ilki baþarmamýzýn
yanýnda 40-50 yaþ grubu ile 20-30 yaþ grubundaki genç
kuþaðý da birleþtirmiþ olup, gýdacýlar olarak paylaþmayý ve
ortak hareket etmeyi, baþardýðýmýza inanýyorum. Bu
organizasyonda bizlere yol gösteren Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odamýza, bizlere destek veren KOSGEBe ve emeði
geçen herkese teþekkürler.

SIAL Gýda Fuarý bugüne kadar Almanya ve Fransa'da iki yýlda bir gerçekleþtirilen Dünya'nýn en büyük
gýda fuarlarýndan biri. Bu fuara KUTSO 1. ve 2. Meslek Komite üyeleri olarak bu sebeple ilgi duyduk.
Fuarýn bu yýl ilk kez Ortadoðu'da gerçekleþecek olmasý, son yýllardaki iyi iliþkilerimizden istifade etmek
istememiz, Ýstanbul Ticaret Odasý'ndan (29 üye) sonra bizlerin,KUTSO (22 üye)olarak Türkiye'den
ikinci en kalabalýk katýlým gösteren grup olmamýza sebep oldu. Fuarda Türkiye'nin onur konuðu olmasý
da bu derece yoðun ilginin baþka bir sebebiydi. Fuarýn bu bölgede ilk kez düzenleniyor olmasý vediðer
ülkelerin ilgisinin az olmasý, beklediðimizden daha sakin bir fuar geçirilmesine sebep oldu. Tüm
üyelerimiz ilgili olduklarý alanlarda görüþmeler yaptýlar, kartvizit alýþveriþinde bulundular ve ileriye dönük
birtakým iþbirliklerinin temeli atýldý.

Naime Göker Ekim
KUTSO 1.Meslek
Komitesi Baþkaný
Meclis Üyesi
TOBB KAGÝK Bþk. Yrd.
Gök-Han Gýda
(Göker A.Þ.)
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Her þeyden öte bu fuar organizasyonunun en sevindirici yaný, Kütahya'daki ayný meslek komitesi
üyelerinin birbiriyle iliþkilerinin de daha olumlu noktalara taþýnmasý oldu. Ýçinde bulunduðumuz dönem,
kolektif düþünceyi zorunlu kýldýðýndan, Kütahya'da da iþ dünyasýnýn en fazla eksikliðini duyduðu konu
kolektif hareket edememe davranýþ biçimi olduðundan, bu yönde bir yurtdýþý organizasyonu ayný þehir
ve ayný meslek grubu içinde bizleri birbirimize daha yakýnlaþtýrdý. Fuar neticesinde elde ettiðimiz en
önemli kazançlardan biri bence bu oldu. Bu fuarýn diðer en önemli özelliði de ilk defa KUTSO çatýsý
altýnda gerçekleþtirilen böyle bir yurtdýþý organizasyonunun KOSGEB'ten destek alacak nitelikte olmasý
idi. Bu konuda gerek KUTSO personelinin, gerekse KOSGEB personelinin ve müdürümüz Ferruh
Tanyel Bey'in çok desteði oldu. Bu organizasyona 1. Meslek Komitesi olarak öncü olmaktan da bir
ilke imza atmak adýna mutluluk duyduk.
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Her ne kadar, 2002den bu yana uluslararasý sermayenin yatýrým
yapmasýna imkân saðlayacak düzenlemeler getirilmiþ olsa da
ekonomik iliþki kurmak için yine kraliyet ailesinin kapýsýný
zorlamanýz gerekiyor, çünkü burada iþ yapacaksanýz yerli bir
ortaða ihtiyacýnýz olacak. Yapýlan bu düzenlemelerin sebebi ise,
kraliyet ailesi mensuplarýnýn -ya da onlarý eðiten Batýlý akýl
hocalarýnýn- yalnýzca petrole dayalý bir ekonominin sürdürülebilir
olmadýðýna hükmetmeleri ve turizm baþta olmak üzere diðer
sektörlerin milli gelir içindeki payýný artýrma çabalarý olarak
görülebilir (Ponzini, 2011).

Dilcu & Ahmet Gönül
Sade-C Gýda
Abu Dhabi yapay bir kentleþme örneði, kendi dinamikleri ile
geliþmemiþ tam olarak insan yapýmý bir coðrafya
Ýstanbula dönüþ yolunda hava aydýnlýk olmasaydý ve uçaðýn
penceresinden aþaðýya bakma þansýný bulamasaydým, üç gün
boyunca þahit olduðum kent imajýna aldanarak, bambaþka bir
coðrafyaya, çölün ortasýna yolculuk yapmýþ olduðumu idrak
edemeyebilirdim. Çünkü kent merkezi, sahil þeridi ve denizin
ortasýnda yoktan var edilmiþ adalar ve milyar dolarlýk gayrimenkul
yatýrýmlarý sayesinde bambaþka bir görünüme kavuþmuþ. Kentin
yapýlaþmýþ alanlarýnýn hemen tamamý; Batý coðrafyasýnýn gücün
ve küresel ekonominin simgesi olarak inþa ettiði merkezi iþ
alanlarý, lüks konut ve eðlence merkezlerinin abartýlý birer kopyasý
haline gelmiþ.
1960 yýlý bu coðrafyanýn miladý olmuþ. O tarihe kadar üzerinde
mütevazý bir kabilenin balýkçýlýk ve inci ticareti ile geçimini
saðladýðý bu topraklar, 1960lý yýllarýn baþýnda petrol rezervlerinin
keþfi ile kaderin hýzla deðiþtiði bir sürece girmiþ. 1971 yýlýnda
yedi emirliðin birleþmesi ve Abu Dhabinin baþkent haline
gelmesi ise ikinci milat olarak kabul edilebilir. 19712004 yýllarý
arasýnda toplumda ve kentin her bir köþesinde derin izler
býrakmýþ olan hükümdar Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan
önderliðinde kent büyük bir ivme ile yapýlanmasýný sürdürmüþ.
1986 ve 2005 yýllarý arasýnda iþçi göçü sebebiyle nüfusu iki
katýna çýkmýþ (Ponzini, 2011). Þu an 1,6 milyonun üzerinde bir
nüfusa sahip olan kentte yaþayan yerliler yalnýzca %20lik bir
kesimi oluþturuyor (Ýnternet Sitesi I).

Abu Dhabiyi ziyaret sebebimiz olan SIAL Ortadoðu Gýda Fuarý
2011e iliþkin izlenimlerim ise daha çok hayal kýrýklýðý ile
özetlenebilir. Tabii bu daha ziyade Türk ziyaretçiler için geçerli
olabilir. Çünkü Türkiye, fuarýn onur konuðu ilan edilmiþ ve
dolayýsýyla en büyük bölüm Türk firmalarýna ayrýlmýþtýr. Bu bizler
için de bir gurur kaynaðý olmuþtur ve Türk firmalarýnýn uluslararasý
bir organizasyonda baþ tacý edilmesi bizleri sevindirmiþtir. Ancak
gýda sektöründe faaliyet gösteren ziyaretçi Türk firmalarý için
Türkiyeye ayrýlmýþ bu bölüm çok da yeni fýrsatlar sunamamýþtýr.
Çünkü her biri alanýnda çok tanýnmýþ, yenilikçi ve güvenilir
markalar olmalarýna raðmen Türkiyedeki pazarý bilenler için yeni
bir enformasyon teþkil etmemektedir. Diðer katýlýmcý ülkelere
gelince, fuarýn resmi internet sitesinde Arjantin, Çin, Fransa,
Ýran, Pakistan, Polonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Tunus,
Vietnam, Birleþik Arap Emirlikleri, Ýngiltere ve Amerika gibi çok
çeþitli ülkelerden katýlýmcý firmalarýn yer alacaðý ve bizi çeþitli
ürünlerle tanýþtýrarak ticaret ufkumuzu geliþtireceði yönünde
bilgiler yer almaktadýr (Ýnternet Sitesi II). Oysaki Türkiye dýþýndaki
bu ülkeler fuarda çok sýnýrlý bir þekilde temsil edilmiþtir ve sunulan
ürün çeþitliliði de beklentilerimizi yeterince karþýlamamýþtýr.
Kaynaklar:
Ponzini, D., (2011), Cities (28), Large scale development projects and
star architecture in the absence of democratic politics: The case of
Abu Dhabi, UAE.
Ýnternet Sitesi I:
http://www.visitabudhabi.ae/en/about.abudhabi/population.aspx,
Eriþim Tarihi: 29 Kasým 2011
Ýnternet Sitesi II: http://www.sialme.com/, Eriþim Tarihi: 29 Kasým 2011

Sanýrým nüfus ve yapýlaþmýþ çevrenin geliþimine iliþkin bu ufak
ipuçlarý neden kentte dolaþýrken bir film setini keþfediyormuþ
hissine kapýldýðýmý açýklamaya yetecektir. Yerli halka ait yaþam
tarzýný bir türlü hissedemediðiniz, her yerde Ýngilizce konuþan
ve dünyanýn dört bir yanýndan hizmet sektöründe çalýþmak
üzere gelmiþ göçmenlerin yüzlerini sýklýkla gördüðünüz ve görsel
ihtiþamýn yanýnda kendinizi küçücük hissettiðiniz bir dünya
Bu dünyada, 3 günlük turist de olsanýz ve her ne kadar size
ýsrarla madalyonun öteki yüzü gösterilmeye de çalýþýlsa, oligarþik
düzenin kaçýnýlmaz bir þekilde ortaya koyduðu sýnýf farklýlýðýný
görmezden gelemiyorsunuz. O ihtiþam, o refah ve ülkenin
kaderi bir avuç insanýn ellerinde
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TLDE YAÞANAN
DEÐER KAYBI
TERSÝNE
DÖNEBÝLÝR MÝ ?
Halil ÞÝMÞEK

Vakýfbank
Kütahya Þube Müdürü

Bu sorunun cevabýný verebilmek için öncelikle dünya ve Türkiye

önemli sorunlarla karþý karþýyadýr. Sorunlu ülkeler olarak

ekonomisindeki geliþmeleri makro bakýþla deðerlendirmemiz

adlandýrýlan Yunanistan, Ýtalya, Ýspanya, Portekiz ve Ýrlandanýn

faydalý olacaktýr.

yüksek kamu açýðý ve borç stoklarýnýn sürdürülebilir olmaktan

Küresel ekonomi ve finansal piyasalarda yaþanan olumsuzluklar,
Türkiyenin uluslararasý piyasalara entegrasyonunun yüksek

çýkmasý, bu sorunlarýn bankacýlýk sistemi aracýlýðýyla bölge
geneline yayýlmasý riskini artýrmaktadýr.

olmasýndan dolayý son dönemde yurt içi piyasalardaki

Son geliþme olarak Almanyanýn bile tahvil ihalesinde zorluklar

dalgalanmalarý artýrmýþtýr. Küresel risk algýlamasýndaki artýþa

yaþamasý, durumun vehametini ortaya koymaktadýr. AB liderleri

baðlý olarak döviz kurunda da yükseliþler sürmektedir. Son

arasýnda sorunlarýn çözülmesi aþamasýnda tartýþmalar devam

aylarda yurtiçinde döviz kurunda görülen bu yükseliþler, yurtiçi

ederken somut bir çözümün ortaya koyulamamýþ olmasý

dinamiklerden çok yurtdýþýnda meydana gelen geliþmelerin

piyasalardaki olumsuz havayý tetiklemektedir. AB cephesinde

önemini ortaya koymaktadýr. Avrupa Para Birliðine (Euro

bu geliþmeler yaþanýrken diðer taraftan, ABDde borç tavaný

Bölgesi) üye ülkeler heterojen bir ekonomik yapý sergilemektedir.

ve bütçe kesintileri konusunda tartýþmalar sürmekte, Çin

Ekonomik açýdan zayýf ve yüksek bütçe açýðý ile borç stoklarýný

ekonomisinden yavaþlama sinyalleri gelmekte ve Japon

kendi baþlarýna finanse etme kabiliyeti düþük ülkeler ile saðlam

ekonomisinin depremden sonrasýnda toparlanmasýnýn zaman

ekonomiye sahip ve tek baþýna ayakta durabilir güçte olan

alacaðý gözlenmektedir.

ülkelerin oluþturduðu parasal birlik, 2010 yýlýnýn baþýndan beri
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Dünya piyasalarýnda bu olumsuz tablonun yansýmasý olarak

yaratýlarak TLdeki deðer kaybýnýn durdurulmaya çalýþýlmasý,

yaþanan ekonomik dalgalanmalarýn ve TCMBnin geleneksel

kurdaki yükseliþin ve aþýrý dalgalanmalarýn önlenmesi

çizgisinin dýþýna çýkýp farklý politikalar izlemesinin, Türkiyedeki

amaçlanmaktadýr. TCMBnin Türkiye ekonomisi üzerinde

sanayi üretimini, cari iþlemler açýðýný, enflasyon beklentilerini,

uyguladýðý bu politika, TLnin piyasa deðeri üzerinde önemli

istihdam oranlarýný ve büyümeyi etkilediði görülmektedir.

bir etki býrakmaktadýr.

TCMBnin Ekim ayý içindeki toplantýsýnda politika faizini

Özellikle son dönemlerde Dünya finans piyasalarýnda sert

deðiþtirmediði, ancak gecelik vadede borç verme faiz oranlarýný

hareketlenmelerin olduðu görülmektedir. Bu durum Türkiye

beklenmeyen þekilde artýrdýðý ve bununla faiz koridorunu

ekonomisini de etkisi altýna almýþ, para piyasalarýnda sert

geniþlettiði görülmektedir. TCMB, yavaþlayan büyüme verileri

oynamalara neden olmuþtur. Sonuç olarak da, USD/TL seyri

ve artmakta olan enflasyon oranlarýyla olumsuz piyasa

yurtiçi ekonomisinde daha da önem kazanmýþtýr.

koþullarýna direnmeye çalýþmaktadýr. Bununla faiz avantajý
Bu baðlamda aþaðýdaki grafiði incelediðimizde;
USD/TL

Sepet (0,5$+0,5)

Lehman
Brothersýn
Ýflasý

2.4
2.2
2
1.8
Son 1 ayda
%6,6 yükseldi

Son 3 ayda
%17,5 yükseldi

1.2

Temmuz ayýnýn ortalarýndan itibaren USD+EURda (sepet
bazda) artýþ yönlü bir hareketlenme yaþanmýþtýr. 2008 yýlýndan
itibaren deðerlendirmeye alýnan kur deðiþimlerine göre, ayný
yýlýn sonlarýna doðru yaþanan Lehman Brothersýn iflasýyla
beraber kurda ani bir artýþ olduðu ve bu dönemden itibaren
önceki seviyelerine inmediði görülmektedir.

03.09.2011

03.07.2011

03.01.2011

03.11.2010

03.09.2010

03.07.2010

03.05.2010

03.03.2010

03.01.2010

03.11.2009

03.09.2009

03.07.2009

03.05.2009

03.03.2009

03.01.2009

03.11.2008

03.09.2008

03.05.2008

2010 yýl sonuna göre
%23 yükseldi
03.03.2008

1

03.05.2011

1.4

03.03.2011

1.6

USD) Türkiye ekonomisi içinde deðerinin artmasýna etki etmiþtir.
Buna ek bir deðerlendirme olarak; EURnun uluslararasý
piyasada yaþanan istikrarsýz geliþmeler sonucunda daha
güvenilir bir para birimi olarak görülmesine ve rezerv para
olarak da tutulmasýna raðmen, son zamanlarda Euro
Bölgesinde yaþanan ve artma eðilimi gösteren finansal riskler

Konuyu daha iyi kavrayabilmek açýsýndan kurdaki bu ani

sebebiyle öneminin azaldýðýný söylemek mümkündür. Euro

yükseliþin sebeplerine deðinmekte de fayda vardýr.

Bölgesi kaynaklý yaþanmasý muhtemel olup küresel bir etki

Öncelikle uluslararasý piyasadaki artan riske baðlý olarak ABD
dolarýnda ve EURda artýþ yaþandýðý görülmüþtür. Son dönemde
ABD ve Avrupa kaynaklý risklerin yeni bir resesyona kaynaklýk
edebileceði yönündeki öngörüler, USD ve EURnun (ki özellikle

yaratacaðý da aþikar olan finansal bir krizin yaþanabileceði
ihtimali, uzun vadede ABD dolarýný daha güvenilir bir para
birimi olarak öne çýkarmaktadýr. Bu da küresel yatýrýmcýlarý
daha güvenli olan ABD dolarýna yöneltmektedir.
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Dünya Ekonomi Piyasasýnda Türkiye nin Görünümü

sunmaktadýr. Türkiye kendi grubuyla deðerlendirildiðinde

Nasýl ?

ekonominin seyir halinin istikrarlý olmasý, finansal sektördeki

Son ekonomik geliþmelere paralel olarak ABD dolarýnýn küresel
ekonomi içinde en güvenilir yatýrým aracý olarak görüldüðünü
belirtmiþtim. Bunun yaný sýra, uzun vadede deðerlendirildiðinde
güçlü bir ekonomik yapýya sahip olduðu düþünülen Almanya
ve Japonyanýn hazine tahvillerinde de (her ne kadar dönemsel

þeffaflýk, yerel piyasalardaki derinleþme ve Türkiyenin büyüme
performansýnda yaþanan olumlu yöndeki geliþmeler, bununla
beraber iþgücü talebinin artmasý ve iþsizlik oranlarýnýn azalma
eðilimi göstermesi gibi her biri, birbirini etkileyen olumlu yöndeki
geliþmeler TL. lehine zemin hazýrlamaktadýr.

bazý sorunlar olsa da) benzer hareketliliðin yaþandýðýný

Yaþanan küresel krizin ve sonrasýnda TCMBnin para

söyleyebiliriz. Bunlarýn dýþýnda kalan ekonomilerin güvenilir

politikasýnýn tüm bu geliþmeler üzerinde yarattýðý olumlu etkiye

olma özelliðini kaybetme riski taþýdýðý izlenmektedir.

de deðinmek gerekmektedir. Nitekim TCMB, Ekim ayý içindeki

Geliþmekte olan ülkeler arasýnda yer alan Türkiyede de bunun
etkileri özellikle fon çýkýþýnýn yaþanmasýnda kendini gösterse
de, güçlü bir makroekonomik temele sahip olan yurtiçi
ekonomisi açýsýndan bu durum çok vahim görünmemekte
olup, önümüzdeki dönemler açýsýndan bizlere önemli ipuçlarý

piyasadaki döviz ve TL. sýkýþýklýðýný önlemek amacýyla zorunlu
karþýlýk oranlarýnda indirime gitmiþtir. (5 Ekim 2011 tarihinde
YP zorunlu karþýlýklarý 3 yýla kadar olan mevduatlar için 50 baz
puan, 3 yýldan uzun vadeli mevduatlar için ise 250þer baz
puan indirime gitmiþtir. 6 Ekim 2011 tarihinde ise %13,1 olan
aðýrlýklý ortalama TL. zorunlu karþýlýk oranýný %12,5e
düþürmüþtür. Böylece piyasaya toplam 4,5 milyar TL. likidite
saðlanacaðý açýklanmýþtýr. )
Ayrýca TCMBnin, fiyat istikrarýndan vazgeçmeyerek finansal
istikrarý saðlamaya ve korumaya yönelik yaklaþýmýnýn, Dünya
ve ülkemiz piyasalarýndaki aþýrý dalgalanmalar karþýsýnda emin
ve etkili adýmlarla ilerlemesinin TL.nin üzerinde deðer artýrýcý
olduðunu vurgulayabiliriz.
Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, küreselleþmenin her alanda
hüküm sürdüðü bir dünyada yaþarken ekonomik geliþmelerin
de tüm dünya ülkelerini olduðu gibi yurtiçi ekonomiyi de
etkilemesi tabi ki kaçýnýlmazdýr. Günümüzde yaþanan küresel
krizlerin uluslararasý piyasaya yüksek düzeyde entegre olmuþ
Türkiye ekonomisini de dalgalandýrmasý olaðan bir durumdur.
Ancak geliþmekte olan ülkeler arasýnda yer alan Türkiyenin
kendi grubu içinde deðerlendirildiðinde, olumlu yönde fark
yarattýðý görülebilir. Tabi bu olumlu geliþmelerin süreklilik arz
etmesi için TCMB politikalarýnýn önemli bir yeri vardýr. Yine de,
ABD dolarýnýn TL. karþýsýnda deðer kazanmasýnýn ülkemiz
ekonomisindeki geliþmelerden kaynaklanmamasý, küresel
ekonomik sorunlar karþýsýnda yurtiçi ekonomisinin istikrarlý
yapýsýnýn sürdürülmesi ve devamlýlýðýnýn saðlanmasý yoluyla
kurdaki yükseliþin sýnýrlanabileceðini düþünmekteyim.
Saðlýklý, kazançlý ve temkinli günler dileklerimle.
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Duyuru
Krediler

DÜNYA BANKASI
ÝHRACAT FÝNANSMANI
ARACILIK HÝZMETLERÝ
VE AVRUPA YATIRIM
BANKASI KREDÝSÝ
Dünya Bankasý kaynaklý Ýhracat Finansmaný Aracýlýk Kredisi
(EFIL-IV) ve Avrupa Yatýrým Bankasý Kredisi kapsamýnda firma
limiti 20.000.000 ABD Dolarý; Avrupa Yatýrým Bankasý Kredisi
kapsamýnda firma limiti 12.500.000 Avro olarak geçerliliðini
korurken, grup limitinin kaldýrýldýðý,
Dünya Bankasý kaynaklý Ýhracat Finansmaný Aracýlýk Kredisi;
Gemi/yat yapýmý, makine imalat, elektrik-elektronik, otomotiv
yan sanayi ve demir dýþý metal sektörlerinde faaliyet gösteren
Türkiyede yerleþik firmalarýn,
Yatýrým Bankasý Kredisi ise;
Avrupa Yatýrým
Sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük
ve orta büyüklükteki iþletmelerin, ihracata ve döviz kazandýrýcý
hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleþtirilecekleri sabit
sermaye yatýrýmlarý ile iþletme sermayesi ihtiyaçlarýnýn finansmaný

EXÝMBANK
YURTDIÞI FUAR
KATILIM KREDÝSÝ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) aracýlýðýyla, Türk
Eximbanktan gelen yazýda; banka tarafýndan, yurtdýþý fuarlara
katýlarak pazarlama ve tanýtým faaliyetlerinde bulunan ihracatçý
firmalar ile bunlara aracýlýk eden organizatörlere yönelik olarak
kullandýrýlan Yurtdýþý Fuar Katýlým Kredisi Programýnda kredi
taahhüt kapatma aþamasýnda yaþanan sorunlarýn giderilmesi
amacýyla þu düzenlemelerin yapýldýðý bildirilmiþtir:
 Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan destek kapsamýna alýnan
yurtdýþý fuar organizasyonuna/katýlýmýna iliþkin, kredi baþvuru
tarihi ile kredi vadesi arasýnda gerçekleþtirilen yurt dýþý fuar
harcamalarý kredi taahhüdüne saydýrýlabileceði ve
 Kredi taahhüdünün kapatýlmasýnda kullanýlan Yurtdýþý Fuar
Katýlým Kredisi Taahhüt Kapatma Formunda ilgili ihracatçý
birliði onayý yerine firmalarýn hesap denetimini gerçekleþtiren
YMM/SMMM onayýnýn bulunmasýnýn yeterli olacaðý ifade
edilmiþtir.
Kredi programý hakkýnda ayrýntýlý bilgiye www.eximbank.gov.tr
adresindeki Krediler menüsünden ulaþýlabilir.

amacýyla kullandýrýlmakta olduðu,
Her iki program kapsamýnda da finansman ihtiyacýna konu
olan hammadde, aksam/teçhizat, tesis ve yapý harcamalarýný
iþletme sermayesi veya yatýrým kredileri ile finanse edilebilmekte
olduðu,
Projelerin, Türk Eximbank (Türkiye Ýhracat Kredi Bankasý A.Þ)
tarafýndan deðerlendirileceði ve uygun bulunan firmalara döviz
cinsinden Libor/Euribor+1,5den baþlayan faiz oranlarýyla
kullandýrýlacak kredilerin vadesi iþletme kredileri için bir yýl
ödemesiz dönem dâhil beþ yýl, yatýrým kredileri için ise iki yýl
ödemesiz dönem dâhil yedi yýl olduðu,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden (TOBB) odamýza ulaþan
yazýda belirtilmiþtir.
Kredi programlarý hakkýnda ayrýntýlý bilgiye www.eximbank.gov.tr
internet adresindeki Krediler menüsünden ulaþýlabilmektedir.
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Seyahatname
Yoncalý Kaplýcalarý

Tertemiz Havasý ve Gençlik Ýksiri Þifalý Sularý Ýle

Yoncalý Kaplýcalarý

Hazýrlayan: M. Akif Aðtaþ
Fotoðraflar: M.Akif Aðtaþ - Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Arþivi

Türkiyenin jeotermal su kaynaklarý ve termal turizm bakýmýndan
en fazla kaynaða sahip illerinden olan Kütahyanýn batýsýnda
yer alan Yoncalý il merkezine 16 km mesafede bulunan, Kirazlý
Daðý eteklerinde 500 dönümlük bir alana yayýlmýþ, tarihi öneme
sahip yapýlarý, mesire yerleri temiz havasý, þifalý sularý ile tam
bir saðlýk cenneti.
Alaaddin Keykubat Camii ve Tarihi
Tarihi Hamam
Anadolu Selçuklu Devletinin en önemli hükümdarlarýndan olan
II. Alaaddin Keykubat, bir seferi sýrasýnda, askerler arasýnda
yayýlan salgýn bir hastalýktan endiþe duyduðu için, yanýnda
bulunan cilt hastalýðýna yakalanan kýzý Gülümser Hatunu yolu
üzerinde bulunan Yoncalýda býrakarak sefere devam eder.
Bir gün Gülümser Hatunu korumakla görevli bir asker,
çadýrlarýnýn bulunduðu bölgede bulunan çamurda tüyleri
dökülmüþ, derisi yýpranmýþ bir tilki görür.
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Tarihi
Tarihi Hamam

Seyahatname
Yoncalý Kaplýcalarý

Hasta tilki her gün çamura girmekte daha sonra orada bulunan
suda yýkanmaktadýr. Asker bir süre sonra hasta tilkinin iyileþtiðini,
tüylerinin çýktýðýný fark eder. Çamurun ve suyun þifalý olduðunun
fark edilmesi üzerine, Gülümser Hatuna çamur ve su ile tedavi
uygulanýr ve büyük bir hýzla iyileþtiði görülür. Sefer dönüþü
sýrasýnda kýzý Gülümser Hatunun iyileþtiðini gören ve buna
çok sevinen, dönemin bilime, tedaviye ve mimariye büyük
önem vermesiyle tanýnan Selçuklu Hükümdarý II. Alaaddin
Keykubat bu bölgeye bir hamam ve cami yaptýrýlmasýný
emreder. 1233 yýlýnda yapýlan cami son cemaat yeri üzerinde
üç kubbe, ana mekan üzerinde ise tek bir büyük kubbeye
sahip. Selçuklu mimarisinin izlerini günümüze taþýyan cami
günümüzde kullanýlmaya devam ediyor. Caminin hemen
karþýsýnda bulunan, erkek ve bayan bölümleri bulunan tarihi
hamamýn ise aslýna sadýk kalýnarak yapýlan restorasyon
çalýþmasý devam ediyor.

Nehir Termal
Termal Otel

derecede, yani insan vücuduna en uygun sýcaklýkla kullanýcýya
ulaþýyor. Uzmanlar Yoncalý termal suyunun insaný rahatsýz
etmeyen sýcaklýðý nedeniyle kürlerin rahat yapýldýðýný ve bu
sayede minerallerin deðer kaybetmeden insanlara ulaþtýðýný
belirtiyor. Ýçerdiði mineral oraný 417,37 mg/lt olan termal su
içme ve banyo kürleri olarak uygulanýyor. Florür içeren suyun
içilmesi, kemiklerin ve diþlerin güçlenmesini saðlarken, kemik
erimesi rahatsýzlýklarýnda yardýmcý tedavi unsuru olarak
kullanýlýyor. Günde iki defa 10-20 dakika arasý suya girmek
þeklinde uygulanan banyo kürleri, kronik dönemdeki kas ve
iskelet hastalýklarý, spor yaralanmalarý, romatizma, kireçlenme,
kemik kaynamasý, siyatik, cilt hastalýklarý, genel stres
bozukluklarý, böbrek, karaciðer, prostat rahatsýzlýklarý, kadýn
hastalýklarý gibi birçok rahatsýzlýk için yardýmcý ve tamamlayýcý
tedavi olarak öneriliyor. Termal su ayrýca beyin fonksiyon
eksiklikleri gibi rahatsýzlýklarda rehabilitasyon amaçlý kullanýlýyor.

Alaaddin Keykubat Cami

Yoncalý Kaplýcalarý
Asýrlardýr kaplýca geçmiþi bulunan yoncalý, kalsiyum,
magnezyum ve kükürt içeren þifalý sularý, Türkiyenin radyoaktivite
bakýmýndan en zengin çamur banyolarý ile tam bir saðlýk
cenneti. Kaynak çýkýþ sýcaklýðý 40-44 derece olan su 38-39

Yoncalý
Yoncalý Termal
Termal Otel
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Yoncalý Fizik Tedavi
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Yoncalýda bulunan 200 yatak kapasiteli Yoncalý Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Hastanesinde iskelet ve kas sistemi
hastalýklarý, travma, kýrýk, çýkýk sekelleri rehabilitasyonu,
osteoporoz (Kemik Erimesi) rahatsýzlýklarýnýn tedavileri yapýlýyor.
Ayrýntýlý bilgi için: www.yoncalihastanesi.gov.tr

Nehir Termal
Termal Otel

Öz Ýlgi Eðitim Rehabilitasyon ve Termal
Termal Bakým Merkezi
Yoncalýda bulunan Öz Ýlgi Eðitim Rehabilitasyon ve Termal
Bakým Merkezi, 9000 m² yeþil alana, 1579 m² kullaným alanýna
sahip Türkiyenin ilk, en büyük ve en kapsamlý engelli bakým
merkezi. Öz Ýlgi, bedensel engelliler, zihinsel engelliler ve
yaþlýlýk hastalarýmý bakýmý alanýnda hizmet veriyor.
Ayrýntýlý bilgi için: www.ozilgi.com
Konaklama
Yoncalýda hem tatilinizi yapýp huzur bulabilir, hem de tertemiz
havasý ve gençlik iksiri þifalý sularý ile saðlýk kazanabilirsiniz.

Kültür ve Turizm Bakanlýðý Turizm Belgeli, bünyesinde termal
havuzlarý, masaj salonlarý, spa merkezleri, hamamlarý,
restoranlarý, havuzlu otel odalarý, bitki banyolarý, çamur banyolarý,
saunalar, tuz odalarý gibi birçok birimi barýndýran, zevkinize ve
bütçenize göre seçim yapabileceðiniz oteller ve pansiyonlar
misafirlerini bekliyor. Ayrýca merkezde bulunan, termal havuzlar,
aile havuzlarý, hamamlar günübirlik geziler için ideal. Yoncalýda
bulunan dübecikler yüzme havuzunun %83 oranýnda
radyoaktivite içeren suyu özellikle karaciðer bozukluklarý ve
böbrek rahatsýzlýklarý için iyileþtirici özelliðe sahip. Çelik Suyu
Hamamý ise yüksek radyoaktivite oranýna sahip suyu ile halk
arasýnda gençlik suyu olarak bilinen suyun kaynaklarýndan.
Özellikle romatizmal hastalarýn tercihi, batak olarak bilinen
çamur banyosu Türkiyenin en yüksek radyoaktivite oranýna
sahip hamamý.
Oteller, pansiyonlar, hamamlar, havuzlar ve merak ettiðiniz her
türlü bilgi için www.yoncalikaplicalari.org sitesini ziyaret etmeniz
yeterli.
Ulaþým

Yoncalý
Yoncalý Termal
Termal Otel
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Yoncalý Kütahya-Tavþanlý yolu üzerinde, Kütahyaya 16 km
mesafede. Yoncalýya Kütahya þehir merkezinden 07:00-23:00
saatleri arasýnda 30 dakika aralýklarla, minibüs ile ulaþým
saðlanýyor. Yoncalý Kaplýcalarý Eskiþehire 94 km, Ýstanbula
430 km, Bursaya 130 km, Ankaraya 381 km, Antalyaya
434 km uzaklýkta.

Kitap
Seçtiklerimiz

Enerji sektöründe bir ilk
Avrupanýn önde gelen beþ elektrik ve þirketinden biri olan RWE tarafýndan hazýrlanan Enerji
Ticareti Terimleri Sözlüðü, enerji piyasasýnýn hizmetine sunuldu. Türkiyede alanýnda bir ilki oluþturan
sözlük, enerji ticaretinde kullanýlan temel kavramlarýn açýklamalarý ile enerji ticaretinin iþleyiþi
hakkýnda bilgi içeriyor. Ayrýca sözlüðün, Avrupanýn en likit ve en iyi iþleyen piyasalarýndan biri
olan Alman piyasasýnda kullanýlan enerji ticareti terimleri esas alýnarak Almanca, Ýngilizce ve Türkçe
olarak üç ilde hazýrlanmýþ olmasý dikkat çekici.
Ticareti
Enerji Ticareti Terimleri yaklaþýk 270 adet terim bulunuyor. Enerji Ticareti
Sözlükte gaz, elektrik, kömür, karbon ve emisyon, nakliye gibi Temel Kavramlarýn Açýklamalarý
sektörün alt baþlýklarýný kapsayan terimlere de yer veriliyor. RWE Turkey Holding AÞ Yayýný
95 Sayfa, Haziran 2011
Ýstanbul

Bir þehir nasýl marka olur?
Bir araya getirilen konu baþlýklarý ile dünyada ilk ve tek olma özelliðini taþýyan bu kitap belediye
baþkanlarý, ticaret ve sanayi odasý baþkanlarý ve onlarýn ekipleri ile bölgesel kalkýnma ajanslarý
ve bölge planlamacýlarý için planlama çerçevesi sunuluyor. Kitap ayrýca rekabetin
deðerlendirilmesi,alýcý-satýcý iliþkilerinin dinamiði, pazarlama altyapýsýnýn rolü ve etkin iletiþimin
yaygýnlaþtýrýlmasý gibi þehir markalaþmasýnda son derece önemli konularý da kapsýyor.
Marka Þehir
Muhterem Ýlgüner & Christer
Asplund Markating Yayýnlarý
354 Sayfa, Mart 2011
Ýstanbul

Marka Þehir, kolay anlaþýlýr anlatýmýyla dikkat çekerken, bir
þehri markalaþtýrma yolunda ayrýntýlý tablolara eþlik eden,
açýklayýcý örnekler de bulacaksýnýz. Ve bu kitabý okuduktan
sonra, bir þehrin nasýl marka olabileceðini daha iyi
anlayacaksýnýz.

Ýdari iþlem kuramý çerçevesinde RUHSAT
Ýdare, bireylere neden ruhsat verir? Bireylerin özellikle ekonomik alandaki ve giderek temel
hak ve özgürlükleri çerçevesindeki türlü etkinlikleri baðlamýnda (idareye bildirimde bulunmak
yerine) bunlarý yürütebilmek için idareden ruhsat almak zorunda býrakýlmasýnýn hukuksal ya
da ekonomik temelleri nelerdir? Ruhsat, hangi gerekçelerle zorunlu tutulabilir? Ruhsat verirken
idare keyfi ya da serbestçe davranabilir mi? Ruhsat verme karþýlýðýnda bireylerden ücret
alabilir mi? Dahasý, kamu hizmetleri özel giriþimciler tarafýndan ruhsat altýnda yürütülebilir mi?
Türk Ýdare Hukukunda Ruhsat, tüm bu sorulara açýklayýcý yanýtlar getirmek üzere genel özelliklerin
iþlendiði bir çerçeveyi nosyon halinde kurgulamayý öngören bir deneme niteliðinde. Türk
hukukunda genel olarak yeterince tartýþýlmadýðý gözlenen bu konu, aslýna bakýlýrsa bireyin
günlük yaþamýnda ve giderek toplumun ekonomik etkinliklerinde
Türk Ýdare Hukukunda
çok önemli sonuçlar doðuruyor. Özellikle uziletiþim (telekomünikasyon)
Ruhsat
ve enerji sektörlerine iliþkin olarak ruhsat kýsýtlarýnýn ve bedellerinin
Sedat Çal
uygulamada bulunmasý karþýsýnda ruhsatýn hukuksal rejiminin ayrýntýlý
Seçkin Yayýnevi
biçimde ortaya konulmasý gerekiyor. Kitapta, sözü edilen bu iki önemli
311 Sayfa, Ekim 2010
sektördeki ruhsat uygulamalarýna özellikle yer veriliyor.
Ankara
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Ajanda
Fuarlar

09 Þubat-12 Þubat 2012
EMITT 2012
16.Doðu Akdeniz Uluslararasý
Turizm ve Seyahat Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul

15 Þubat-16 Þubat 2012
Ýnsan Kaynaklarý Fuarý 2012 (15.)
Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve

1 Mart-4 Mart 2012
FOTEG Ýstanbul 2012
Gýda Ýþleme Teknolojileri Uluslararasý Ýhtisas Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy - Ýstanbul

1 Mart-4 Mart 2012
Ýstanbul Pencere 2012
13.Uluslararasý Pencere Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul

Sergi Sarayý / Ýstanbul

15 Þubat-18 Þubat 2012
Anfaþ Food Product
19.Uluslararasý Gýda Ýhtisas Fuarý
Antalya Fuar Merkezi / Antalya

29 Þubat-3 Mart 2012
Aysaf
8. Uluslararasý Ayakkabý Yan Sanayi Fuarý Ýstanbul
Fuar Merkezi / Yeþilköy - Ýstanbul

08 Mart-11 Mart 2012
MODAKS 2012
2.Tekstil, Moda Aksesuarlarý ve
Üretim Teknolojileri Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy - Ýstanbul

08 Mart-11 Mart 2012
3T '12
10.Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon
Teknolojileri Fuarý
Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný / Ýzmir

1 Mart-3 Mart 2012
TEXBRIDGE
Ýstanbul Tekstil ve Aksesuarlarý Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy - Ýstanbul

1 Mart-4 Mart 2012
MOYAF 2012
5.Mobilya Yan Sanayi ve Ahþap Makineleri Fuarý
Ýnegöl Belediyesi Fuar Merkezi / Bursa
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19 Nisan-22 Nisan 2012
KÜTAF'12
Kütahya 4.Tarým, Hayvancýlýk, Seracýlýk
ve Süt Endüstrisi Fuarý
Kütahya Belediyesi Fuar Alaný / Kütahya

