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Nafi GÜRAL

KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný
Sizce iþ dünyasý için liderin tanýmý nedir?
Lider tanýmýný yapmak gereksiz, lider denildiðinde ne anlamak
lazým geldiðini herkes biliyor artýk.
Bir liderin olmazsa olmazlarý nelerdir? Lider olmak kiþiye özgü
müdür,, yoksa bir ekip çalýþmasýnýn ürünü müdür?
müdür
Ýþ hayatýnda dinamikler, aranan özellikler ve kýstaslar sürekli
olarak deðiþmektedir ve geliþmektedir. Liderlerin de deðiþen
bu dinamiklere ayak uydurmalarý ve sürekli deðiþen deðerleri
yönetme becerilerini geliþtirmeleri kaçýnýlmazdýr. Liderlik bir
yetenektir ama yeteneðin geliþtirilmesi ekiple olur. Ekip hangi

Zirvesi organizasyonundan
Ýþ adamlarý ve þirketler Liderlik Zirvesi
neler öðrenebilir?
Bugün bilgiye ulaþmak çok kolay. Liderlik bilgilerini derleyen
kiþiler ders olarak anlatacak kadar bilgi depolayabilirler. Ancak,
bilgiyi depolamak yetmez, uygulamasýný becermek lazým.
Liderlik zirvesi organizasyonlarýnda, bilgileri uygulamaya
dönüþtüren tecrübelerden yararlanmak bakýmýndan fayda
saðlandýðýný düþünüyorum. Ve tabii ki derlenen bilgiler, öðrenilen
tecrübeler, yetenekle bütünleþtirilmesi halinde liderlik yolunda
ilerlemek mümkün oluyor.

oranda güçlü olursa, lider o oranda güçlü olur.
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Gündemdeki teþvik paketi ile ilgili deðerlendirmeniz nedir? Bu
paket ile ilgili beklentileriniz nelerdir?
Teþvik paketini tahrik paketi olarak deðerlendirdiðimi anlattým
bugüne kadar, çünkü aklýnda yatýrým olmayan sanayicileri bile
hareketlendirdi.
Baþta Ýstanbul olmak üzere Doðu ve Güney Marmaradaki
sanayi kuruluþlarý bölgelerinden ayrýlýp, kendilerine bulacaklarý
yeni kentlere, mevcut teknolojilerini ve kapasitelerini geliþtirerek
taþýnmaya hazýrlanýrken, olduklarý yerde veya yeni bölgelerde
yatýrým yapmak isteyenler de hazýrlýklara baþladýlar bile.
Ekonomik anlamda tüm dünyada doðuya doðru bir eksen
kaymasý var.
var. Sizce geleceðin ekonomisinde önemli rol
üstlenecek ülkeler hangileri olacak? Türkiye'nin
Türkiye'nin onlar arasýndaki
yeri ne olacak?
Yirmi yýl önce Çin denilince çok kalitesiz çok ucuz ürün
geliyordu akýllara. Ciddiye de alýnmadýðý hatýrlanacaktýr. Geliþmiþ
ülkelerde terk edilmiþ veya küçültülmüþ sanayi dallarý doðuda
geliþmeye baþladý.
Hindistan, Endenozya, Malezya, Vietnam ön plana çýkarken,
sürpriz yapmasý muhtemel Bangladeþi parlayan yýldýzlar olarak
görüyorum. Türkiye, bu ülkelerden daha þanslý. Avrupanýn
yirmi yýl öncesine kadar sürdürdüðü ve yavaþ yavaþ terk
etmeye mecbur kaldýðý sanayi misyonunu Türkiye üstlenmeye
baþladý bile.
Türkiye için önem
Ticari anlamda önümüzdeki yýllarda Türkiye
kazanacak yeni ülke ve pazarlar nerelerdir?
Özellikle kýta Afrikasýnýn önem kazanacaðýný düþünüyorum.
Ayrýca Ortadoðu ve Körfez Ülkelerindeki fýrsatlarý görenler ve
bu fýrsatlarý deðerlendirebilenlerin çok baþarýlý iþler yapacaklarýný
düþünüyorum.
Sapanca ve Afyon'dan sonra turizm yatýrýmý yapmayý
düþündüðünüz konaklama tesisi modeli ne olacak?
Termal turizmi önemsiyoruz. Henüz termal kaynaklarýn insanlar
üzerindeki faydalarýný tam anlayabildiðimizi sanmýyorum. Belirli
bir yaþtan sonra gerekli olduðu kanaati yaygýn. Halbuki,
geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi asýl gençlik yýllarýnda yararlanmak
lazým ki, bünye güçlü olsun, cilt diri kalsýn, yaþlanma geciksin,
saðlýklý ömür sürülsün. Termal zenginliðe sahip ülke insanlarý
incelenirse, bu gerçeðin varlýðýný görmek mümkündür. Biz de
termal yatýrýmlara devam etmeyi düþünüyoruz.
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Turizmde termal otel konsepti dýþýnda yatýrým yapmak istediðiniz
baþka bir konsept var mý? 2023 biliyorsunuz ülkemiz için
önemli bir tarih. Sizin turizm sektörüne dair 2023 öngörü ve
beklentileriniz neler? Sektörün 2023'te geldiði noktada siz
nerede olacaksýnýz?
Termal, sadece termal. Yakýn bir tarihte insanlarýmýz termalin,
genç kalma arzularýnýn gerçekleþeceði bir kulvar olduðunu
görerek, yaþayarak kabullenecekler. Çünkü, "her canlý için
yaþlanmak kaçýnýlmazdýr. Termal desteði ile genç kalarak
yaþlanmak elinizde olan bir fýrsattýr"
Yýlýn ilk yarýsý iþ dünyasý için nasýl geçiyor? 2012 ikinci yarý
ekonomik konjonktür ile ilgili düþünceleriniz neler?
Her sektörün farklý beklentileri olmasý, farklý sonuçlara ulaþmýþ
olmasý olaðandýr. Genel ortalamaya bakarsanýz, 2012 ilk
çeyrekte, mevsim þartlarýnýn engellemesine raðmen beklenen
ortalama deðerler elde edilmiþtir. 2012 diðer çeyrekleri için
de umutlu olanlar kazançlý çýkacaklardýr.
Bakan Çaðlayan'ýn açýkladýðý gümrüksüz bölgeler ile ilgili ne
düþünüyorsunuz? Böyle bir uygulamanýn kazanýmlarý, getirileri
neler olur?
Çok yaygýn olarak kullanýlmayan, hakkýnda fazla bilgi
edinilemeyen bir yöntem. Sayýn Bakanýmýzýn anlattýklarý kadar
bilgi sahibi olduðumu söylemeliyim. Ancak, kapsamýna
baktýðýnýzda çok da cazip görünen bir sistem. Singapur ve
Dubai çaðrýþýmý yapmýyor deðil, tam anlamýyla bu modeli
uyguluyor diyemeyiz, ama benzediðini söyleyebiliriz. Tabii ki
bu ülkeler bu modeli ülke genelinde uyguluyor, bizde ise bölge
olarak uygulama düþünülüyor. Bekleyeceðiz, göreceðiz.
ABD ve AB pazarlarýnda yaþanan daralma sizi nasýl etkiledi?
Bu pazarlarda yaþanan kayýplarý telafi edecek çözümleriniz
var mý?
Dinamik firmalar için pazar kaybý çok önemli deðildir, kayýplarýný
kýsa sürede telafi ederler. Ben daralmalardan baþka bir sonuç
çýkarmak istiyorum. Türkiyeye çok sayýda ticaret heyetleri
geliyor, gelen heyetlerin önemli bir çoðunluðu enerji, özellikle
yenilenebilir enerji, teknoloji, iletiþim ve bilgi sistemleri üzerinde
teklif sunuyorlar. Çok az sayýda sanayi ürünü teklif eden var,
zira Avrupada sanayi, yerini, sanayi dýþýndaki teknoloji ve
inovatif sektörlere býrakma hýzýný artýrýyor. AB ve ABD sanayicileri
var olma çabalarýnýn sonuçlanabilmesi için baþta Türkiye olmak
üzere uygun ülkelerle partner iliþkileri kurmak zorundalar. Bu
uygulama hem AB ve ABD firmalarýný rahatlatýr, hem de Türk
firmalarýna rekabet gücü kazandýrýr.

KUTSO Dergisinde görünürseniz,
sizi Türkiye görür.
Elinizdeki derginin 5000 adedi tüm Türkiyeye ücretsiz olarak daðýtýlmaktadýr.
Sizce, markanýzý tanýtmak için daha iyi bir mecra olabilir mi?
KUTSO Dergisinde 1 sayfa ilan, binlerce yeni tüketiciye ulaþma fýrsatýdýr.
KUTSO Dergisinin her sayýsý 5000 adet basýlarak tüm Türkiyedeki seçkin
takipçilerine ulaþmaktadýr.
Son derece ekonomik fiyatlarla KUTSO Dergisinde kullanacaðýnýz bir ilanýn,
gerek ürünleriniz, gerek markalarýnýzýn tanýtýmý için büyük bir fýrsat
olacaðýný hatýrlatmak isteriz.
Siz de ilan fiyat tarifemizi inceleyin ve bu fýrsatlardan mutlaka
yararlanýn.
KUTSO Yönetim Kurulu

Reklam tarifesi
fiyatlarýmýzý
öðrenmek için irtibat:

KUTSO  Melike Köse
Tel. 0274 228 00 28
228 32 32
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Devlet ve millet kaynaþmasýnda göstermiþ
olduðu katkýlardan dolayý Yýlýn Valisi Ödülünü
kazanan Kütahya Valisi Sayýn Kenan Çiftçi ile
KUTSO okurlarý için gerçekleþtirdiðimiz özel
söyleþide Kütahyanýn geleceðini konuþtuk.
Pozitif enerjisiyle þehrin çehresini deðiþtiren,
çalýþkanlýðý, güler yüzlülüðü ve mütevazi kiþiliði
ile 7den 70e herkesin gönlünü kazanan
Kenan Çiftçi deðerli fikirlerini bizlerle paylaþtý.
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Kütahyanýn ekonomik ve ticari açýdan bugününü deðerlendirir
misiniz?

Yeni teþvik paketi ve ilimize saðladýðý avantajlar nelerdir?
Kütahyaya neden yatýrým yapýlýr?

Yapýlan son teþvik düzenlemesiyle altý bölge uygulamasý
açýklandý. Bu altý bölge arasýnda Kütahya olarak biz 4.
bölgedeyiz. Düzce ve Afyonkarahisar, 4.bölge içerisindeki
ilimize yakýn þehirlerden.

Kütahya 4.ncü bölgedeki iller arasýnda. Ýstanbula, Bursaya,
Eskiþehire bizden daha yakýn bir il yok, bu yönde büyük
avantajýmýz var. Ýstanbul, Ýzmit, Adapazarý ve Bursa gibi
sanayileþmiþ iller artýk yatýrým açýsýndan doldu. Bu nedenle
Kütahya her alanda bir cazibe merkezi olmaya baþladý, yeni
teþvik paketi öncesinde de otomotiv sektörü zaten buraya
gelmiþti, yeni teþvik düzenlemesi de ciddi katkýlar saðlayacaktýr.
Bu konuda yatýrýmcýlara sunmak üzere örnek çalýþmalar ve
yatýrým avantajlarýnýn neler olacaðý konusunda detaylý bir çalýþma
hazýrlýyoruz. Yaptýðýmýz koordinasyon kurul toplantýsýnda
kaymakamlar ve belediye baþkanlarý ile de görüþtük, ekiplerimizi
oluþturuyoruz. Yurt içi ve yurt dýþýndaki yatýrýmcýlara gidip,
avantajlarý anlatacaðýz. Ticaret ve Sanayi Odamýz da yine bu
çalýþmalara dahil olacaktýr, firmalar tek sektörde var olmak
yerine, bir çok farklý sektörlerde çalýþmalý, alternatif alanlar
oluþturmalýdýr.

Bu bölgelerdeki iller, iþsizlik oranlarý, yatýrýmlar vb. kriterlere
göre belirleniyor. Ege Bölgesinde bizim dördüncü bölge iller
arasýnda bulunmamýz, ekonomik olarak çok iyi olmadýðýmýzýn
göstergesi, fakat bunun yaný sýra birçok avantajý da beraberinde
getiriyor.
Kütahyanýn ekonomik potansiyeli ile ilgili olarak özel bir çalýþma
yaptýrdým. Zafer Kalkýnma Ajansýndan aldýðýmýz bir proje ile
üniversitemizden hocalarýmýzý, TR 33 Bölgesindeki Manisa,
Uþak ve Afyona gönderdik. Yatýrýmlarý ve ekonomik potansiyeli
araþtýrdýlar. Bu araþtýrmalarda ilimizin çok iyi durumda olmadýðýný,
Zafer Kalkýnma Ajansýna baðlý illerden en iyi durumda
olanýn Manisa, ardýndan Uþak olduðunu,
Afyon ve Kütahyanýn ise birbirine çok
yakýn durumda olduðunu gördük.
Kütahyadaki istihdam oranlarýna ve
nüfusa baktýðýmýzda, yaþ ortalamasý
Türkiyede 27 iken, Kütahya 34.7 oraný
ile yaþlý nüfusun en çok bulunduðu yer.
Bu da genç nüfusumuzun burada
kalmadýðýný, ekonomik olarak
deðerlendirilemediðini gösteriyor. Ancak,
genel bir deðerlendirme ile gidiþata
baktýðýmýzda, Kütahyanýn her alanda bir atýlým içinde
olduðunu görüyoruz. Yeni fabrikalarýn, yeni inþaatlarýn
yapýlmasý, yeni sektörlerin baþlamasý, araç trafik miktarýnýn
artýþý, hem þehirde hem de etrafýndaki canlýlýðýn artmasý bunun
göstergesi. Örneklerden bir tanesi de Yoncalý Termal
Tesislerindeki hareketlenme ve olumlu geliþmeler. Sanayide
yapýlan yatýrýmlara baktýðýmýzda da, her geçen gün artýþ
olduðunu, bundan yaklaþýk bir yýl önce insanlarýn iþ aradýðý,
þimdi ise iþverenlerin eleman aradýðý bir seviyeye geldik. Bu
geliþmeler çok hýzlý oldu ve daha da artacaktýr.
Kütahyanýn hem yatýrým, hem de turizm potansiyeli fevkalade.
Altyapý çalýþmalarýnýn artmasý gerekiyordu, bunlarla ilgili olarak
belediye, il özel idare ve ilçe belediyeleri master planlarýný yaptýlar,
buna göre çalýþmalar devam ediyor. Tabi her zaman olmasýný
istediðimiz bir konu da, üniversitenin, özel sektörün ve kamunun
elbirliði ile çalýþmasýydý. Bunu da þu anda gerçekleþtirmeye
baþladýk, meyvelerini zaman içerisinde alacaðýz.

Kütahyadaki avantajlý sektörlerden bir
tanesi de aðaç sektörü, burada hem
nakliye giderleri düþecek, hem de
firmalar teþvikten yararlanacak.
Domaniç, Tavþanlý, Emet, Simav
ilçelerimize bu sektörde yatýrým yapýlabilir.
Kütahya olarak Türkiyenin aðaç
sektöründeki ihtiyacýnýn %25 ini
karþýlýyoruz. Yatýrýmcýlarýn, hammaddenin
çok yakýnýnda üretim yaptýðýnda satýþ avantajlarý
var. Bunlarý anlatacaðýz, duyuracaðýz ve inanýyorum
ki bunlarýn meyvelerini çok kýsa sürede alacaðýz. Bu
teþvik paketinin detaylarý çýkmadan bile Kütahyaya birçok
avantajlar saðlayacaðýna inanýyorum. Yurt içi ve yurt dýþýndan
yatýrýmcýlar gelmeye baþladý ve görüþmeler devam ediyor,
olumlu sonuçlar olursa yeni yatýrýmlar olacak.
Kütahya nasýl marka þehir olur?
Marka þehir denildiðinde bazý þeylerin çaðrýþým yapmasý lazým.
Marka olmak sadece bir özellikle deðil, bir sürü deðerinizin
ortaya çýkarýlmasý ile yapýlabilir. Marka en tepedeki bir þemsiyedir,
bu þemsiyenin altýnda Kütahya Kalesi, Germiyanoðlu Sokaðý,
Kütahyanýn camileri, medreseleri, Aizonai Antik Kenti, termal
turizmi, porseleni, çinisi gibi zenginlikler var. Kütahya denildiðinde
akla, bu zenginliklerin gelmesi ve çeþitlenerek her alana
yayýlmasý gerekiyor. Turizmde marka haline gelmesi, sadece
termalle deðil, tarih turizmiyle, giysi ve takýlarýyla, tarihi sokaklarý
ve kalesiyle, madenleriyle, yani her alanda olmalý. Marka haline
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gelirken de herkese hitap edebilmeniz lazým, Türkiyenin her
bölgesine hatta dünyaya hitap etmelisiniz. Marka þehirden
kasýt, Kütahya ile özdeþleþen bir sürü çaðrýþýmýn olmasý
gerektiðidir. Dünya turizmini iyi okumak, dünya insanlarý
nerelere, neden gidiyor bilmek lazým. Dünyadaki insanlarýn
neyi izlediði tespit edilerek, þehirdeki bazý noktalar daha ön
plana çýkarýlabilir.
Mesela þu anda Avrupada saðlýk, sýhhat arayan yaþlý bir nüfus
var. Türkiyedeki 65 termal merkezinin 8 tanesi Kütahyada
mevcut, bizim bu durumu iyi okuyup ve deðerlendirip Avrupalýyý
tedavi etme noktasýnda yatýrýmcýlarý bu alana yönlendirmemiz
lazým. Tabi bunu yaparken, dünyadaki konsepti ve geliþmeleri
de bilmeli ve takip etmeliyiz.
Kütahya 2023 vizyonunda neler var?

1000den fazla proje yürütüyoruz
Kütahyanýn 2023 vizyonu bizim yol haritamýz, bunu aynen
uygulayacak deðiliz, çünkü geliþen þartlara göre
deðiþtirilebilecek. Eðer sizin gideceðiniz bir liman yoksa, hiçbir
rüzgar fayda etmez sözünden yola çýkýyoruz ve belirlediðimiz
yol haritasý ile ne yapacaðýmýzý artýk biliyoruz. Sanayide,
turizmde, ekonomide, eðitimde, tarýmda nerede olacaðýmýzla
ilgili hedefler belirledik, bu hedefler uçuk kaçýk, hayal mahsulü
deðil, ulaþýlabilir hedefler. Mevcut potansiyelimizi ortaya koyduk
ve bu potansiyelimizle ne kadar ileriye gidebileceðimizi belirledik.
Tüm arkadaþlarýmýz da bu konularda neler yapabilecekleri
konusunda çalýþmaya baþladýlar. Tarým sektörü için komite
oluþturduk, eðitim alanýnda yeni bir üniversite nasýl ve nereye
kurulmalý, eðitim kurumlarýmýz nerede olmalý gibi çalýþmalar
yaptýk. Adým adým bu çalýþmalara devam ediyoruz. 2023
vizyonu dýþýnda, yýllýk hedeflerimizi de yaparak, bu hedeflere
doðru tüm birim amirleri ile birlikte koþuyoruz. Her alanda tüm
kaymakamlarýmýzýn, daire müdürlerimizin önünde yol haritasý
var. Kütahya þehri olarak ilçelerimiz dahil olmak üzere, bu yol
haritasýna göre çalýþmalar yapýyoruz. Ýlimizi ilçeleriyle birlikte
her alanda topyekun, omuz omuza kalkýndýrmak istiyoruz.
Hep söylediðim gibi, Kütahya bir aile ve bu aile komple
kalkýnacak. Bu konuda bütün arkadaþlar çaba gayret gösteriyor,
1000den fazla proje yürütüyoruz. Bu yýl ki hedeflerimiz arasýnda
yok iken, Sayýn Bakanýmýzla görüþmeler sonucunda, Gençlik
Merkezi yapýyoruz. Ayrýca hýzlý treni getirmek istiyoruz,
biliyorsunuz hýzlý tren baðlantýsý Tavþanlýya kadar gitti.

Pozitif enerji yayýlýyor
Son günlerdeki ve geçen yýl bu zamanlardaki gazetelere
baktýðýnýzda þu farký göreceksiniz. Sadece ben deðil, Ticaret
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ve Sanayi Odasý Baþkaný, iþadamlarý derneði baþkanlarý, hepsi
artýk olumlu þeyler konuþuyor ve Kütahya adýna mutlu þeyler
söylüyorlar. Kütahya artýk bütün fertleri ile birlikte bu devinimin
içerisinde, bakýþ açýlarý her kesimde deðiþti ve pozitif enerji
herkese yayýlýyor.
KUTSOnun ve ilimizdeki STKlarýn çalýþmalarýný deðerlendirir
misiniz?

Üyeler, yurt dýþýna giderek ilgilendikleri sektörleri
incelemeli
Sivil toplum kuruluþlarýnýn çok büyük ve önemli çalýþmalarý
var. Bu çalýþmalarýn sadece ticaret odasýnda deðil, her alanda
yaygýnlaþmasý gerekiyor. Son günlerde farklý derneklerle
toplantýlar yaptým, derneklerin üye sayýsý az, çok daha fazla
olmalý. Örneðin Ýngilterede bir derneðin yaklaþýk 2 milyon
üyesi var.
KUTSO zaten kendisini geliþtirmiþ, tek baþýna etkili faaliyetlerini
yürütüyor. Yapýlan çalýþmalar takdire þayan, örnek hizmetleri
var, bunlardan dolayý teþekkür ediyorum. Ticaret Odamýzýn
yapmasýný istediðim þey, üyelerin yurt dýþýna gitmesini, oradaki
geliþmeleri görmesini ve ilgi alanlarýndaki sektörün hangi
aþamada olduðunu incelemesini saðlamak. Eðer bu olursa
insanlarýn bakýþ açýsý deðiþir ve vizyonlarý geliþir. Böylelikle çok
daha farklý çalýþmalar yapabilirler.

Özel sektörde kümelenme yapýlmalý
Ticaret Odamýzdan bir diðer önemli beklentim, kümelenmenin
yapýlmasý. Kümelenme toplantýlarýnýn mal alýmlarýnda çok
önemli katkýlarý var. Kütahya bu yeni teþviklerle bir yerlere
gelirken, ekipler oluþturulmalý, buraya tüccarlarý getirmek için
çaba gösterilmesini arzu ederim. Çünkü biz ne kadar çalýþýrsak,
ne kadar tüccar gelirse o kadar zenginleþiriz.
Sadece vali ile ticaret odasý baþkaný ile bir belediye baþkanýyla,
bir milletvekiliyle bu iþler olmaz, bu iþler, elbirliðiyle omuz
omuza, el ele, gönül gönüle, kafa kafaya verilerek yapýlabilir.
Ýnþallah þehrimizi çok daha ileriye elbirliðiyle götüreceðiz. Pozitif
düþünmeli, bu düþünceleri icraata geçirmeliyiz.

Þimdiye kadar yürüyorduk, artýk koþmalýyýz
Þimdiye kadar yapýlanlarla yürüdüysek, yürüyor olduðumuzu
kabul ettiysek, artýk hýzlanmamýz gerekiyor, hatta koþmalýyýz.
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanýmýz Nafi Güralýn söylediði
teþvik deðil, tahrik sözünü çok beðendim. Yatýrým teþviki
deðil, yatýrým tahriki. Yeni teþvik ile büyük bir fýrsat doðmuþken,
bu fýrsatý Kütahya için çok iyi deðerlendirmemiz gerekiyor.

Kapak Konusu
Kütahya ve Yatýrýmlar

Eðer sizin gideceðiniz bir liman yoksa,
hiçbir rüzgar fayda etmez
sözünden yola çýkýyoruz ve belirlediðimiz yol
haritasý ile ne yapacaðýmýzý artýk biliyoruz.
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ORTA DOÐUDA

Hazýrlayan: Melike Köse
Fotoðraflar: M.Akif Çakmak

ORTADA DURAMAZDIK
Dünya gündeminde önemli bir konu olan Orta Doðudaki
geliþmeler hakkýndaki düþünceleriniz nelerdir?

Dünyada þu anda en çok öne çýkan konu Arap Baharý ile ilgili
geliþmeler, diðer bir konu ise Ýranýn durumudur. Ýrana, Ýsrail
ya da ABD müdahale edecek mi? Müdahale edilirse bunun
küresel etkileri neler olabilir? Bu durum petrol fiyatlarýný nasýl
etkiler? þeklinde tartýþmalar yapýlmaktadýr.
Olaylarý daha iyi anlamak için biraz geriye gitmemizde fayda
var. 1990lý yýllarda nasýl Sovyetler Birliði daðýldý ve 1980lerin
ikinci yarýsýndan itibaren Doðu Avrupa, Beyaz Devrimi
gerçekleþtirdiyse, þimdi de benzeri bir þekilde Kuzey Afrikada,
Orta Doðuda adýna en son Arap Baharý verilen bir devrimler
süreci yaþanmaktadýr. Bu süreç Tunusda baþladý, Mýsýr, Libya
ve Suriye þeklinde devam ediyor. Peki bu deðiþime etki eden
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faktörler nelerdir? Öncelikle þunu belirtmek isterim. Ýnsanlarýn
dünyadaki her türlü geliþmenin arkasýnda, Amerika ve Ýsraili
ya da mason ve Yahudileri aramalarý doðru deðildir, bu düþünce
çok sýhhatli bir ruh halinin ürünü olamaz. Bunu iddia edenler
bilerek ya da bilmeyerek Ýsrail veya ABDnin propagandasýný
yapmaktadýrlar.
Bölgedeki geliþmeleri anlamak için öncelikle yerel dinamiklere
bakmak gerekir. Orta Doðu Bölgesi I. Dünya Savaþýndan
sonra suni olarak oluþturulmuþtur. Osmanlý daðýldýktan sonra
bölgede suni sýnýrlar çizilmiþ ve bununla beraber suni milletler
oluþturulmaya çalýþýlmýþtýr.
Diðer yandan, Peygamberlerin büyük bir kýsmý bu bölgede
ortaya çýkmýþtýr. Kudüs, hem Müslümanlar, hem Hristiyanlar,
hem de Yahudiler için kutsal bir yerdir. Bu çerçevede, dinler
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bakýmýndan bölgenin önemli olmasý, bölgede kavgaya sebep
olan unsurlardan biridir. Mezhepçilik, kavmiyetçilik, yani etnik
milliyetçilik bölgede hala güçlüdür. Bölge ülkelerinin elinde
petrol rezervleri bir avantaj gibi görünür iken, demokratik
idarelerin yokluðu sebebiyle dezavantaj haline dönüþmektedir.
Küresel güçler istikrarlý bir enerji temini için, bölge ülkelerinin
iç ve dýþ siyasetlerine müdahale etmektedirler.Dolayýsýyla söz
konusu petrol rezervleri istikrarsýzlýðý hazýrlayan bir unsur haline
gelmektedir.
Bölgede Tunusla baþlayan ayaklanmalarýn ve devrimlerin, dýþ
kaynaklar tarafýndan kurgulanmadýðýný, yerel dinamiklerden
kaynaklandýðýný düþünüyorum. Bu baðlamda bu faktörlerden
birincisi küreselleþme ve küreselleþmenin yereldeki etkisidir.
Son yýllardaki hýzlý teknolojik geliþmelerle dünya daha eriþilebilir
hale geldi, hatta dünyaya küresel köy dendi. Ýletiþim son
derece kolaylaþtý, gazeteler, televizyon, internet gibi muazzam
deðiþimler oldu.
Küreselleþme faktörünün Orta Doðudaki ayaklanmalarla olan
ilgisine gelince, oradaki diktatörler, rejimler halklarýnýn üzerinde
her açýdan baský kurmaktaydýlar. Gazeteleri, televizyonlarý
kontrol altýnda tutmaktaydýlar. Halklarýnýn dünyada yaþanan
geliþmelerden haberdar olmamalarý için çaba gösteriyorlardý.
Bütün bunlara raðmen, iletiþimdeki geliþmelerden ve bölge
insanlarýndan bazýlarýnýn eðitim, ticaret gibi çeþitli sebeplerle

geliþmiþ ülkeleri görüp, kýyaslamalar yapmalarýndan dolayý
bilgi sýzmalarý oldu ve insanlar iyi yönetilmediklerini anladýlar.
Diðer yandan, Orta Doðu bölgesine aslýnda bizim de içinde
olduðumuz Ýslam Medeniyetleri ülkeleri diyebiliriz. Osmanlýnýn
daðýlmasýyla bu medeniyete tabi olan halklar maddi, manevi
þoka girdiler. Küçük küçük parçalara ayrýldýlar. Ýngiliz ve Fransýz
yöneticiler tarafýndan yönetildiler ve koloni haline getirildiler.
Biz ise sömürge olmadýk ama Kurtuluþ Savaþý vermek zorunda
kaldýk, ve önemli bir maddi þok yaþadýk. Yaþanan manevi þok
ise, bölgedeki Müslümanlarýn kültürlerine ve inançlarýna güveni
azaldý. Müslüman olduðumuz için mi geri kaldýk? þeklinde
düþündüler. Aþaðýlýk kompleksi ve özgüven sýkýntýsý içinde
20.yüzyýla girdiler. Bu da bölgedeki istikrarsýzlýða etki eden
dýþ faktörlerinden ikincisi oldu.
Türkiye olarak biz, sýkýntýlý dönemlerden geçsek de, özgüven
tazelemek ve kültürümüzü canlandýrmak için 1950lerden
itibaren mücadele ettik. Kültürümüzle barýþma süreciiçine
girdik ve önemli mesafeler aldýk. Ancak Orta Doðudaki ülkeler
bunu henüz yeni yapmaya çalýþýyorlar, bu nedenle her açýdan
sýkýntý içerisindeler.
Bu durumda Türkiyenin
Türkiyenin tutumu ne þekildedir?
Türkiyenin ekonomik ve demokratikleþme anlamýnda
baþarýlarýnýn bazý göstergeleri vardýr. Bunlardan birincisi çok
sayýda gazetenin ve ulusal televizyonlarýn olmasýdýr. Diðer
yandan büyüme konusunda, Çinden sonra ekonomisi en
hýzlý geliþen ülke haline geldik. Dýþ siyasette ise, artýk hayýr
diyebilen bir Türkiyenin olmasý, Orta Doðudaki ülkelere biz
de yapabiliriz düþüncesini veriyor. Onlarda ekonomimiz
güçlensin, dýþ siyasette biz de dik durabilelim, hayýr diyebilelim
istiyorlar.
Bütün bu geliþmeler karþýsýnda, Türkiye olarak Orta Doðudaki
geliþmeler karþýsýnda aktif rol aldýk ve dýþ siyasetimizde, barýþýn
saðlanmasýný istediðimizi dile getirdik. Saddam, Kaddafi, Esad
ile iþbirliði ve ticaret yaptýðýmýz dönemlerde de demokrasiye
olan inancýmýz bugünkünün aynýsýydý. Halkýmýza hiçbir zaman
onlarýn ideal demokrasi olduðunu söylemedik. Komþularýmýzla
ticaret yaptýk ve herkesle iþbirliði yaparýz dedik. Bu ülkelere
de halkýnýzla barýþýn telkinlerinde bulunduk. Zira günümüzde
gücünü halkýndan almayan idareler, yönetimler ayakta kalamaz.
Orta Doðunun diktatör yöneticileri, belli zaman sonra kendilerini
insan üstü görmeye baþladýlar, alternatif ve farklý düþünceler
ortaya koyamadýlar, hatalarý fark edemediler. Kendilerine yakýn
çýkar gruplarýnca alkýþlandýlar, fakat halklarýnýn kýymetini
bilemediler. Kaddafi bilmedi, þimdi Esad da bilmiyor.
Tüm bu olup bitenlere raðmen, biz politikalarýmýzý belirlerken
savaþ olmasýný istemediðimizi hep belirttik. Savaþ olmasýn,
kan dökülmesin diye muhaliflerle de Kaddafi ile de görüþtük.
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olmasa bile, seçimlerle gelen bir iktidarýn en yakýn olduðu ülke
Türkiye olacaktýr. Bu durumda Türkiyenin etkisi artacak, Ýranýn
etkinliði Suriyede azalacaktýr. Bu nedenle Ýran ahlaki olmayan,
makyevelist, mezhepçi bir politika izlemektedir ve insan
haklarýnýn yanýnda olmamaktadýr.

Barýþçýl þekilde sorunu çözmeye çalýþýrken, hakaretlerle
karþýlaþtýk. Sürecin çýkmaza girdiði noktada, bir zalim, bir de
zulme uðrayanlar varsa kenara çekilmek yerine NATOnun
tarafýnda yer aldýk. Tabi ki her zaman NATO doðrudur ve
haklýdýr demiyorum, ama bu konudaki müdahalelerini doðru
bulduðumuz için böyle tavýr aldýk.
Dýþ siyasetimizde ulusumuzun çýkarlarý doðrultusunda daha
hassas olmak zorundayýz. Suriye sorununda, dostluðumuzu
da kullanarak 7 ay süreyle 60dan fazla toplantýya katýldýk,
ancak tüm bu giriþimlere raðmen alýnan kararlardan bir sonuç
çýkmadý.
Suriyede eski rejimden kalma bir bürokrasi var. Bu bürokratik
yapý sorunlarý þiddetle ve güçle halletmeye çalýþýyor. Suriyede
muhalefet hareketleri baþlamadan önce, halkýna daha yakýn,
reforma daha yatkýn bir lider olan Baþar Esad vardý. Rejimle,
halký barýþtýrýr diye düþünürken tam tersi oldu. Baþar Esad
eski bürokratik anlayýþýn etkisine girdi ve zorla, þiddetle istediðim
herþeyi yaparým noktasýna geldi. Bu durumda biz de doðal
olarak, Esadýn karþýsýna geçmek durumunda kaldýk. Eðer
geçmeseydik, kendi ilkelerimizle çeliþen bir duruma gelecektik.
Bizim Siyasetimizin temeli, barýþ esaslý, demokrasiye, ahlaka
ve insan haklarýna dayalýdýr. Orada insanlar ölürken tepki
göstermiyorsak, kendi ilkelerimizle çeliþiriz.
Arap Baharý ekonomik açýdan fýrsat baharýna dönüþür mü?
Orta Doðunun demokratikleþmesi, en fazla Türkiyenin iþine
yarayacaktýr. Çünkü, öncelikle geçmiþte biz o bölgeyi yönetmiþ
bir ülkeyiz. Bölge ve bölge insanýyla tarih ve kültür birliði, etnik
baðlarýmýz var. Dünyaya ayný pencereden bakýyoruz. Avrupa
gibi trendin aþaðýya doðru düþtüðü bir durumda deðiliz.
Bölgede yükselen bir deðeriz ve Türkiyeye artýk büyük deðer
veriliyor.
Türkiye açýsýndan, Suriye üzerinde de büyük fýrsatlar var.
Bundan dolayý Ýran, Türkiyenin politikasýna muhalefet ediyor,
çünkü Suriyedeki bir rejim deðiþikliðinde, demokrasi tam

12

Yeni geliþmeler, Türkiyenin Suriyede ve bölgede etkisini
artýracaktýr. Bu durum bizim için hem ticari imkanlar sunacaktýr,
hem güvenlik ve siyasi, hem de kültürel anlamda yeni iþbirliði
alanlarý doðuracaktýr. O bölgelerde diktatörler yerine halkýyla
barýþýk rejimlerin olmasý, hem o ülkelerin istikrarý, hem de ticari
iliþkiler içine girecekleri ülkeler açýsýndan önemlidir.
Demokratikleþme süreci tamamlandýðýnda,Türkiyenin bölge
üzerinde baþta ekonomik açýdan olmak üzere etkinliði artacaktýr.
Ancak Çin ve Rusya bunu istememektedir.
Bölgedeki süreci takip ederken, konuyu siyasi kavgalarýn
ötesinde düþünmek gerekir. Orta Doðudaki geliþmelerin
dýþýnda kalamayýz. Hem bölgesel güç olup, hem de sýnýrýmýn
dýþý beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Böyle demek, dünyanýn
ekonomik ve siyasi anlamda geldiði noktayý bilmemektir.Terörle
mücadele, darbelerle mücadele ve dýþ siyaset gibi alanlar
ulusal mevzulardýr. Bu hususlarý siyasi rant çýkarýrýz düþüncesiyle
manipüle etmek, hem ahlaki deðildir, hem de ulusal çýkarlara
aykýrýdýr.
Diðer yandan, bu ayaklanmalarýn ya da Arap Baharý dediðimiz
bu akýmýn neticesinde, istikrarlý, demokratik yapýlarýn kýsa
sürede kendiliðinden kurulacaðýný düþünmek, bölgeyi iyi
tanýyamamaktýr. Ýstikrarýn ve demokrasinin olabilmesi için bazý
olmazsa olmaz ön þartlar vardýr. Bunlardan ilki eðitimdir.
Demokrasi seçmekten ibarettir, seçmek içinse seçebilme
olgunluðuna eriþmek lazýmdýr. Bunun için de eðitim
gerçekleþmelidir. Ýkinci koþul ise mezhepçiliðin ve kavmiyetçiliðin
olmamasý lazýmdýr. Seçim yaparken, insanlarýn saðlýða, eðitime,
siyasete, güvenliðe ve baþka konulara dair projelerine bakmak
gerekir, kavmiyetçi ve etnik milliyetçi olunmamalýdýr. Üçüncü
koþul, adaletli gelir daðýlýmýnýn olmasýdýr, en azýndan asgari
derecede bunun saðlanmasý gerekir.
Arap Baharý neticesinde istikrara ve demokrasiye ulaþýlýrsa,
baþta ekonomik açýlardan olmak üzere birçok olumlu sonuç
ortaya çýkacaktýr. Eðitim, saðlýk, ekonomi vb. alanlarýndaki
reformlarýn olabilmesi için, örgütlenme hürriyetinin düzenlenmesi
vemezhepçilikle mücadele etmek gerekmektedir. Bunun için
de hem Türkiye, hem de diðer ülkeler ve uluslararasý kuruluþlar
sürece yardýmcý olmalýdýr.
Peki tüm bu küresel geliþmeler Türkiyeyi
Türkiyeyi nasýl etkiler?
Küreselleþmeden dolayý, Amerikadaki bir terör saldýrýsý, ya
da Çindeki bir ekonomik kriz bizi etkilemez diyemeyiz. Böyle
demek dünyayý iyi algýlamamak, iyi tanýyamamaktýr.
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Orta Doðudaki geliþmeler, ekonomik açýdan da etkilidir,
mesela yakýn zamana kadar ticari iliþkilerimizin olduðu Suriyeye
ihracat yapamýyoruz. Ayrýca Suriyenin tekrar PKK oyununu
oynamaya baþladýðý söyleniyor, bu nokta güvenlik anlamýnda
sýkýntý oluþturur. Sayýsý 20 bini aþan göçmenler ekonomik
olarak bize yük olmaktadýr. Bölgedeki kargaþanýn enerji,
doðalgaz ve petrol fiyatlarý ile ihracat ve ithalat açýsýndan da
olumsuz etkileri olmaktadýr.
Dolayýsýyla Orta Doðudaki sýkýntýlar, ekonomi ve güvenlik baþta
olmak üzere her açýdan bizi olumsuz etkilemektedir. Bir an
evvel istikrarsýzlýðýn sona ermesini ve bölgede halklarýyla barýþýk,
gücünü onlardan alan, demokratik süreçlerle seçilen iktidarlarýn
gelmesini istiyoruz.
Geliþmelere genel olarak ve geniþ bir açýyla baktýðýmýzda,Türkiye
bu süreçte yükselen deðer olarak ortaya çýkmaktadýr. 24
Ocak 1980 kararlarý ile dýþa açýlma ve dünya ekonomisiyle
entegre olmaya dayalý bir politika baþladý. Kýsmen baþarýlý
oldu. Ýthal ikamesi ya da devletin teþviki önemlidir. Yeni
geliþme stratejileri için gereklidir. Teknolojiyi kendimiz üretmek
üzere gayret sarf etmekteyiz ve daha fazla gayret etmeliyiz.
Ekonomi ve diðer konulardaki politikalarýmýzý istikrarlý halde
sürdürmeliyiz. Bu süreçte sadece dünyaya entegre olalým
düþüncesi eksiktir. Ayrýca istihdama, uzun vadeli hedeflerimize,

istikrara katký saðlayacak milli projelere ihtiyacýmýz vardýr.
Öte yandan devlet binalarýmýza Yurtta sulh, cihanda sulh
fakat bunun gereðini tam anlamýyla yapamadýk.Ülke içinde
barýþ için önce devletin ideolojisi ile halkýn ideolojisi ayný
olmalýdýr ve devletin halkýný kucaklamasý, halkla devlet arasýnda
barýþ olmasý, vatandaþýn tüm sorunlarýnýn çözülmesi lazýmdýr.
Ýçerideki ve dýþarýdaki tuzaklara düþmemeli, devlet-halk
barýþýklýðýný saðlamak zorundayýz. Biz Osmanlý gibi büyük bir
medeniyetin kültür havuzunun çocuklarýyýz.
Yeni teþvik sisteminde Kütahya 4. Bölgede yer alýyor,
alýyor, nasýl
deðerlendirirsiniz?
Bilindiði gibi Kütahyanýn % 57si ormanlarla kaplýdýr. Yine
madenler, termal kaynaklar gibi birçok zenginliðimiz vardýr. Bu
kaynaklar verimli bir þekilde kullanýlarak Kütahya saðlýk merkezi
haline getirilebilir, bunun için gerekli termal kaynaklarýmýz ve
ormanlarýmýz var. Termalden yola çýkarak hizmet sektörü
güçlendirilir ve þehir, saðlýk merkezi haline getirilebilir. Ayrýca
þehrimizdeyeni üniversiteler açýlabilir, bunlarýn devlet eliyle
olmasý þart deðildir, özel üniversite de olabilir. Böylece Kütahya
saðlýk, eðitim, turizm merkezi haline getirilebilir. Bunlarý
yapabilmek için her türlü potansiyel var. Tarihi olarak Dumlupýnar,
Çavdarhisar, doða ve kýr turizmi için Murat Daðý ve diðer yerler
var. Sporcularýn dinlenebileceði, antrenman yapabileceði
tesisler yapýlarak, spor merkezleri oluþturulabilir.
Þehrin geliþmesini sadece fabrika olarak tek boyutlu
düþünmemeliyiz. Eðitim, turizm, saðlýk, spor yönünde çabalar
gerekiyor.
AK Parti Siyaset Akademisinde ders vermek üzere yaptýðým
ziyaretlerimden birinde Kayseriye gittiðimde iþadamlarý ile
görüþmüþtüm. Bir þehrin cazibesinin artmasýnda, ekonomik
yönden kalkýnmasýnda sadece devletin deðil, aktif iþadamlarýnýn
risk alabilmelerinin ve el ele olabilmelerinin önemli olduðunu
gördüm. Oradaki iþ adamlarý eski loca sisteminde olduðu
gibi, birbirlerini hem bilgi ve tecrübe, hem de maddi açýdan
destekliyorlar ve baþarýlý oluyorlar. Bu örnekten yola çýkarsak
önce yerel iþadamlarýmýzýn risk almayý bilerek, el ele tutuþmalarý,
kazan kazan mantýðýna inanmalarý gerekiyor. Hiçbir açýdan
haset ve kýskançlýk olmamalýdýr. Baþarýlý siyasetçinin ve baþarýlý
iþadamýnýn düþmaný olunmamalýdýr. Kütahya olarak, artýlarýmýzý
eksilerimizi doðru görmeli ve iyi bilmeliyiz.
Bozulmamýþ coðrafyamýz, ormanýmýz, termalimiz, tarihi
eserlerimiz bizim avantajlarýmýzdýr. Bunlardan yola çýkarak bu
imkanlarý fýrsata dönüþtürmeli, nasýl daha fazla fayda
saðlanacaðý, istihdama ve kalkýnmaya daha fazla nasýl katký
saðlayacaðýný düþünmeliyiz. Projeler üretmeliyiz ve yerel
dinamikleri harekete geçirmek zorundadýr. Bir ülkeyi ihya
edecek vizyon, biz bir aileyiz vizyonudur, mahvedecek
vizyon ise biz kaç kiþiyiz vizyonudur.
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YENÝ TÜRK TÝCARET KANUNU-3

Hazýrlayan : Kütahya SMMM Odasý

Kanun ve Yönetmelikler
Ticaret Unvaný ve Ýþletme Adý
Madde 39 - (1) Her tacir, ticarî iþletmesine iliþkin iþlemleri,
ticaret unvanýyla yapmak ve iþletmesiyle ilgili senetlerle diðer
belgeleri bu unvan altýnda imzalamak zorundadýr.
(2) Tescil olunan ticaret unvaný, ticari iþletmenin giriþ cephesinin
herkes tarafýndan kolayca görülebilecek bir yerine, okunaklý
bir þekilde yazýlýr. Ayrýca tacirin kullandýðý iþletmeyle ilgili
belgelerinde, sicil numarasý, ticaret unvaný, merkezi, tacir
sermaye þirketi ise sermaye miktarý, web sitesi adresi ve
numarasý da gösterilir.
Madde 149 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerden her biri,
merkezleriyle þubelerinde ve halka açýk anonim þirketler ise
Sermaye Piyasasý Kurulunun öngöreceði yerlerde, genel kurul
kararýndan önceki otuz gün içinde,
a) Birleþme sözleþmesini,
b) Birleþme raporunu,
c) Denetleme raporunu,
d) Son üç yýlýn, yýl sonu finansal tablolarýyla yýllýk faaliyet
raporlarýný, gereðinde ara bilânçolarýný,
ortaklarýn, intifa senedi sahipleriyle þirket tarafýndan ihraç
edilmiþ bulunan menkul kýymet hâmillerinin, menfaati bulunan
kiþilerin ve diðer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür.
Bunlar ilgili sermaye þirketlerinin web sitelerinde de yayýnlanýr.
(2) Ortaklar ile birinci fýkrada sayýlan kiþiler, ayný fýkrada anýlan
belgelerin suretlerinin ve varsa basýlý þekillerinin kendilerine
verilmesini isteyebilirler. Bunlar için, herhangi bir bedel veya
gider karþýlýðý istenilemez.
(3) Birleþmeye katýlan þirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayýnlanan ve web sitelerine de konulan ilânda,
inceleme yapma hakkýna iþaret eder.
(4) Birleþmeye katýlan her þirket, birinci fýkrada anýlan belgelerin
nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazýr
tutulduklarýný, tevdiden en az üç iþ günü önce, Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi ile þirket sözleþmesinde öngörülen gazetelerde
ve sermaye þirketleri de web sitelerinde ilân eder.
Madde 174 - (1) Bölünmeye katýlan þirketlerin alacaklýlarý,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile þirket sözleþmesinde öngörülen
gazetelerde üç kez yapýlacak ve web sitesine de konulacak
ilânla, alacaklarýný bildirerek güvence verilmesi için istemde
bulunmaya çaðrýlýrlar.
Madde 353 - (1) Anonim þirketin butlanýna veya yokluðuna
karar verilemez. Ancak, þirketin kurulmasýnda kanun
hükümlerine aykýrý hareket edilmek suretiyle, alacaklýlarýn, pay
sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli bir þekilde
tehlikeye düþürülmüþ veya ihlâl edilmiþ olursa, yönetim
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kurulunun, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn, ilgili alacaklýnýn ve
pay sahibinin istemi üzerine þirketin merkezinin bulunduðu
yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesince þirketin feshine karar
verilir. Mahkeme davanýn açýldýðý tarihte gerekli önlemleri alýr.
(2) Eksikliklerin giderilebilmesi, esas sözleþmeye veya kanuna
aykýrý hususlarýn düzeltilebilmesi için mahkeme süre verebilir.
(3) Dava dilekçesine deliller ile gerekli bütün bilgiler eklenir.
Yargýlama aþamasýnda delil sunulamayacaðý gibi bir davanýn
beklenilmesi ve bilgi getirtmesi de mahkemeden istenemez.
Dava, acele iþlere iliþkin usule tâbîdir.
(4) Davanýn, þirketin tescil ve ilânýndan itibaren üç aylýk hak
düþürücü süre içinde açýlmasý þarttýr.
(5) Davanýn açýldýðý ve kesinleþmiþ olan mahkeme kararý,
mahkemenin bildirimi üzerine, derhal ve resen ticaret siciline
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Ayrýca,
yönetim kurulu, tescil ve ilâný yapýlan hususu, tirajý elli binin
üzerinde olan ve yurt düzeyinde daðýtýmý yapýlan en az bir
gazetede ilân eder; web sitesine koyar.
Madde 359 - (1) Anonim þirketin, esas sözleþmeyle atanmýþ
veya genel kurul tarafýndan seçilmiþ, bir veya daha fazla
kiþiden oluþan bir yönetim kurulu bulunur. Temsile yetkili en
az bir üyenin yerleþme yerinin Türkiyede bulunmasý ve Türk
vatandaþý olmasý þarttýr.
(2) Bir tüzel kiþi yönetim kuruluna üye seçildiði takdirde, tüzel
kiþiyle birlikte, tüzel kiþi adýna, tüzel kiþi tarafýndan belirlenen
sadece bir gerçek kiþi de tescil ve ilân olunur; ayrýca tescil
ve ilânýn yapýlmýþ olduðu, þirketin web sitesinde hemen
açýklanýr. Tüzel kiþi adýna sadece, bu tescil edilmiþ kiþi
toplantýlara katýlýp oy kullanabilir.
(3) Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kiþi adýna tescil edilecek
gerçek kiþinin tam ehliyetli olmalarý þarttýr. Yönetim kurulu
üyelerinin en az yarýsýyla tüzel kiþi adýna tescil ve ilân edilen
kiþinin ve tek üyeli yönetim kurulunda bu üyenin yüksek
öðrenim görmüþ olmasý þarttýr.
(4) Üyeliði sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.
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2. Belirli gruplarýn yönetim kurulunda temsil edilmesi
Madde 399 - (1) Denetçi, þirket genel kurulunca; topluluk
denetçisi, ana þirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her
faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceði faaliyet
dönemi bitmeden seçilmesi þarttýr. Seçimden sonra, yönetim
kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye
verdiðini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi ile web sitesinde ilân eder.
Madde 414 - (1) Genel kurul toplantýya, esas sözleþmede
gösterilen þekilde, þirketin web sitesinde ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde yayýmlanan ilânla çaðrýlýr. Bu çaðrý, ilân ve
toplantý günleri hariç olmak üzere, toplantý tarihinden en az
iki hafta önce yapýlýr. Pay defterinde yazýlý pay sahipleriyle,
önceden þirkete pay senedi veya pay sahipliðini kanýtlayýcý
belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantý
günü ile gündem ve ilânýn çýktýðý veya çýkacaðý gazeteler, iadeli
taahhütlü mektupla bildirilir.
Madde 420 - (1) Finansal tablolarýnýn müzakeresi ve buna
baðlý konular, sermayenin onda birine, halka açýk þirketlerde
yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel
kurulun bir karar almasýna gerek olmaksýzýn, toplantý baþkanýnýn
kararýyla bir ay sonraya býrakýlýr. Erteleme, 414. maddenin
birinci fýkrasýnda yazýlý olduðu þekilde pay sahiplerine ilânla
bildirilir ve web sitesinde yayýmlanýr. Ýzleyen toplantý için genel
kurul kanunda öngörülen usule uyularak toplantýya çaðýrýlýr.
Madde 422 - (1) Tutanak, pay gruplarýný, sayýlarýný, itibarî
deðerlerini, temsilcileri, genel kurulda alýnan kararlarý, sorulan
sorularý, verilen cevaplarý içerir. Tutanak, toplantý baþkanlýðý ve
komiserce imzalanýr; aksi hâlde geçersizdir.
(2) Yönetim Kurulu, tutanaðýn noterce onaylanmýþ bir suretini
derhal ticaret sicili memurluðuna vermek ve bu tutanakta yer
alan tescil ve ilâna tâbi hususlarý tescil ve ilân ettirmekle
yükümlüdür; tutanak ayrýca hemen þirketin web sitesine
konulur.
Madde 428 - (1) Þirket, bir organýnýn bir üyesini veya kendisine
herhangi bir þekilde baðlý bulunan diðer bir kiþiyi pay sahiplerine,
genel kurulda kendileri adýna oy kullanmaya yetkili temsilci
olarak atamalarýný önermiþse, ayný anda, baðýmsýz bir kiþiyi
de bu görev için belirleyip ilân etmek ve ayrýca bunu þirketin
web sitesinde yayýnlamak zorundadýr.
(2) Ayrýca, yönetim kurulu, genel kurul toplantýsýna çaðrý ilânýnýn
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayýmý ve þirket web sitesinde
yer almasý tarihinden en az kýrk gün önce yapacaðý bir ilânla
ve ayrýca web sitesine koyacaðý yönlendirilmiþ bir mesajla
pay sahiplerini, önerdikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini
ve kendilerine ulaþýlma adres ve numaralarýný en çok yedi gün
içinde þirkete bildirmeye çaðýrýr. Ayný çaðrýda kurumsal
temsilciliðe istekli olanlarýn da ayný þekilde þirkete baþvurmalarý
istenir. Yönetim Kurulu, bildirilen kiþileri, birinci fýkradaki kiþilerle
birlikte, genel kurul toplantýsýna iliþkin çaðrýsýnda adreslerini
ve onlara ulaþma numaralarýný da belirterek, ilân eder ve web

sitesinde yayýmlar. Aksi hâlde, kurumsal temsilci olarak vekâlet
istenemez veya vekâlet toplanamaz.
(3) Pay sahibinin birinci ve ikinci fýkrada öngörülenler dýþýnda
yetkilendirdiði temsilci 429 ilâ 431. madde hükümlerine tâbi
deðildir.
(4) Kurumsal temsilcilerin bildirgeleri pay sahibinin talimatý
yerine geçer.
Madde 450 - (1) Genel kurul kararýnýn iptaline veya
hükümsüzlüðüne iliþkin olan karar, kesinleþtikten sonra bütün
pay sahipleri hakkýnda hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu
kararýn bir suretini derhal ticaret siciline tescil ettirmek ve web
sitesine koymak zorundadýr.
Madde 455 - (1) Esas sözleþmenin deðiþtirilmesine iliþkin
genel kurul kararý, yönetim kurulu tarafýndan, þirket merkezinin
ve þubelerinin bulunduðu yerin ticaret siciline tescil edilir;
ayrýca ilâna baðlý hususlar ilân ettirilir; tescil ve ilân edilen karar
þirketin web sitesine konulur. Deðiþtirme kararý üçüncü kiþilere
karþý tescilden önce hüküm ifade etmez.
Madde 474 - (1) Genel kurul esas sermayenin azaltýlmasýna
karar verdiði takdirde, yönetim kurulu, bu kararý þirketin web
sitesine koyduktan baþka, 37. maddede anýlan gazetede ve
ayný zamanda esas sözleþmede öngörüldüðü þekilde, yediþer
gün arayla, üç defa ilân eder. Ýlânda alacaklýlara, Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesindeki üçüncü ilândan itibaren iki ay içinde,
alacaklarýný bildirerek bunlarýn ödenmesini veya güvence altýna
alýnmasýný isteyebileceklerini bildirilir. Þirketçe bilinen alacaklýlara
ayrýca çaðrý mektuplarý gönderilir.
Madde 483 - (1) Kanunun 482. maddesinin ikinci ve üçüncü
fýkralarýnýn uygulanabilmesi için, yönetim kurulu tarafýndan,
mütemerrit pay sahibine, 37. maddede yazýlý gazete ile esas
sözleþmenin öngördüðü þekilde ilân yoluyla þirketin web
sitesinde de yayýmlanacak bir mesajla ihtarda bulunulur. Bu
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ihtarda, mütemerrit pay sahibinin temerrüde konu olan tutarý
bir ay içinde ödemesi, aksi hâlde, ilgili paylara iliþkin haklarýndan
yoksun býrakýlacaðý ve sözleþme cezasýnýn isteneceði bildirilir.
(2) Nama yazýlý pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar,
ilân yerine, iadeli taahhütlü mektupla ve web sitesi mesajý ile
yapýlýr. Bir aylýk süre mektubun alýndýðý tarihten baþlar.
(3) Mütemerrit pay sahibi, yeni pay sahibinin ödemelerinden
açýk kalan tutar için þirkete karþý sorumludur.
Madde 486 - (1)Þirketin ve sermaye artýrýmýnýn tescilinden
önce çýkarýlan paylar geçersizdir; ancak, iþtirak taahhüdünden
doðan yükümler geçerliliklerini sürdürür.
(2) Paylar hamiline yazýlý ise yönetim kurulu, pay bedelinin
tamamýnýn ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay
senetlerini bastýrýp pay sahiplerine daðýtýr. Yönetim kurulunun
hamiline yazýlý pay senetlerinin bastýrýlmasýna iliþkin kararý tescil
ve ilân edilir, ayrýca þirketin web sitesine konulur. Pay senedi
bastýrýlýncaya kadar ilmühaber çýkarýlabilir. Ýlmühaberlere kýyas
yoluyla nama yazýlý pay senetlerine iliþkin hükümler uygulanýr.
Madde 524 - (1) Anonim þirketin ve topluluðun finansal
tablolarýný düzenlemekle yükümlü ana þirketin yönetim kurulu,
bilânço gününden itibaren altý ay içinde; finansal tablolarý,
yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporunu, kâr daðýtýmýna iliþkin
genel kurul kararýný, denetçinin 403. madde uyarýnca verdiði
görüþü ve genel kurulun buna iliþkin kararýný, Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi ile, Türkiye genelinde yayýn yapan günlük tirajý
en az elli bin olan bir gazetede ilân ettirir ve web sitesine
koyar. Bu belgelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna verilmesine
iliþkin hükümler saklýdýr.
Madde 541 - (1) Alacaklý olduklarý þirket defterlerinden veya
diðer belgelerden anlaþýlan ve yerleþim yerleri bilinen kiþiler
taahhütlü mektupla, diðer alacaklýlar Türk Ticaret Sicili
Gazetesinde ve þirketin web sitesinde ve ayný zamanda esas
sözleþmede öngörülen þekilde, birer hafta arayla üç defa ilân
suretiyle þirketin sona ermiþ bulunduðu konusunda
bilgilendirilirler ve alacaklarýný tasfiye memurlarýna bildirmeye
çaðrýlýrlar.

Cezaî Hükümler
A) Suçlar ve cezalar
Madde 562 - (1) Bu Kanunun;
(12) Bu Kanunun 1524. maddesinde öngörülen web sitesini
bu kanunun yürürlüðe girmesinden itibaren üç ay içinde
oluþturmayan veya web sitesi mevcut ise ayný süre içinde
web sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine
özgülemeyen anonim þirket yönetim kurulu üyeleri, limited
þirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüþ anonim
þirkette komandite ortaklar altý aya kadar hapis ve yüz günden
üç yüz güne kadar adlî para cezasýyla ve ayný madde uyarýnca
web sitesine konulmasý gereken içeriði usulüne uygun bir
þekilde koymayan bu bentte sayýlan failler üç aya kadar hapis
ve yüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
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Madde 966 - (1) Esaslý þartlarýndan birinin var olmamasý
sebebiyle tescili caiz olmayan bir gemi tescil edilmiþ olur veya
964. maddenin üçüncü fýkrasýnda yazýlý hâllerden birinin ortaya
çýktýðý sicil müdürlüðüne bildirilmezse, 33. madde hükmü
uygulanýr. Þu kadar ki; durumun sicile kayýtlý diðer hak sahiplerine
de bildirilmesi gereklidir. Malik ve diðer hak sahiplerinin kimler
olduðu veya yerleþim yerleri belli deðilse, silinmeye çaðrý ve
belirlenen süre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile uygun görülen
diðer bir gazetede ve varsa þirketin web sitesinde ilân edilir
ve ilân belgesi sicil müdürlüðü ve mahkeme divanhanesine
asýlýr.

D) Elektronik iþlemler ve bilgi toplumu hizmetleri
I - Web sitesi
Madde 1524 - (1) Her sermaye þirketi, bir internet sitesi
açmak, þirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli
bir bölümünü aþaðýdaki hususlarýn yayýmlanmasýna özgülemek
zorundadýr. Yayýmlanacak içeriklerin baþlýcalarý þunlardýr:
a) Þirketçe kanunen yapýlmasý gereken ilânlar,
b) Pay sahipleri ile ortaklarýn menfaatlerini koruyabilmeleri ve
haklarýný bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin
yararlý olduðu belgeler, bilgiler, açýklamalar.
c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafýndan alýnan; rüçhan,
deðiþtirme, alým, önerilme, deðiþim oraný, ayrýlma karþýlýðý gibi
haklara iliþkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasýl belirlendiðini
gösteren hesaplarýn dökümü.
d) Deðerleme raporlarý, kurucular beyaný, paylarýn halka arz
edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler;
iflâsýn ertelenmesine veya benzeri konulara iliþkin karar metinleri;
þirketin kendi paylarýný iktisap etmesi hakkýndaki genel kurul
ve yönetim kurulu kararlarý, bu iþlemlerle ilgili açýklamalar,
bilgiler, belgeler.
e) Ticaret þirketlerinin birleþmesi, bölünmesi, tür deðiþtirmesi
halinde, ortaklarýn ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan
bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye artýrýmý, azaltýlmasý dahil,
esas sözleþme deðiþikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlý
pay sahipleri genel kurulu kararlarý, menkul kýymet çýkarýlmasý
gibi iþlemler dolayýsýyla hazýrlanan raporlar.
f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çaðrýlara ait belgeler,
raporlar, yönetim kurulu açýklamalarý.
g) Þeffaflýk ilkesi ve bilgi toplumu açýsýndan açýklanmasý zorunlu
bilgiler.
h) Bilgi alma kapsamýnda sorulan sorular, bunlara verilen
cevaplar, diðer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortaklarýn
aydýnlatýlmasý için öngörülen hususlar.
ý) Finansal tablolar, kanunen açýklanmasý gerekli ara tablolar,
özel amaçlarla çýkarýlan bilançolar ve diðer finansal tablolar,
pay ve menfaat sahipleri bakýmýndan bilinmesi gerekli finansal
raporlamalar, bunlarýn dipnotlarý ve ekleri.
i) Yönetim kurulunun yýllýk raporu, kurumsal yönetim ilkelerine
ne ölçüde uyulduðuna iliþkin yýllýk deðerlendirme açýklamasý;
yönetim kurulu baþkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her
türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar
ve benzeri ödemeler.
j) Denetçi, özel denetçi, iþlem denetçisi raporlarý.

Araþtýrma
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IV - Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul
1. Genel olarak

k) Yetkili kurul ve bakanlýklarýn konulmasýný istedikleri, pay
sahiplerini ve sermaye piyasasýný ilgilendiren konulara iliþkin
bilgiler.
(2) Birinci fýkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmamasý, ilgili
kararlarýn iptal edilmesinin sebebini oluþturur; kanuna aykýrýlýðýn
tüm sonuçlarýnýn doðmasýna yol açar ve kusuru bulunan
yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluðuna neden
olur. Ceza hükümleri saklýdýr.
(3) Ýnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrýlmýþ bölümü
herkesin eriþimine açýktýr. Eriþim hakkýnýn kullanýlmasý, ilgili
olmak veya menfaati bulunmak gibi kayýtlarla
sýnýrlandýrýlamayacaðý gibi herhangi bir þarta da baðlanamaz.
Bu ilkenin ihlâli halinde herkes engelin kaldýrýlmasý davasýný
açabilir.
(4) Ýnternet sitesinin bu maddenin amaçlarýna özgülenmiþ
kýsmýnda yayýmlanan içeriðin baþýna tarih ve parantez içinde
"yönlendirilmiþ mesaj" ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak
kanuna ve ikinci fýkrada anýlan yönetmeliðe uyulmak suretiyle
deðiþtirilebilir. Özgülenen kýsýmda yer alan bir mesajýn
yönlendirildiði karinedir. Sitenin, bir numara altýnda tescili ve
ilgili diðer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan bir
yönetmelikle düzenlenir.
(5) Bu kanun ve ilgili diðer kanunlarda veya idarî düzenlemelerde
daha uzun bir süre öngörülmedikçe, þirketin internet sitesine
konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altý
ay süreyle internet sitesinde kalýr; aksi hâlde konulmamýþ
sayýlýr. Finansal tablolar için bu süre beþ yýldýr.
(6) Yönlendirilmiþ mesajlarýn basýlý þekilleri 82. madde uyarýnca
saklanýr. Ýnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline
getirilip þirket yönetimi tarafýndan tarih ve saati gösterilerek
noterlikçe onaylý bir deftere sýra numarasý altýnda yazýlýr veya
yapýþtýrýlýr. Daha sonra sitede yayýnlanan bilgilerde bir deðiþiklik
yapýlýrsa, deðiþikliðe iliþkin olarak yukarýdaki iþlem tekrarlanýr.

Madde 1527 - (1)Sermaye þirketlerinde müdürler kurulu ve
yönetim kurulu üyelerinin, öngörülen belirli durumlarda, kurul
toplantýlarýna görüntü ve ses aktarýlmasý yoluyla katýlabilmeleri
ve oy vermeleri esas sözleþme veya þirket sözleþmesiyle
düzenlenebilir.
(2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüþ
þirketlerde, þirket sözleþmesinde ve esas sözleþmede
öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel
kurula katýlma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katýlýmýn,
öneride bulunmanýn ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarýný
doðurur.
(3) Birinci ve ikinci fýkrada öngörülen hâllerde, elektronik
ortamda oy kullanabilmek için, þirketin bu amaca özgülenmiþ
bir web sitesine sahip olmasý, ortaðýn bu yolda istemde
bulunmasý, elektronik ortam araçlarýnýn etkin katýlmaya
elveriþliliðinin bir teknik raporla kanýtlanýp bu raporun tescil ve
ilân edilmesi ve oy kullananlarýn kimliklerinin saklanmasý þarttýr.
(4) Birinci ve ikinci fýkrada anýlan þirketlerde esas sözleþme
veya þirket sözleþmesi gereði þirket yönetimi, bu yolla oy
kullanmanýn bütün þartlarýný gerçekleþtirir ve ortaða gerekli
bütün araçlarý saðlar.
(5) Anonim þirketlerde genel kurullara elektronik ortamda
katýlma, öneride bulunma, görüþ açýklama ve oy verme, fizikî
katýlmanýn ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarýný doðurur.
Bu hükmün uygulanmasý esaslarý bir tüzük ile düzenlenir.
Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katýlmaya ve oy
vermeye iliþkin esas sözleþme hükmünün örneði yer alýr.
Anonim þirketler tüzükten aynen aktarýlacak olan bu hükümde
deðiþiklik yapamazlar. Tüzük ayrýca oyun gerçek sahibi veya
temsilcisi tarafýndan kullanýlmasýný saðlayan kurallar ile 407.
maddenin üçüncü fýkrasýnda öngörülen komiserlerin bu hususa
iliþkin yetkilerini içerir. Bu tüzüðün yürürlüðe girmesi ile birlikte
genel kurullara elektronik ortamda katýlma ve oy kullanma
sisteminin uygulanmasý pay senetleri borsaya kota edilmiþ
þirketlerde zorunlu hâle gelir.
(6) Birinci ilâ dördüncü fýkra hükümleri çerçevesinde oyun
gerçek sahibi tarafýndan kullanýlmasýna ve uygulamaya iliþkin
kurallar ile pay sahibinin temsilcisine web sitesi aracýlýðýyla
talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca
çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenlenir.

2. Uygulama kurallarý
Madde 1528 - (1) Elektronik ortamý kullanmak isteyen ortaklar,
pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri e-posta adreslerini
þirkete bildirirler.

Yürürlük
Madde 1534 - (1) Kenar baþlýklarý metne dahil olan bu kanun
01/07/2012 tarihinde; geçici 2. ve geçici 3. maddeler ise bu
kanunun yayýmý ile birlikte yürürlüðe girer. 1524. madde, bu
kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bir yýl sonra yürürlüðe
girer.
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KÜTAHYA, TURÝZM ÝÇÝN
YOL HARÝTASI HAZIRLIYOR-4

Hazýrlayan : Haluk Aksu

Kütahyanýn turizm yol haritasýnýn ve turizm stratejisinin
belirlenmesi için KUTSO 10. Meslek Komitesinin öncülüðünde
düzenlenen toplantýlarda, Kütahyanýn tarihi, kültürel, doðal
ve termal turizm potansiyelinin daha etkin tanýtýmý için yapýlmasý
gerekenler ile turizmde karþýlaþýlan sorunlar tespit edildi ve
çözüm önerileri görüþüldü. Kütahya bu kapsamda belki de
ilk defa düzenlenen ve diðer sektörlere de örnek olmasýný
ümit ettiðimiz, KUTSO Meclis Baþkaný Sayýn Nihat Delen
baþkanlýðýnda yapýlan toplantýlar sonucunda hazýrlanan ve
toplam kýrk üç maddeden oluþan 5N1K sonuç raporunun
dördüncü ve son bölümünü de bu sayýmýzda yayýnlýyoruz.

saðlayacaklar belirlenmeli ve gerekli þartlar oluþturulmalý,
Neden? Bir ilin tanýtýlmasý için turizm fuarlarý çok önemli
fýrsatlardýr. Endüstriyel ve ticaret fuarlarýnda da Kütahya
firmalarýnýn ürünlerinin sergilemeleri saðlanabilir,
-

Kim? Valilik, Belediye, KUTSO, Esnaf Odalarý ve DPÜ.

1. Turizm Otelcilik Lisesi ve Turizm Otelcilik Yüksek
Okulu ile oteller arasýnda staj koordinasyonu saðlanmalý;
-

Ne zaman? Stajlarýn belirlendiði dönemde,

Nasýl? Kim kýsmýnda anýlanlarýn katýlacaðý ortak toplantý
ile,
Neden? Otellerin kalifiye personele ulaþmasý, öðrencilerin
ise stajlarla tecrübe kazanabilmesi ve Kütahyanýn turizm
sektörü kalifiye personeli ihtiyacýnýn karþýlanmasý için,
Kim? Turizm Otelcilik Lisesi, Turizm Otelcilik Meslek
Yüksek Okulu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý, Esnaf Odalarý
ve Ýþletmeciler.

3. Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ile görüþülerek (ve
siyasi baský yapýlarak) spor müsabakalarý Kütahyaya
getirilmeli;
Nasýl? Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü spor müsabakalarýný
getirmek için federasyonlar nezdinde çalýþma yaparken
milletvekilleri de bakanlýða siyasi baský yapabilirler,
Neden? Geçen yýllarda spor müsabakalarý sayesinde
Kütahyaya yýlda 30 bin civarýnda sporcu ve izleyici gelirdi
ama artýk bu sayý oldukça düþtü. Baþka þehirler bu
müsabakalarý kendi illerine çekmeye baþladýlar,

2. Fuarlara tüm þehir bazýnda (Valilik, Belediye,
KUTSO, Esnaf Odalarý, DPÜ) ortak ve geniþ katýlým
saðlanmalý, bununla ilgili çalýþma komitesinin üst
düzeyde oluþturulmasý;
Ne zaman? Her yýl fuarlarýn az olduðu yaz döneminde
çalýþmalar baþlayacak çalýþmalar kesintisiz olarak yapýlmalý,
Nasýl? Her yýl yaz döneminde baþlayan toplantýlarda,
sene içinde yapýlacak olan fuarlar tespit edilmeli, katýlým
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Kim? Valilik (Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü), Sayýn
Milletvekilleri.
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Neden? Bir acente talebe göre tur düzenlemektedir. Bir
turist ise bir acenteye ancak bilgi sahibi olduðu ya da çok
merak ettiði yerlerle ilgili talepte bulunabilir. Dolayýsýyla farklý
destinasyonlar hakkýnda araþtýrma yapan ya da direk olarak
Kütahya hakkýnda bilgi sahibi olmak isteyen potansiyel turistlere
internetten bilgi edinme imkânýný vermek zorundayýz. Ýnternetteki
bilgilerden etkilenen potansiyel turisti ilimize çekebiliriz,
-

4. Kardeþ þehirlerle olan baðlantýlar yeniden gözden
geçirilmeli ve gerekirse yeni kardeþ þehirler bulunmalý
(özellikle Yunanistandan);

Kim? Ýlimiz hakkýnda bilgi veren sitelerin sahipleri.

6. Kütahya tanýtým videolarý þehirlerarasý yolcu
otobüslerinde izletilmeli. Otobüs, tren garý, üniversite
ve Hava Tugayýnda Kütahya tanýtým videolarý sürekli
yayýnlanmalý;

Nasýl? Kütahya için turizm potansiyeli oluþturacak özellikle
Yunanistandan bir-iki þehrin, ilimiz turizm toplantýlarý sýrasýnda
belirlenmesi ve o þehrin belediyesi ile belediyemiz arasýnda
protokol imzalanmasý sureti ile,
Neden? Kardeþ þehirde Kütahyanýn bilinirliðinin olmasý
ve dolayýsýyla o þehirde yapýlacak olan bir tanýtým faaliyeti ile,
Kütahyanýn çok rahat bir þekilde alternatif tatil duraðý olmasýnýn
saðlanabilmesi için,
-

Kim? Kütahya Belediyesi.

5. Kütahyanýn mevcut web siteleri yeniden gözden
geçirilmeli ve günümüz þartlarýna göre
güncelleþtirilmeli. Frig Vadisi ile ilgili sitelere Kütahya
ile ilgili bilgi eklenmeli;

-

i.
Hazýrda bulunan Kütahya tanýtým filmleri kullanýlarak
þehirlerarasý otobüslerde hemen yayýnlanmasý saðlanabilir.
Ýlimize gelen veya ilimizden ayrýlan otobüsler yola çýkarken
tanýtým filmini yayýnlayabilirler. Ayrýca tanýtým filmi otobüsün film
arþivinin içinde de bulunabilir ki isteyen yolcu istediði zaman
izleyebilsin,
ii.

Ne zaman? Ýlgili site çalýþmalarý için kaynak ayrýldýktan
sonra,
Nasýl? Kütahyanýn mevcut web sitelerinin belirlenmesinin
ardýndan;
Alternatif 1: Bu sitelerin tamamý bir web tasarým þirketine ihale
edilerek verilmeli,
Alternatif 2: Bu siteler farklý web tasarým þirketlerine verilerek
sitelerde tasarým ve yapý çeþitliliði saðlanabilir, (Bir þirketin web
çalýþmalarý birbirine çok yakýn özelliklere sahip olmaktadýr)

Ne zaman?

Ýlgili mekanlara LCD TVlerin koyulmasýyla birlikte,

Nerede? Otobüs terminalinde, tren garýnda, üniversitede,
þehirlerarasý otobüs firmalarýnda, yoðun dönemlerde otel ve
restoranlarda, Hava Tugayýnda ve Kütahyanýn uydudaki
kanalýnda.
Nasýl? Elde bulunan tanýtým filmleri otobüs firmalarýna
daðýtýlarak tanýtým filmlerinin hemen yayýnlanmasý saðlanabilir.
Diðer toplu merkezlere de LCD TV alýndýktan sonra tanýtým
filmlerinin yayýnlanmasý saðlanýr,
Neden? Tanýtým filmleri ilimize bir þekilde yolu düþen
insanlar tarafýndan izlenirse, Kütahya akýllarýnda kalacak ve
belki de filmde bahsedilen yerleri gezmek için bir fýrsatýný bulup
geleceklerdir,
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Kim? Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, TCDD Gar Müdürlüðü,
þehirlerarasý otobüs terminali, þehirlerarasý otobüs iþletmeleri,
otel ve restoran sahipleri- yöneticileri, DPÜ Rektörlüðü, Tugay
Komutanlýðý ve uydudan yayýn yapan yerel TV kanalý yöneticileri.

7. Kütahyada yapýlan sempozyumlarda (veya
etkinliklerde) ulusal bazda tanýtým eksikliði ve basýnýn
ilgisinin zayýf olmasý. Basýný yanýmýza alarak, Kütahya
ile ilgili haberler ulusal basýnda çýkmalý;
Nasýl? Ulusal basýnýn haber olarak geçmesi önemlidir.
Belki gazetelerin haber olarak geçmesini saðlamak zor deðildir.
Ancak asýl önemli olaný, sempozyumla ilgili dergilerde önce
sempozyumun (veya etkinliðin) duyurusunun yapýlmasý sonra
da sempozyuma davet edilen bu derginin temsilcilerinin bu
etkinliði haber olarak iþlemeleri, ulusal TV kanallarýnda ilgili
programlarda haber olarak verilmesi ve belki de iþlenmesi ve
ulusal gazetelerin köþe yazarlarýnýn bu sempozyumu yapýldýktan
sonra da basýnda yer almasý. Bu tür sempozyumlar da Kütahya
adý ve ulusal gazetenin köþe yazarý bir arada ne kadar çok
görülür ise, þehrimizin adý o kadar çok belleklere kazýnabilir.
Kongre turizminde iddialý olmak isteyen Yoncalý Projesi de bu
tür etkinliklere destek olabilecektir,
-

Neden?

i.
Büyük emeklerle hazýrlanan sempozyumlarýn (ya da
etkinliklerin) hak ettikleri ilgiyi bulmasý. Hem ulusal düzeyde
katýlýmcý çekebilir hem de Kütahya kanalý izlemeyen halkýmýzýn
ilimizdeki sempozyumdan haberi olacaktýr,
ii. Kültür, tarih, termal-saðlýk turizminin yanýna kongre turizmi
de yavaþ yavaþ eklenebilir,
iii. Ýlimizin sosyal hayatýný canlandýrabilecek bu tür etkinlikleri
düzenleyenlerin hevesleri, katýlýmýn iyi olmasý durumunda canlý
tutulabilir,

20

Kim? STKlar, medya temsilcileri, köþe yazarlarý ile iyi
iliþkileri bulunan þahýs ve firmalar, Belediye, Valilik.

8. Gece hayatý da dâhil sosyal hayat canlandýrýlmalý
ve bununla ilgili olarak yatýrýmcýlara zorluk
çýkarýlmamalý;
-

Ne zaman? Sürekli bir politika olmalý,

-

Nerede?

i.
Sosyal hayatýn canlandýrýlmasý için kafeler, lokantalar, çay
bahçeleri, sergi ve konferans salonlarý ve benzeri alanlar,
ii. Gece hayatý içinse bar ve diskolar için belirli alanlar tahsis
edilebilir,
-

Nasýl?

i.
Kafe, lokanta, çay bahçesi ve benzeri alanlarýn nezih ve
temiz tutulmasýna özen gösterilmeli,
ii. Gece hayatýnda Kütahya çok bakir bir kent olduðu için,
birçok þehrin aksine en baþtan bir düzenleme yapýlabilir,
iii. Sosyal etkinlikler, sempozyum, konser, çeþitli el sanatlarý
kurslarý, Türkiye çapýnda öðrenci toplayan dönemsel çini atölye
kurslarý açýlabilir,
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Neden? Sadece ören yerleri, müzeler ve oteller, turist
çekmek için yeterli olmuyor, turistler günün akþamýnda
eðlenebilecekleri mekânlarýn olduðu kentleri tercih ediyorlar.
Eskiþehir, tarihi ve kültürel olarak Kütahya kadar zengin olmasa
da sadece park ve bahçe düzenlemeleri ve gece hayatý da
dâhil olmak üzere sosyal hayatýn canlý olmasý nedeni ile birçok
turist çekiyor,
-

Kim?

i.
Gece hayatýna yönelik yatýrýmlarý kolaylaþtýrmak: Vilayet
ve Belediye,
ii.

Yatýrýmcýlar ve onlarý yönlendirmek: KUTSO,

iii.

Sosyal hayatý canlandýrmak: STKlar,

iv.

Kafe, lokanta, çay bahçelerinin kontrolü: Belediye.

9. Yemin töreni ve üniversite kayýtlarý için zorunlu
olarak ilimize gelenlere, Kütahyanýn tanýtýmý yapýlmalý
(broþür daðýtýlmalý);

10. Üniversite öðrencilerine sosyal alan ve etkinlik
konusunda çeþitlilik olmalý, öðrencilerin istekleri ile
ilgili anket yapýlmalý;
-

Ne zaman? Dönem baþý ve dönem sonunda,

Nerede? Üniversitede, öðrencilerin uðrak yerlerinde,
yurtlarda,
-

Nasýl? Anketler ile,

Neden? Sosyal alan ve etkinlikten en çok faydalanacaðý
düþünülen öðrencilerin görüþlerinin alýnabilmesi ve yol haritasýnýn
çýkarýlabilmesi için,
Kim? DPÜ, Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü, Belediye,
KUTSO, Esnaf Odalarý.

11. GoTurkey internet sitesinde Kütahya olmalý, burada
Kütahya Kültür ve Turizm Müdürlüðü linki olmalý;
-

Ne zaman? Hemen yapýlabilir,

-

Nasýl? Kültür ve Turizm Bakanlýðý kanalý ile,

Neden? Ýnternetten Kütahya hakkýnda bilgi edinilebilsin,
bilgiye kolaylýkla ulaþýlabilsin, sektörce bilinebilsin diye,
Kim? Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü, Belediye ve turizm
iþletmeleri.
-

Ne zaman? Yemin töreni ve üniversite kayýtlarý sýrasýnda,

-

Nerede? Kütahyada,

Nasýl? Ailelere broþür daðýtýlarak ya da evlerine posta
yoluyla broþür göndererek,
Neden? Zorunlu olarak ilimize gelen aileler, ilimizin turizm
potansiyeli ve güzellikleri hakkýnda bilgi sahibi olmadan, iki
gün kalýp gidiyorlar. Gelen ailelerin termal kaplýcalara,
Dumlupýnara, Aizanoiye veya Çamlýcaya gitmelerinin
saðlanmasý lazým. Gelen ailelerin sayýsý ilimize turist olarak
gelenlerin sayýsýný katlamaktadýr,
Kim? Tugay Komutanlýðý, DPÜ, Turizm Ýl Müdürlüðü,
Kütahya Belediyesi, KUTSO, Esnaf Odalarý.
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CUMHURÝYETTEN
BU YANA
KÜTAHYADA
SANAYÝ
DEVRÝMLERÝ- V
1989-1996
Hazýrlayanlar:
Melike Köse- Eser Çetintaþ

33- Yýl 1989,
Öz-Maltaþ Grup
Öz-Maltaþ Madencilik Kimya Eðitim Ýnþaat Sanayi ve Ticaret
Ltd. Þti., 1989 yýlýnda kuruldu. Ýlk olarak sürücü kursu alanýnda
hizmete baþlayan þirket halen Kütahya merkez ve ilçelerinde
toplam 5 sürücü kursu ile faaliyetlerini sürdürüyor.
1990 yýlýnda SLÝ kömür satýþý ile kömür grubunu faaliyete
geçiren þirket, þu an bölgenin yerli ve ithal kömür ticaretini
yapan en büyük firmasý haline gelmiþtir.

1996 yýlýnda endüstrinin ihtiyaç duyduðu hammadde talebini
karþýlamak amacý ile kurduðu Öz-Maltaþ Mikronize Maden
fabrikasý 200 bin ton kurulu kýrma, eleme ve öðütme kapasiteye
sahip. Firma, Ar-Ge çalýþmalarýna önem vererek KOSGEBüniversite iþbirliði ile baþlattýðý çalýþmalar sonucunda maden
üretimi yanýnda kimya tesisini de faaliyete geçirerek Magnezyum
Sülfat Tuzu üretimine de baþlamýþtýr.
Toplam üretimin %70i ile yurtiçindeki büyük firmalarýn yarý
mamul ve hammadde ihtiyacýný, kalan % 30u ile sanayinin
ihtiyaç duyduðu hammaddeleri iþleyerek pazara sunmaktadýr.
Firma, bölgedeki nüfusun ve istihdamýn artmasý ile artan konut
ihtiyacýný karþýlamak üzere 2005 yýlýnda lüks konutlarýn inþasý,
inþaat malzemeleri satýþý ile sektöre giriþ yapmýþtýr.

34- Yýl 1989,
Kütahya Yem Sanayi A.Þ.
Kütahya Yem Sanayi, 1989 yýlýnda Berberoðlu Ailesi tarafýndan
kurulmuþtur.
Büyükbaþ hayvan yemleri ve kanatlý kümes hayvan yemleri
üreten tesis, 12000 m² alan içerisinde, Eskiþehir yolu 3.km

22

Araþtýrma
Sanayi Devrimleri

adresinde hizmet vermektedir. Kapasitesi 10 ton/saat olan
fabrika, tam kapasitede 30 personel ile çalýþmaktadýr.
Kütahyanýn ilk yem fabrikasý olan ve yakýnýnda bulunan çiftliði
ile birlikte uzun yýllar Kütahya hayvancýlýðýna hizmet eden
iþletme, diðer iþtigal alanlarýnda aðýrlýklý olarak faaliyet
göstermektedir.
Kütahya Yem Sanayi, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan
depolarý ve yan sektörlerde de üretim yapabilme imkaný ile
sektöre önemli hizmetler sunmaktadýr.

35- Yýl 1989,
Ceyda Gýda (Hayma Ana)

36- Yýl 1992,
Süleymanoðlu Grup,
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.
1986 yýlýnda kurulan ve 1992 yýlýndan itibaren þirketleþerek
toptan pazarlama ve daðýtým sektöründe beyaz eþya daðýtýmý,
satýþý ve üretiminde lider bir firma haline gelen Süleymanoðlu
Grup, 17 ili kapsayan toptan satýþ aðýna, 2000'e yakýn müþteri
portföyüne sahip.
2000li yýllardan itibaren madencilik alanýna yönelen
Süleymanoðlu Grup, Uþakta iþletmekte olduklarý maden
yataðýnda Türkiyede az ve düþük kalitede bulunan Leonardit
madeni ile tarým sektöründe devrim niteliðinde bir dönemi
baþlatmýþtýr.
Madenin çýktýðý, iþlendiði ve daðýtýmýnýn yapýldýðý yer Uþak
olmasýna raðmen ikinci tesisle ilgili yatýrýmýný Kütahyada yapan
þirket, yüksek kaliteye sahip Leonardit madeniyle, 13 sývý ürün
üretmekte ve 16 distribütörü ile 81 ile yayýlmýþ satýþ aðýna
sahiptir.

Ticari hayatýna 1989 yýlýnda Ceylan Market olarak baþlayan
firma, 1992den itibaren gýda toptancýlýðý yapmýþtýr. 1999
yýlýndan itibaren kuru gýda üretimine geçerek Haymaana adlý
tescilli markasý ile sektörde önemli bir yer edinmiþtir.
Mantý, tarhana, eriþte, yufka ve kurabiye gibi ürünleri leziz
tatlar olarak tüketicilere sunan Ceyda Gýda bugün üretimini
2200 m² kapalý ve 20000 m² açýk alanda sürdürmektedir.
Üretiminde yeni teknolojilere önem veren firma, 2006 yýlýnda
kullanmaya baþladýðý MAP Ambalaj teknolojisi ile ürünlerinin
raf ömrünü katký maddesi kullanmadan uzatmayý baþarmýþtýr.
Miras Lezzetler markasý ile iç piyasada hýzla geniþleyen, satýþ
bölgeleri ve yurtdýþýndaki temsilcilikleri ile hizmet veren þirket,
yöresel tatlarý ülkeye ve dünyaya tanýtmaya devam etmektedir.
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37- Yýl 1992,
Acar Plastik Geri Dönüþüm Ltd.Þti.

2005 yýlýnda Orlondada düzenlenen bir fuar sonrasý Amerikada
yatýrým kararý alýnmýþ ve þirket Hüsnü Olçarýn büyük oðlu Kamil
Olçar tarafýndan büyütülerek, 2011 yýlýnda 15 kat daha büyük
bir alanda Miaminin Pompano Beach yerleþkesinde, 15
dönüm alanda açýlan Atlantic Stone Source ile Amerikanýn
güney eyaletlerine Kütahyanýn doðal taþýný tanýtmaktadýr.
Þirket, 2008 yýlýnda Kütahya 1.Organize Sanayi Bölgesinde,
kapalý alaný 10.000 m², açýk alaný 68 dönümlük yeni fabrikaya
taþýnmýþtýr.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firma,
fabrikalarýn atýk olarak gördüðü plastik hurdasýný alýp, üreticiye
hammadde olarak tekrar kazandýrmaktadýr.
Türkiyede pvc profil üreten yaklaþýk 50 fabrikanýn üretim
atýklarýný ve bunun yanýnda Petkimin genel hurdalarýný ve
havuz artýðýný alýp pvc granül, pvc çapak, mikronize
hammaddelerinin beyaz ve renkli olarak üretimini
gerçekleþtirmektedir. 30000 m² açýk ve 7000 m² kapalý alana
sahip firma, yeni teknoloji makineler ile pvc hurdalarýný iþleyerek
üretim yapmaktadýr.

38- Yýl 1994,
Kütahya Hürok Mermer San.Tic.Ltd.Þti.
1981 yýlýnda müteahhitlik firmasý olarak ticari hayatýna baþlayan
Hürok, 1992 yýlýnda lastik kaplama fabrikasý kurmuþ, yine ayný
yýl mermer sektörüne giriþ yapmýþtýr.
Basit bir atölye ile baþlayan mermer iþinde zamanla büyüyen
firma, 2002 yýlýnda ihracata baþlamýþtýr.
1997 yýlýnda Kütahya-Tavþanlý yolu üzerinde kurulan
fabrikasýnda, yeni üretim teknikleri ile eski medeniyetlerin
kültürünü birleþtirerek estetik, þýk ve zarif ürünler tasarlayarak,
sektördeki farklýlýðýný ortaya koyan Hürok, 14.365 m²lik açýk
ve 4500 m²lik kapalý alana sahiptir.

Kütahya, Emet ve Denizlide bulunan maden ocaklarý ve
Amerika þubesi sayesinde Türk doðal taþýný tüm dünyaya
tanýtan Hürok Mermer, 200 çalýþana sahip olup, mermer,
traverten plakalarý, fayans, paver, havuz kenar taþlarý, moulding
ve mozaik ürünleri üretmektedir.

39- Yýl 1994,
Özüm Gýda
1994 yýlýnda kurulan Özüm Gýda Sanayi Ticaret Limited Þirketi,
1995den itibaren Özüm Gýda Sanayi Ticaret Anonim Þirketi
olarak faaliyetini sürdürmüþtür.
Türkiyede yetiþen önemli viþne aðacý çeþitlerinden Kütahya
viþnesi ile, viþne konservesi üretimi yaný sýra, diðer meyve
konserve çeþitleri (kiraz, ayva, armut, kayýsý, þeftali), marmelat,
reçel, meyve þekerlemeleri ve konsantre meyve suyu üretimi
yapmaktadýr. Ýstanbulda bulunan þubesi aracýlýðý ile Türkiyede
birçok ile de satýþ yapan Özüm Gýda, endüstriyel ürün
üretimlerinin satýþýný daha çok otel, catering ve pastane
toptancýlarýna gerçekleþtirmektedir.

40- Yýl 1994,
Saran Tekstil
1974 yýlýnda kurucularý Aslan Dokuzok tarafýndan ticari hayatýna
baþlayan iþletme, 1994 yýlýnda Mehmet ve Hüdaverdi Dokuzok
kardeþler ortaklýðýnda limited þirket haline gelmiþtir.
Saran Tekstil, Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde 1000
m² alanda, yýllýk 50.400 düzine kapasite ile çorap üretimi
gerçekleþtirmektedir.

41- Yýl 1995,
Aþanlar Seramik
1995 yýlýnda kurulan Aþanlar Seramik, Ýbrahim Sedat Aþan
baþkanlýðýnda aile þirketi olarak faaliyetine devam etmektedir.
Firma, endüstriyel hammaddeleri olmak üzere, seramik ve
çini masseleri döküm çamurlarý astar ve sýr çeþitleri üretimi
gerçekleþtirmektedir.
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2001 yýlýnda ihracata baþlayan þirket, baþta Arap ülkeleri ve
Suriye olmak üzere, Mýsýr, Ürdün ve Dubaiye yýllýk 200 bin
dolar civarýnda ihracat gerçekleþtirmektedir.
10 bin ton masse ve 1500 ton sýr üretim kapasitesine sahip
firmanýn 35 çalýþaný bulunmaktadýr.

42- Yýl 1995,
REF-SAN

2006 yýlýnda Türkiyenin ilk ve tek seramik makina marketini
kuran þirket, 2008 yýlýnda Kýbrýs, 2011 yýlýnda Ýstanbul þubelerini
hizmete açmýþ ve 2010 yýlýnda Almanya Fuarýnda 8 ülkeye
temsilcilik vererek çalýþmalarýný kapsamlý þekilde sürdürmeye
devam etmektedir.
2011 yýlýnda KOSGEB Kobi Proje Destek Projesi ile Kütahyada
ilk kez proje sunan ve projeyi tamamlayan Ref-San Art Sanat
Merkezi, Kütahyadaki çini üstatlarýnýn toplandýðý çininin, seramik
sanatýnýn ve makine ekipmanlarýnýn bir araya geldiði, seramik
ve cam üzerine farklý aktivitelerin de yapýldýðý bir merkez haline
gelmiþtir.
Özellikle kamu kurum ve kuruluþlarýndan üniversiteler, halk
eðitim merkezleri, belediyeler baþta olmak üzere komple çini,
seramik, cam füzyon, altýn yaldýz üzerine atölyeler kuran RefSan, yüksek sýcaklýk ile ilgili tüm sektörlerdeki fýrýn imalatý
üretimine devam etmektedir.

43- Yýl 1996,
Akdemir Tekstil

1992 yýlýnda kurulan firma, 1995 yýlýnda Ref-San Ýzolasyon
San. ve Tic. Ltd. Þti. adýný almýþtýr.
Yüksek derece fýrýn üretimiyle öne çýkan firma ayrýca seramik,
cam füzyon sektörü makineleri konusunda üretimini
sürdürmektedir.
Seri ve özel boyuttaki elektrikli fýrýnlarý, Avrupa patentli malzemeler
ile üreten þirket, satýþ sonrasý verdiði hizmetlerle sektörde
önemli bir konuma sahiptir. Ref-San, fýrýn, makine ve ekipmanlar,
kumlama kabini, sarf malzemeler, shimpo ürünler, promosyon
ürünleri ve cam füzyon malzemelerinin üretimini
gerçekleþtirmektedir. Lazer kesim teknolojisiyle üretim yapmakta
olan firma elektrostatik toz boya teknolojisi de kullanmaktadýr.

1950'li yýllarda el tezgahlarýndaki dokuma makineleri ve tekstil
imalatý ile Kütahya piyasasýna giren Akdemir Tekstil, ocakgaz
tüp ve beyaz eþya Kütahya bayiliði ile büyümeye baþlamýþ
ve 52 yýla uzanan ticari hayatýnda, Akdemir Kiremit ve Tuðla
Fabrikasý A.Þ, Akdemir Tekstil San. Tic. Ltd. Þti., Gür-Han
Ýnþ. Tic. Ltd. Þti. ve Petrol Ofisi bayiliði ile þehir ve ülke
ekonomisine katkýlar saðlamaktadýr. Akdemir Tekstil, 30.000
m² açýk, 5000 m² kare kapalý alanda, Ýtalya'dan satýn aldýðý
son teknoloji ürünü olan Nouvo Pignone (1.90) ve Somet
(3.90) marka tezgahlarýnda; gömleklik, kaban, canvas, lycralý,
döþemelik, astarlýk, perdelik ve her çeþit ev tekstili üzerine
her türlü dokuma imalatý ve iþ elbiseleri dikimi
gerçekleþtirmektedir.
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ZAFER
HAVAALANI
1 YIL ÖNCE
AÇILACAK
Altýntaþ Kaymakamý Yaþar Aksanyar ve
Belediye Baþkaný Sýtký Yüzüak:
Bakan Veysel Eroðlu, temel atma töreninde
yapýmcý firmadan havaalanýnýn,
30 Aðustos 2013 günü saat 13.13'te
açýlacaðýna dair söz almýþtý.
Altýntaþ Kaymakamý ve Belediye Baþkaný, Kütahyanýn Altýntaþ
ilçesinde yapýlan ve bölgeye hizmet edecek olan Altýntaþ
Havaalanýnýn 29 Ekim 2012 tarihinde açýlacaðýnýn müjdesini
verdi.
Kütahyanýn Altýntaþ ilçesi Kaymakamý Yaþar Aksanyar ve
Belediye Baþkaný Sýtký Yüzüak ilçe sýnýrlarý içerisine yapýlan ve
Kütahya, Afyonkarahisar ve Uþak illerine hizmet edecek olan
Altýntaþ Zafer Havaalanýnýn açýlýþ tarihinin öne alýndýðýný belirterek
29 Ekim 2012 tarihinde açýlacaðýný duyurdular. Zafer
Havaalaný'nýn temel atma töreninde Bakan Veysel Eroðlu,
yapýmcý firmadan, havAalanýnýn 30 Aðustos 2013 günü saat
13.13'de açýlacaðýna dair söz almýþtý.

ZAFER HAVAALANI ÝLE ALTINTAÞ BÜYÜK GELÝÞÝM
GÖSTERECEK
Ýlçedeki geliþmeler ve Havaalaný ile birlikte kazanýlacak deðerler
hakkýnda bilgiler veren Altýntaþ Kaymakamý Yaþar Aksanyar,
Altýntaþýn havaalanýyla birlikte geliþimini hýzlandýrmasý ve bundan
kendine pay çýkarmasý halinde ilçe nüfusunun önümüzdeki
15 yýl içerisinde 60-100 bin civarýna ulaþabileceðini kaydetti.
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Kaymakam Aksanyar açýklamasýnda þunlarý söyledi: Altýntaþýn
en büyük þansý Zafer Havaalanýnýn ilçe sýnýrlarý içerisine
yapýlmasý ve 29 Ekimde açýlýyor olmasý. Açýlýþla birlikte devlet
buraya 800 bin yolcuyu garanti ediyor. Nasýl garanti
ediyor?Örneðin uçuþ planlarýný yapan kuruluþ diyor ki Bu yýl
hac uçuþlarýný Zafer Havaalanýndan vereceðim diyor. Bu
katma deðeri ile birlikte bölgeye bir etki yapacak. 800 bin
yolcu ortalama 3 kiþi ile geldiðinde yýlda yaklaþýk 2 milyon 400
kiþiye ulaþýr. Bu durum Altýntaþ için çok büyük bir oran. Diðer
yandan, daha önceden Altýntaþ sýnýrlarý içerisinde düþünülen
bir Organize Sanayi Bölgesi yeri bulunuyordu. Burasý, Sayýn
Valimiz Kenan Çiftçi Beyin gayretleri ile oluþturulan Stratejik
Planda Endüstri Bölgesi olarak düþünülüyor. Bu durum
gerçekleþir ve yatýrýmcýlarýn dikkati çekilebilirse 1 yýl içerisinde
yaklaþýk 20-25 bin çalýþan demektir.

BEÞKARIÞ BARAJI 100 BÝN DÖNÜM ARAZÝ SULAYACAK
Ýlçenin diðer büyük projelerinden biri olan Beþkarýþ Barajý
hakkýnda da bilgiler veren Kaymakam Aksanyar, Beþkarýþ
barajý bugün ortalama yaklaþýk 100 bin dönüm arazi
sulayabilecek bir baraj. Bunun çalýþmalarý devam ediyor.
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ALTINTAÞ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Oluþturulan projelerin ihale edilmesi, sulama birliklerinin
kurulmasý ve kanalet yapýmlarý yaklaþýk 4 yýl sürecek. Bizim
amacýmýz süreci kýsaltmak, 2 yýla çekmek. Ürün hesabý
yapýyoruz; sulamalarýn baþlamasýyla mesela pancarda ortalama
en az yüzde 150 kazanç saðlanacak. Bunlar çok ciddi
rakamlar. Bunlar büyük sayýlabilecek projeler arasýnda sayýlabilir.
Bunun yanýnda ilçemize baðlý Saraycýk Köyünde termal su
arama çalýþmalarýmýz devam etmekte. Buradaki çalýþmada
yaklaþýk 700 metreye kadar inildi. Burada hedeflenen yaklaþýk
2 bin veya 2 bin 200 metreye kadar inip 130 derece termal
suya ulaþmak. Altýntaþ ovasýnda da sýcak suya ulaþma
çalýþmalarý devam etmekte diye konuþtu.

Altýntaþ Belediye Baþkaný Sýtký Yüzüak da Kaymakam Yaþar
Aksanyarýn ilçesi için büyük bir fýrsat olduðunu, ilçe olarak
bunu deðerlendirmeye çalýþtýklarýný belirterek Kaymakam
Aksanyara teþekkür etti. Zafer Havaalanýnýn açýlýþ tarihinin
öne alýnarak 29 Ekim 2012 tarihinde Cumhuriyet Bayramýnda
açýlacaðý bilgisini anýmsatan Baþkan Yüzüak, Sayýn
Kaymakamýmýz Yaþar Aksanyarýn geliþim ve deðiþim ile ilgili
söylediði sözlerin tamamýna katýlýyorum. Altýntaþ artýk hýzla
büyüyen ve geliþen bir ilçe. Kabuðumuzu kýrmaya baþladýk.
Altýntaþ þimdilerde adeta görücüye çýkmýþ gibi. Buradan
yatýrýmcýlara seslenmek istiyorum. Gelin buradaki fýrsatlarý
deðerlendirin. Altýntaþ geleceðin kenti. Biz bu yöndeki
çalýþmalarýmýza hýz verdik. Ýlçemiz bakir arazileri, tarihi ve kültürel
dokusuyla keþfedilmeye hazýr bir yer. Bizler bu ilçenin yerel
yöneticileri olarak bunun çok iyi farkýndayýz. Altýntaþ hep birlikte
geleceðe taþýyacaðýz diye konuþtu.
(Kaynak: ÝHA - Fotoðraflar : http://www.altintas.gov.tr)

AFYONKARAHÝSARLI YATIRIMCILAR ALTINTAÞA DAHA
ÇOK ÝLGÝLÝ
Zafer Havaalaný projesi ile birlikte Afyonkarahisarlý yatýrýmcýlarýn
Kütahyalýlara göre Altýntaþ ve çevresine daha çok ilgililer diyen
Kaymakam Aksanyar, Örneðin Afyonlu yatýrýmcýlar bana
geliyorlar, hazine arazisinin olup olmadýðýný soruyorlar. Buralara
tesis ve yatýrým düþündüklerini söylüyorlar. Epeyce bir ilgi
duyduklarýný görünce en son bir çalýþma yaptýrdým. Bu civardaki
hazine arazilerinin hepsini çýkardým, gelenin önüne koyuyorum.
Buyurun seçin, girin ihaleye alabiliyorsanýz alýn diyorum. Bu
geliþmeler çok güzel geliþmeler. Benim amacým Altýntaþ
halkýmýza geliþmeler karþýsýnda merak uyandýrmak, buradaki
kapasiteyi ortaya çýkarmak. Eðer bunu baþarabilirsek ve
Altýntaþ halký da kendisini geliþmelere katarsa 10-15 yýl
içerisinde buranýn 60 bin ile 100 bin arasýndaki bir nüfusa
ulaþýr. Benim buradaki niyetim ve hedefim bu. Umarým baþarýlý
oluruz þeklinde konuþtu.
Altýntaþ Belediye Baþkaný Sýtký Yüzüakýn ve ekibinin de çok
iyi iþler yaptýðýný, ilçe merkezindeki geliþimine büyük katkýlarýnýn
olduðunu anlatan Kaymakam Aksanyar, Baþkan Yüzüaka
gayretli çalýþmalarýndan ve geliþim için gösterdiði çabalarýndan
dolayý teþekkür etti.
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YENÝ TEÞVÝK SÝSTEMÝ
BÖLGELER
1. BÖLGE
2. BÖLGE
3. BÖLGE
4. BÖLGE
5. BÖLGE
6. BÖLGE
GELÝÞMÝÞLÝK HARÝTASI 2012

Yeni Teþvik Paketi, 5 Nisanda Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan tarafýndan açýklandý.

Ana bileþenlerde kullanýlacak teþvik unsurlarý ise þu þekilde:

6 Nisan günü de Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan tarafýndan
detaylarý kamuoyuyla paylaþýlan yeni teþvik sistemine göre
Türkiye 6 geliþmiþlik bölgesine ayrýlýyor. Ýstanbul'un da dahil
olduðu en geliþmiþ bölge olan 1. bölge 8 ilden oluþurken, en
az geliþmiþ bölge olan 6. bölgede Van ve Aðrý dahil 15 il
bulunuyor.

2. Gümrük Vergisi Muafiyeti

2023 yýlý vizyonu kapsamýnda; Türkiye'nin dünyanýn ilk 10
ekonomisinden biri olmasý, 500 milyar $ ihracat ve 25.000
$ kiþi baþý milli gelire ulaþma hedeflerine ulaþmak amacýyla
oluþturulduðu ifade edilen yeni teþvik sistemi, 1 Ocak 2012'den
sonraki yatýrýmlarý kapsýyor.

7. Sigorta Primi Ýþçi Hissesi Desteði (sadece 6. bölge için)

Yeni Teþvik Sistemi'nin amaçlarý;
- Cari açýðýn azaltýlmasý için ithalata baðýmlý olunan ara mallarýn
ve hammaddelerin ülkemizde
üretilmesi ya da üretimin arttýrýlmasý,
- Ýhracata ve bilgi-yoðun teknolojiye geçiþin saðlanmasý,
- En az geliþmiþ olan bölgelere saðlanan yatýrým teþvik
imkanlarýnýn arttýrýlmasý,
- Bölgeler arasý geliþmiþlik farklýlýklarýnýn azaltýlmasý,
- Yatýrým havzalarýnýn oluþturulmasý,
- Sektörel iþbirliklerinin ve kümelenmenin teþvik edilmesi.
Yeni teþvik paketi 4 ana bileþenden oluþuyor:

YENÝ TEÞVÝK SÝSTEMÝ

1. Genel Teþvik Uygulamalarý
2. Bölgesel Teþvik Uygulamalarý
3. Büyük Ölçekli Yatýrýmlarýn Teþviki
4. Stratejik Yatýrýmlarýn Teþviki
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1. KDV Ýstisnasý
3. Vergi Ýndirimi
4. Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði
5. Faiz Desteði
6. Yatýrým Yeri Tahsisi
8. Gelir Vergisi Stopajý Desteði (sadece 6. bölge için)
9. KDV Ýadesi (sadece Stratejik Yatýrýmlar için)

Genel Teþvik
Uygulamalarý

Bölgesel
Teþvik
Uygulamalarý

Büyük Ölçekli
Yatýrýmlarýn
Teþviki

Stratejik
Yatýrýmlarýn
Teþviki

KDV Ýstisnasý

KDV Ýstisnasý

KDV Ýstisnasý

KDV Ýstisnasý

Gümrük
Vergisi
Muafiyeti

Gümrük
Vergisi
Muafiyeti

Gümrük
Vergisi
Muafiyeti

Gümrük
Vergisi
Muafiyeti

Vergi Ýndirimi

Vergi Ýndirimi

Vergi Ýndirimi

Sigorta Primi
Ýþveren
Hissesi
Desteði

Sigorta Primi
Ýþveren
Hissesi
Desteði

Sigorta Primi
Ýþveren
Hissesi
Desteði

Yatýrým Yeri
Tahsisi

Yatýrým Yeri
Tahsisi

Yatýrým Yeri
Tahsisi

Faiz Desteði

Faiz Desteði
KDV Ýadesi

i

* 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajý Desteði ve Sigorta Primi Ýþçi Hissesi Desteði

Güncel
Teþvik Sistemi

Yukarýda sayýlan teþvik bileþenlerinde teþvik unsurlarý her
geliþmiþlik bölgesi için farklý kapsam, oran ve sürelerde
saðlanýyor. Ancak Genel Teþvik Uygulamalarý tüm bölgelerde
ayný þekilde uygulanýrken, Stratejik Yatýrým Teþvikleri tüm
bölgelerde 5. Bölge'de yapýlýyormuþ gibi teþviklerden
faydalanacak.
6. Bölge tüm teþvik bileþenlerinde, fazladan teþvik unsuru ve
oranlarýna sahip. Ayrýca sadece 6. Bölge illerine verilen iki
destek unsuru daha bulunuyor; Sigorta Primi Ýþçi Hissesi
Desteði ve Gelir Vergisi Stopajý Desteði. Tüm teþvik unsurlarý
ve oranlarý hesaplandýðýnda 6.Bölgede destek yoðunluðu
%116 olabiliyor. Yani toplam 100TL'lik bir yatýrým, 116TL
destekleniyor. Yapýlan yatýrýmdan daha fazla destek alýnmýþ
oluyor. Tabii bu durum yatýrýmcýnýn cebine para koyulmasý
olarak anlaþýlmamalý.
Destek unsurlarýnýn kurgulanýþýnda yatýrýmcýnýn ödemesi
gereken vergi, yatýrým yeri bedeli ve sigorta primlerinin
ödenmemesi ya da daha düþük ödenmesi söz konusu.
Organize Sanayi Bölgelerine yapýlan yatýrýmlarda kullanýlan

teþvik unsurlarý daha avantajlý olan bir önceki yatýrým bölgesi
kapsamýna alýnýyor. Yani 3.Bölgedeki bir yatýrým eðer OSB'ye
yapýldýysa 4.Bölge desteklerinden faydalanýyor. Bu durum
hem bölgesel yatýrýmlar hem de büyük ölçekli yatýrýmlar için
geçerli. Zaten Stratejik Yatýrýmlar, tüm bölgelerde 5.Bölge
teþviklerinden faydalanýyor, ama 6.Bölgeye yapýldýysa daha
avantajlý olan o bölgenin teþvikleri geçerli. Yoðun teþvik dönemi
1 Ocak 2012 - 31 Aralýk 2013 arasý. Bu dönem dýþýnda
yapýlacak olan yatýrýmlarda teþvik oraný ve süresi azalýyor.
NOT:
1. Teþviklerden faydalanabilmek için; Yatýrým Teþvik Belgesi
alýnmalý ve teþvik bileþeni ya da sektör için öngörülen minimum
yatýrým yapýlmalý.
2. Yeni Teþvik Sistemi, yatýrým teþviklerini kapsamakta olup
iþletme ve istihdam teþvikleriyle ilgili olarak daha sonra baþka
bir çalýþma yapýlacaðý ifade ediliyor.
Kaynak ve adresler:
1. T.C. Ekonomi Bakanlýðý, Teþvik Bilgi Merkezi
2. T.C. Ekonomi Bakanlýðý, Teþvik Sunum Metni

GELÝÞMÝÞLÝK BÖLGELERÝ (6 TEÞVÝK BÖLGESÝ)
1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara
Antalya
Bursa
Eskiþehir
istanbul
izmir
Kocaeli
Muðla

Adana
Aydýn
Bolu
Çanakkale
Denizli
Edirne
Isparta
Kayseri
Kýrklareli
Konya
Sakarya
Tekirdað
Yalova

Balýkesir
Bilecik
Burdur
Gaziantep
Karabük
Karaman
Manisa
Mersin
Samsun
Trabzon
Uþak
Zonguldak

Afyonkarahisar
Amasya
Artvin
Bartýn
Çorum
Düzce
Elazýð
Erzincan
Hatay
Kastamonu
Kýrýkkale
Kýrþehir
Kütahya
Malatya
Nevþehir
Rize
Sivas

Adýyaman
Aksaray
Bayburt
Çankýrý
Erzurum
Giresun
Gümüþhane
Kahramanmaraþ
Kilis
Niðde
Ordu
Osmaniye
Sinop
Tokat
Tunceli
Yozgat

Aðrý
Ardahan
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakýr
Hakkari
Iðdýr
Kars
Mardirn
Muþ
Siirt
Þanlýurfa
Þýrnak
Van

8 ÝL

13 ÝL

12 ÝL

17 ÝL

16 ÝL

15 ÝL

Yeni Teþvik Sistemine göre iller, 61 kriterle deðerlendirilen
sosyo-ekonomik geliþmiþliklerine göre 6 sýnýfa ayrýlýyor. Bu da
6 geliþmiþlik bölgesini oluþturuyor. Bu sýnýflandýrma, 2009
yýlýndaki teþvik sisteminden farklý olarak bölgesel olarak deðil
il bazýnda yapýlan sosyo-ekonomik farklýlýða göre hazýrlanmýþ.
Adý geçen bu yeni bölgelere Düzey3 bölgeleri adý veriliyor.
2009 yýlýnda hazýrlanan teþvik sistemindeki Düzey2 bölgesel
teþvik sistemi yerine, yeni teþvik paketiyle "Ýl bazlý Bölgesel
Teþvik Sistemi"ne geçilmiþ oluyor. TÜÝK'in yapacaðý periyodik
çalýþmalarla illerin bölgesel daðýlýmý gözden geçirilecek ve
gerek görülüyorsa ilin bölgesel geliþmiþlik sýnýfý deðiþtirilebilecek.
Az geliþmiþ illere yapýlacak yatýrýmlar daha avantajlý þekilde

desteklenecek.
Geliþmiþlik Bölgelerine göre, Bölgesel Teþvik Uygulamalarý ve
Büyük Ölçekli Yatýrýmlarýn Teþviki'nde destek unsurlarýnýn oran,
kapsam ve sürelerinde farklýlýklar bulunuyor. Organize Sanayi
Bölgelerine yapýlan yatýrýmlarda teþvik unsurlarý, daha avantajlý
olan bir önceki bölgenin desteklerini alýyor. Yani 3.Bölgedeki
bir yatýrým eðer OSB'ye yapýldýysa 4.Bölge desteklerinden
faydalanýyor. Bu durum hem bölgesel yatýrýmlar hem de büyük
ölçekli yatýrýmlar için geçerli. Zaten Stratejik Yatýrýmlar, tüm
bölgelerde 5.Bölge teþviklerinden faydalanýyor, ama 6.Bölgeye
yapýldýysa daha avantajlý olan o bölgenin teþvikleri geçerli.
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Güncel
Teþvik Sistemi

Ýstanbul'un da dahil olduðu en geliþmiþ bölge olan 1. bölge
8 ilden oluþurken, en az geliþmiþ bölge olan 6. bölgede Van
ve Aðrý dahil 15 il bulunuyor.
6 Geliþmiþlik Bölgesinde bulunan iller
1. Bölge Ýlleri: Ankara, Antalya, Bursa, Eskiþehir, Ýstanbul,
Ýzmir, Kocaeli, Muðla

 KDV Ýstisnasý
 Gümrük Vergisi Muafiyeti
 Vergi Ýndirimi
 Sigorta Primi Ýþveren Desteði
 Yatýrým Yeri Tahsisi

2. Bölge Ýlleri: Adana, Aydýn, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne,
Isparta, Kayseri, Kýrklareli, Konya,Sakarya, Tekirdað, Yalova

Yatýrým 6. bölgede yapýlýyorsa yukarýdaki teþvik unsurlarýna ek
olarak:

3. Bölge Ýlleri: Balýkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük,
Karaman, Manisa, Mersin, Samsun,Trabzon, Uþak, Zonguldak

 Gelir Vergisi Stopajý Desteði

4. Bölge Ýlleri: Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartýn, Çorum,
Düzce, Elazýð, Erzincan, Hatay,Kastamonu, Kýrýkkale, Kýrþehir,
Kütahya, Malatya, Nevþehir, Rize, Sivas

saðlanýr.

5. Bölge Ýlleri: Adýyaman, Aksaray, Bayburt, Çankýrý, Erzurum,
Giresun, Gümüþhane,Kahramanmaraþ, Kilis, Niðde, Ordu,
Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat
6. Bölge Ýlleri: Aðrý, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr,
Hakkari, Iðdýr, Kars, Mardin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Van
Geliþmiþlik Bölgesel Teþvik Uygulamalarýnda Teþvik Unsurlarý:
Bölgelerin farklý oran, kapsam ve sürelerde kullanabildiði teþvik
unsurlarý vardýr. Ayný bölge içinde bulunan iller, ayný teþviklerden
ayný ölçüde yararlanýr:

 Sigorta Primi Ýþçi Hissesi Desteði

Yatýrým Havzalarýnýn oluþturulmasý ve kümelenmenin
desteklenmesi hedefleri çerçevesinde, OSB'lerde yapýlacak
olan yatýrýmlar, sektörel iþbirliðine dayalý yatýrýmlar ve TÜBÝTAK
tarafýndan desteklenen Ar-Ge Projeleri sonucunda geliþtirilen
ürünün üretimine yönelik yatýrýmlar, Vergi Ýndirimi ve Sigorta
Primi Ýþveren Hissesi Destekleri Açýsýndan Bir Alt Bölgede
uygulanan desteklerden yararlanýr. Örnek olarak, 3.Bölgedeki
Organize Sanayi Bölgesine yapýlan bir yatýrým, 4.Bölge
teþviklerinden faydalanýyor.
Tabloda OSB içi ve OSB dýþý yatýrýmlarý için ayrý oran ve süreler
gösteriliyor.

BÖLGESEL TEÞVÝK UYGULAMASI
DESTEK UNSURLARI

ý

ýý

ýýý

ýv

v

vý

KDV Ýstisnasý
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi Ýndirimi

OSB Dýþý

15

20

25

30

40

50

Yatýrýma Katký Oraný

OSB Ýçi

20

25

30

40

50
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Sigorta Primi
Ýþveren His. Desteði
(Destek Süresi)

OSB Dýþý

2 Yýl

3 Yýl

5 Yýl

6 Yýl

7 Yýl

10 Yýl

OSB Ýçi

3 Yýl

5 Yýl

6 Yýl

7 Yýl

10 Yýl

12 Yýl

Faiz Desteði

Yok

Yok

Gelir Vergisi Stopajý Desteði

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

10 Yýl

Sigorta Primi Ýþçi Hissesi
Desteði (Destek Süresi)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

10 Yýl

Yatýrým Yeri Tahsisi
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Güncel
Onlar Ýçin Bir Umut Daha

ONLAR
ÝÇÝN
BÝR UMUT
DAHA
Kütahya'da Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn öncülüðünde Suça
sürüklenen risk altýndaki çocuklar ve maðdur çocuklar için
baþlatýlan Onlar Ýçin Bir Umut Daha Projesinin komisyon
baþkanlýðýný Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Boða yapýyor.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn da içinde bulunduðu
projede, 25 kamu ve özel sektör kuruluþu yer alýyor.
Dumlupýnar Üniversitesinde yapýlan proje deðerlendirme
toplantýsýnýn açýlýþýnda konuþan Cumhuriyet Savcýsý Mehmet
Boða; çocuklarýn suça bulaþmasýnýn sebebinin anne ve baba
ilgisizliði olduðuna iþaret etti.
Boða, "Bana dokunmayan yýlan bin yýl yaþasýn, diyerek
yanlýþlýklarý görmezlikten gelme gibi bir lüksümüz yoktur. Aksi
halde bunu söyleyen insanlar, dokunmadýklarý o yýlanlar
tarafýndan ýsýrýlarak zehirlenmeye mahkumdur. Sosyal problemler
ve özellikle çocuk suçluluðu çok fonksiyonlu ve karmaþýk bir
olgudur. Çocuklarla ilgili meseleyi tek bir kurum çözemez,
birçok kurumun iþbirliði halinde mümkündür. Onlar için bir
umut daha seferberliði kapsamýnda 25 kamu kurum ve özel
kuruluþun bir araya gelip, suça sürüklenen risk altýndaki
çocuklar ve maðdur çocuklarla ilgili üzerlerine düþen görevlerin

neler olduðu sorusuna cevap aranacak. Bu projeye Kütahya
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý öncülüðünde baþladýk. Ýnsanlarýn
üzerinde hemfikir olduklarý en önemli konulardan biri, çocuklarýn
bir toplumun geleceði olduðu gerçeðidir. Bugünün çocuklarý,
yarýnýn gençleridir. Bugünün gençleri, yarýnýn büyükleri olacaktýr.
Bir çocuða sahip çýkmak, o toplumun ve ailenin geleceðine
sahip çýkmaktýr. Ýyi çocuk yetiþtirmenin dünyayý deðiþtirmek
anlamýna geldiðini unutmayalým. Ülkemizde, insanýn elindeki
çantayý kapýp 50-100 lirayý çalmak için onlarý gerektiðinde
yerde sürükleyerek ölümüne sebebiyet veren kapkaççýlar ya
da en deðerli varlýklarý olan annelerini gözlerini kýrpmadan
öldürerek suça sürüklenen çocuklar, ne yazýk ki bu ülkenin
bir gerçeðidir. Bu çocuklar baþka bir ülkede yetiþmediler. Biz
nerede, neyi yanlýþ yaptýðýmýzý düþünmek ve çözüm üretmek
için harekete geçmek zorundayýz" dedi.
Suç iþleyen çocuklara meslek edindirmeyi hedefleyen proje
kapsamýnda, daha önce çeþitli suçlara karýþmýþ olan beþ
çocuk, Mesleki Eðitim Merkezinde eðitilerek iþe yerleþtirildi.
Projenin tüm Türkiyede uygulanmasý halinde suç iþleyen
çocuk sayýsýnda ilk yýlda %30, ikinci yýlda ise %40 oranýnda
azalma öngörülüyor.
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Güncel
Kütahyaya Yatýrým

KÜTAHYA'YA 3 YILDA
740 MÝLYON TL'LÝK YATIRIM

AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay basýna yaptýðý
açýklamada, Kütahya'ya son 3 yýlda 740 milyon TL'lik yatýrým
yapýldýðýný belirtti.
Ekonomi Bakanlýðý yetkilileriyle bir araya gelinerek durum
deðerlendirmesi yapýldýðýný söyleyen Kinay, "Kütahya Merkez
ilçe ve diðer ilçelere, 1 Aðustos 2009 ile 31 Ocak 2012
arasýnda toplamda 89 Teþvik Belgesi aracýlýðýyla, 739 Milyon
444 bin TLlik sabit yatýrým saðlanmýþtýr dedi.
Kinay; Ekonomi Bakanlýðý, Teþvik Uygulama ve Yabancý
Sermaye Genel Müdürlüðünden almýþ olduðum bilgiye göre
Kütahya Merkez ilçede bir yabancý sermaye ve 40 yerli
sermaye olmak üzere toplam 41 yatýrým gerçekleþmiþ olup,
Merkez ilçede gerçekleþen 41 yatýrýmýn toplamý 381 milyon
364 bin TLye ulaþmýþtýr. Ýlimize yapýlan yatýrýmlardan ziyadesiyle
mutlu olmaktayým ve bu yatýrýmlarýn artarak devam etmesini
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temenni ediyorum. Yapýlan yatýrýmlar Kütahyanýn yýldýzýný
parlatacaðý gibi, istihdam artýþýna da fayda saðlayacaktýr.
Nitekim gerçekleþen bu yatýrýmlar sayesinde 3.590 kiþilik
istihdam yaratýlmýþ oldu" þeklinde konuþtu.
Sabit Yatýrým Tutarý ve Teþvik Belgesi sayýlarýþu þekilde açýklandý:
Altýntaþ : 132 milyon TL.  5 Teþvik
Teþvik Belgesi,
Domaniç:: 3 milyon 796 bin TL.  2 Teþvik
Domaniç
Teþvik Belgesi,
Emet

: 31 milyon 564 bin TL.  4 Teþvik
Teþvik Belgesi,

Gediz

: 98 milyon 387 bin TL.  14 Teþvik
Teþvik Belgesi,

Simav

: 18 milyon 653 bin TL.  6 Teþvik
Teþvik Belgesi,

Þaphane:: 2 milyon 945 bin TL.  2 Teþvik
Þaphane
Teþvik Belgesi,
Tavþanlý : 69 milyon 841 bin TL.  15 Teþvik
Teþvik Belgesi.

Güncel
Ziyaret

TÜGÝK ANITKABÝRÝ
ZÝYARET ETTÝ

Türkiye Genç Ýþadamlarý Konfederasyonunun (TÜGÝK)
her yýl geleneksel olarak düzenlediði Anýtkabir ziyareti
18 Mayýs Cuma günü gerçekleþtirildi.

Türkiye Genç Ýþadamlarý Konfederasyonunun (TÜGÝK) her yýl
geleneksel olarak düzenlediði Anýtkabir ziyareti 18 Mayýs Cuma
günü saat 11:30-12:00 saatleri arasýnda gerçekleþtirildi. Bu
anlamlý etkinliðe Türkiye Genç Ýþadamlarý Konfederasyonu
(TÜGÝK) Genel Baþkaný Erkan Güral, TÜGÝK Yönetim Kurulu
üyeleri, EGÝFED ve ÝÇGÝAF Baþkanlarý, GÝAD Baþkanlarý ve
TÜGÝK üyeleri katýldý.

büyük eserimdir diyerek bizlere emanet ettiðiniz Türkiye
Cumhuriyeti, sizin gösterdiðiniz hedefler doðrultusunda sonsuza
kadar yaþamaya devam edecektir.

Türkiye Genç Ýþadamlarý Konfederasyonu (TÜGÝK) Genel
Baþkaný Erkan Güral, Anýtkabir defterine þu cümleleri yazdý:
Büyük Önder Atatürk; Türkiye Genç Ýþadamlarý
Konfederasyonu olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan
sonsuz bir heyecan ve gurur duymaktayýz. Türkiyenin genç
iþadamlarý sýfatýyla, ülkemize ve milletimize hizmet etme
kararlýlýðýndayýz. Ülkemizin geliþmesi, kalkýnmasý ve
çocuklarýmýzýn güzel yarýnlarý için, sizden aldýðýmýz ilhamla
yorulmadan çalýþacaðýz, üreteceðiz ve baþarýlý olacaðýz. En
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Güncel
Klasik Otomobil Rallisi

40 ÇILGIN TÜRK,
15. NG WAHR KLASÝK
OTOMOBÝL RALLÝSÝ
ÝLE ANADOLUYU
FETHETTÝ
Uluslararasý NG 15. Tarihi Batý Anadolu Klasik Otomobil
Rallisi 18-19 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþti. NG Hotels
& Resortsun ana sponsorluðunda ve Turkuvaz Medyanýn (A
Haber, Sabah Gazetesi, Auto Motor & Sport Dergisi ve Oto
Haber Dergisi) medya sponsorluðunda gerçekleþen rallide
Sapancadan Afyonkarahisara uzanan yarýþ güzergahý boyunca
heyecan dolu saatler yaþandý. Aralarýnda ünlü isimlerin de
olduðu 40 klasik otomobil tutkunu arasýndan, sürüþ tekniðindeki
ustalýðýný konuþturarak birincilik kupasýný kaldýranlar ise 1969
model Chevrolet Camaro ile Sinan Dündar ve Sedef Dündar
ekibi oldu.

WAHR Klasik Otomobil Rallisi, ayný gece Güral Afyon Wellness
& Conventionda düzenlenen görkemli galada NG 15. WAHR
kupasýnýn kaldýrýlmasýyla sona erdi.
Ýki gün boyunca pilotaj yeteneklerini yarýþtýran ve dereceye
giren üç ekip kupalarýný NG Hotels & Resorts Ýcra Kurulu
Baþkaný Hediye Güral Gürün elinden aldý. Yarýþmada dereceye
girebilmek için pilotun yetenekleri büyük önem taþýyor, çünkü
dereceye giren ekipler, en az hata yapan pilotun belirlenmesi,
kontrol noktasýndan doðru zamanlarda geçilmesi ve sabit bir
hýzda yol alýnmasýyla belirleniyor.

40 Çýlgýn Türk tarihin izini sürdü
Yarýþma 18 Mayýs Cuma günü Güral Sapanca Wellness &
Convention otelinden start aldý ve ayný gün Kütahya üzerinden
Afyonkarahisar yönü izlenerek ilk günün finishi Türkiyenin en
büyük termal oteli Güral Afyon Wellness & Conventionda
gerçekleþti. Ýkinci gün ise pilotlar, 19 Mayýs Cumartesi sabahý
Güral Afyondan alýnan startýn ardýndan Kocatepe bölgesinde
ve Frig Vadisinde kýyasýya rekabet etti. Deðerleri milyon
dolarlarla ifade edilen, sadece dizilerde ya da dönem filmlerinde
görülebilen otomobilleriyle yarýþmaya katýlan 40 pilot, yarýþ
boyunca Hitit, Frigya, Roma medeniyetleri ve Osmanlý
Ýmparatorluðu ile Ýstiklal Savaþýnýn izini sürdü.
Sürate dayalý bir yarýþ olmayan NG 15. Tarihi Batý Anadolu
Klasik Otomobil Rallisinde sürücüler ortalama 50 km ortalama
hýzý tutturmaya çalýþarak yarýþýyor. Bu nedenle matematiksel
hesaplamalarýn da önem kazandýðý yarýþta iki günün sonuçlarýný
deðerlendiren hakemler, ralli kupasýný Takýmlar Kategorisinde
kaldýracak olan ilk üç pilotun Voltran Takýmýndan Sinem ve
Sedef Dündar, Elif ve Murat Þakar, Gökhan Þahinoðlu ile
Deniz Ertemin birinci olduðunu duyurdu. FIVA (Uluslararasý
Antika Taþýtlar Federasyonu) takviminde yer alan ve FIVA
gözlemcileri tarafýndan da yakýndan takip edilen NG 15.
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Dereceye giren ekipler:
1incilik: 1969 Model Chevrolet Camaro ile Sinan
Dündar ve Sedef Dündar
2ncilik: 1957 Model VW Karmann Ghia ile Sinan
Evman ve Demet Evman
3üncülük: 1973 Model BMW 2002 ile Serhan Sorguç
ve Aylin Sorguç
Yarýþma birincisi, 1969 model Chevrolet Camaro ile
Sinan Dündar ve Sedef Dündar
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KÜTAHYANIN
BÜYÜME
POTANSÝYELÝ
ÜZERÝNE
YATIRIMLARIMIZI
PLANLADIK
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi ve
1.Meslek Komitesi Baþkaný, TOBB Kütahya Kadýn
Giriþimciler Ýl Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Naime Göker
Ekim ile yaptýðýmýz söyleþide; þehre yeni bir
çehre kazandýracak olan
Göker Doða Evleri Projesi ni konuþtuk.
Hazýrlayan: Melike KÖSE

Firmanýz hakkýnda kýsaca bilgi alabilir miyiz?

ekibimizle hedefe odaklý ve planlý þekilde çok çalýþýyoruz.

Þirketimiz; 50 yýlý aþkýn bir süredir gýda tüccarlýðý ve son 10

Ýþletmenin uzun yýllardýr devam etmesini saðlayan ve baþarýsýný

yýldýr da gýda distribütörlüðü alanýnda faaliyet gösteren, 2011

artýran stratejileriniz nelerdir?

yýlýndan itibaren de inþaat sektöründe yatýrýma baþlamýþ bir
þirkettir. Mevsim itibariyle deðiþiklik göstermekle beraber 200e
yakýn çalýþaný istihdam ediyoruz.

Biz aðýrlýklý olarak satýþ þirketiyiz, pazarlama alanýnda iþ ortaðýmýz
firmalara müdahalemiz söz konusu olamaz. Ancak uzun yýllarýn
bilgi birikiminin getirdiði tecrübelerimizi, bölgenin de dinamiklerini

Hizmet sektöründe önemli iþler yapýyoruz. Ýyi markalarla

çok iyi bilmemizden kaynaklý önerilerimizi her fýrsatta paylaþýrýz.

çalýþýyoruz. 6.500 müþteriye Afyon, Uþak, Eskiþehir, Kütahya,

Zaman zaman önerilerimizin, çalýþtýðýmýz markalara yön verdiðini

Simav ve Tavþanlý þubelerimizle 150 araca yakýn bir filoyla

görüyoruz.

hizmet veriyoruz. Hizmetini sürdürdüðümüz markalarda, pazar
payý ve etkinlik anlamýnda üstünlüðümüzü korumak için tüm

Bizim iþimiz distribütörlüðünü yaptýðýmýz markalarýmýzýn
ürünlerinin doðru yerde, doðru zamanda ve doðru þekilde
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bulunmasýný saðlamak; çalýþtýðýmýz profesyonel markalar iþlerini

Göker olarak inþaata devam etsek de etmesek de, sektördeki

öyle iyi yapýyorlar ki; gittikçe lojistik þirket tanýmýna yakýn bir

firmalarýn, oluþturduðumuz kalite standardýnýn altýnda yapý

tanýmlama içine giriyoruz.

üretmemesini, bu iþin sosyal sorumluluk tarafýnda temenni

Çalýþma prensiplerimizin baþýnda dürüstlük gelir, itibarýmýz
bizim en büyük sermayemizdir. Buna katký gösterdiðini
düþündüðümüz her çalýþanýmýzla ömürlük beraberliðimiz
devam eder. Aile þirketiyiz; ama bunun tanýmlamasý bizde
farklý. Çalýþanlarýmýzla beraber büyük bir aileyiz; her þirkette
olduðu gibi bizim de deðerlerimiz var. Bunlarýn baþýnda çevre,
toplum ve insan için deðer yaratan ve deðer katan, etik
kurallara baðlý, dinamik, deðiþim ve yeniliklere açýk þirket olmak
gelir.
Þu anda yürütülen ve geleceðe dair plan, projeleriniz nelerdir?
Yakýn çevrem iyi bilir, þirkette 10 yýl önce göreve baþladýðým

ediyoruz.
Sektörde nasýl bir fark yaratmayý planlýyorsunuz?
Yatýrým alanýmýz olan Kütahyanýn cazibe merkezi olmaya en
kuvvetli aday bir bölge olmasý sebebiyle, bölgeyle ilgili
vizyonumuzu geniþ tutuyoruz. Þehrin büyüme potansiyeli de
inþaatý planladýðýmýz bölgede.
Diðer taraftan inþaatlarda kullandýðýmýz tekniklerden bahsetmek
istiyorum. Büyük þehirlerde inþa edilen yapýlarýn tekniðini, biz
de bu projelerimizde kullanmak istedik. Bu nedenle, iþlerin
yönetimini bizim bu arzumuzu hayata geçirebileceðine
inandýðýmýz profesyonel bir ekibe býraktýk. Radye

ilk günden beri amiral gemimiz bir tarafa, büyük

temel sistemi kullanacaðýmýz inþaatlarýmýzda

ya da küçük farklý alanlarda da þirketimizin

endüstriyel kalýp sistemi ile binalarýmýzý

giriþimcilik içinde olmasý için projelerim hiç
bitmedi.
araþtýrmasý içindeyken, tesadüflerin
de etkisiyle kendimizi inþaat
sektöründe yatýrýmcý olarak bulduk.
Bu yatýrým kararýný almadan önce
Kütahyanýn

bu

sektördeki

dinamiklerini etüt ettik.
büyük þehirlerdeki gibi site yaþamýný

inþa edeceðiz.

Çalýþma prensiplerimizin baþýnda
dürüstlük gelir, itibarýmýz bizim en büyük
sermayemizdir. Buna katký gösterdiðini
düþündüðümüz her çalýþanýmýzla ömürlük
beraberliðimiz devam eder.
Aile þirketiyiz; ama bunun tanýmlamasý
bizde farklý. Çalýþanlarýmýzla beraber
büyük bir aileyiz.

sunan; sosyal hayatý içinde barýndýran ve

olarak projelendirmeyi arzu ettik.
Bu amaçla büyük þehirlerde ve bize rol model olabilecek
yerlerde birçok projeyi inceledik. Bu incelemelerimiz; kullanýlan
tekniklerden, mimari projeye kadar geniþ perspektifte
gerçekleþti. Bu teknikleri uygulayarak Kütahyada daire üretip
üretemeyeceðimizi sorguladýk. Hem depreme en dayanýklý
þekilde inþa edilecek, hem de site yaþamýna uygun Göker
Doða Evleri Projesi ni ortaya çýkardýk. Önümüzde sayýsý 1000
konuta kadar çýkabilecek olan 250 konut var. Ýnþaat projesine
baþlarken belli bir konseptte yeni bir mahalle ortaya çýkarmak
istedik. Bu mahallenin oluþturulmasýnda bize büyük rol düþüyor,
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Kütahyanýn ilk 1+1 sitesinden
o l u þ u y o r.

62

daire;

devamýnda 2+1, 3+1 ve 4+1
seçeneklerini içinde barýndýran
projeler hayata geçecek. Bu
seçenekleri içinde barýndýran
yaklaþýk 90 dairelik ikinci etap

ayýnda atmayý planlýyoruz, olaðanüstü bir

noksanlýðýný tespit ettik. Bunun paralelinde gýdada
politikasýný, inþaat alanýnda kaliteli konut ihtiyacýna paralel

edilecek, 2+1 konforu sunan

projemizin temelini de bu yýlýn temmuz

açýk, kapalý otoparka sahip daire seçeneðinin
hizmet sektöründe kaliteyle özdeþleþen markamýzýn kalite

etabý bu yýlýn eylül ayýnda teslim

aksilik yaþamadýðýmýz takdirde teslimini de 2013
yýlý yaz aylarýnda yapmayý hedefliyoruz.
Bu sitelerde teknolojinin nimetlerinden faydalandýðýmýz, özellikle
çocuklarýmýz için güvenli ve konforlu yaþam alanlarý
yaratacaðýmýz birçok yenilik olacak. Projelerimize ilgi
beklediðimizden çok daha fazla oldu. Bu vesileyle bizi
destekleyen herkese teþekkürü borç biliyoruz; Allah yolumuzu
açýk etsin.
STKlarýn önemi ve katkýlarý hakkýndaki düþünceleriniz?
Çok küçük yaþlardan itibaren sosyal alanlarda sorumluluk
almaya aday oldum, üniversite hayatým da bu anlamda çok
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aktif geçti. Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu oluþurken davet

bunun faydalarýný gerek sosyal, gerekse iþ hayatýmda

aldýðýmda, bu kadar aktif olabileceðimiz bir platform oluþacaðýný

görüyorum.

düþünmemiþtim. Ancak kurul baþkanlýðýnýn, kurulumuzun
oluþuma geçtiði ilk günden itibaren Sayýn Sevim Güral Olgun
tarafýndan yürütülüyor olmasý, birbirine her daim sevgi ve
saygýyla yaklaþan ekip arkadaþlarýmýz ve kuþkusuz bizim her
koþulda yanýmýzda ve destekleyicimiz olan KUTSO Yönetim
Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Nafi Güral olmak üzere yönetim
kurulu üyelerimizin teþvik edici ortam yaratmalarý, bizim bugüne
kadar merkez ve ilçelerimizde birçok kadýna giriþimciliðin
anlatýlmasý, geliþtirilmesi konusunda temasýmýzý saðladý.

Bunun dýþýnda KUTSO bünyesinde üye sayýsý en fazla olan
1.Meslek Grubunu temsil eden meslek komitesi baþkanlýðý
ve meclis üyeliði görevlerim devam ediyor; burada da
görevlerimi gerçekleþtirmeye gayret ettiðim süre boyunca çok
seçkin, tecrübe ve bilgi donanýmý anlamýnda üst düzeyde bir
ortamda paylaþýmlarda bulunma, kendimi ifade etme fýrsatlarým
oldu. Bu görevlere uygun bulunmasaydým, seçilmeseydim
ve desteklenmeseydim, bu fýrsatlarý baþka bir platformda
yakalayamazdým. Bu vesileyle þahsi olarak bu platformlarda

Tüm ekip arkadaþlarýmdan her biri farklý baþarý hikayelerine

bana fýrsat tanýnmasýna vesile olan baþta KUTSO Yönetim

sahip Anadoluda baþarýlý giriþimci modeller; bu sebeple

Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Nafi Gürala, tüm KUTSO Yönetim

tecrübe anlamýnda onlardan çok þey öðreniyorum.

Kurulu Üyelerimize ve desteklerini esirgemeyen camiadaki

Kurulumuzun faaliyetleri esnasýnda tanýþtýðým kadýnlardan da

büyüklerime, arkadaþlarýma teþekkürlerimi ve saygýlarýmý

kendi geliþimime çok þeyler kattým. Ýyi bir çevre oluþturduk,

sunuyorum.
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NEYDEN
NAÐMELER
Kütahyalý Ressam ve Neyzen Ahmet
Yakupoðlunun öðrencisi olan Neyzen Mücahit
Dinç bizi bambaþka bir dünyaya konuk ediyor,
onun hikâyesini dinlerken geçmiþe yolculuða
çýkýyoruz.
Evliya Çelebinin konaðý olan ve
Seyahatnamesinde iki kapýlý konak olarak
bahsedilen ev, derneðin kurucusu ve fahri
baþkaný merhum Mehmet Dumlu Hoca
vasýtasýyla kültür sanat merkezi haline
getirilmiþ.
Henüz, ahþap ve oldukça görkemli olan dýþ
kapýda iken tarihin derin izlerini yansýtan
objeleri görüyoruz. Ýçeride ise, ahþap
merdivenler, ebru ve tezhipten tablolar,
kandiller, sedirler ve perdeler ile sýcacýk
selamlaþýyoruz.
Üstadýn üflediði ney sesini hayranlýkla dinliyor
ve yüreðimizin derinliklerinde hissediyoruz.
Hazýrlayan: Melike Köse
Fotoðraflar: M.Akif Çakmak
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Neyzen Mücahit Dinç kimdir?

da önemlidir.

Asker bir baba ile ev hanýmý bir annenin çocuðu olarak
Gaziantepin Ýslâhiye kazasýnda doðdum. Babamýn memuriyeti
nedeniyle Diyarbakýr ve Bingöl illerinde bulunduk. 1971 yýlýnda
ise memleketimiz Kütahyaya döndük. Babamýn 1972 yýlýnda
emekli olmasý ile babam vasýtasýyla Ressam Ahmet Yakupoðlu
ve Mehmet Dumlu hocam ile tanýþtým ve onlarýn eðitimine
girdim.

Eðitim- öðretim dediðimizde, öðretim kýsmý daha kolaydýr.
Öðretim kitaplarla her yerde olabilir, bir yolunu bulup öðretimi
gerçekleþtirebilirsiniz. Ancak eðitim, mutlaka hoca ile talebenin
diz dize, karþý karþýya gelmesiyle olur. Layýkýyla olabilmesi için
de yine gönüllü olmak esastýr.

Ney ile nasýl ve ne zaman tanýþtýnýz ?
Neyzen olan babamdan görerek ney ile tanýþmam küçük
yaþlarda oldu. 10-11 yaþlarýmda Ahmet Yakupoðlu hocamýn
önünde diz çöktüm. Diz çökerek baþlamak bu iþin âdabýdýr.
Ahmet Yakupoðlu hocamýz, Mevlevi musikisinin örneklerini
uygulayan ve bu terbiyeyle yetiþen bir hocamýz. Kütahyanýn
bir klasiði olan gezekler vardý. Þimdi hem adý, hem de hedefi
deðiþti. Oysa gezekler, edebin, ananenin ve geleneðin
öðrenildiði eðitim
kurumuydu. Orada oturup
kalkmayý, bir büyüðün
karþýsýnda nasýl konuþulacaðýný, nasýl yaþanacaðýný
öðreniyorsunuz.
Ahmet Yakupoðlu hocam
Ýzmire gidince onun gezeði
devam etmedi. Onun gibi
olamaz ancak, biz burada
ondan öðrendiðimizi ve
gördüðümüzü, uygulamaya
ve devam ettirmeye
çalýþýyoruz. Bizim
hususiyetimiz, Kütahyalý gibi
düþünmek, Kütahyalý gibi
yaþamak.

Neyden ve neyin tasavvuftaki yerinden bahseder misiniz?
Mehmet Dumlu hocamdan öðrendiðim þekliyle arz etmeye
çalýþayým, ney dokuz boðumdur. Her dýþýn bir içi vardýr, her
görünenin bir görünmeyeni vardýr, ya da eski tabirle her zahirin
bir batýný vardýr. Dokuzun görünmeyen dokuzunu da kattýðýnýzda
18 olur ve 1000er taneden 18 bin âlemi temsil eder. Neyde
7 tane perde dediðimiz delik vardýr, insanýn baþýnda da 2 göz,
2 kulak, 2 burun deliði ve 1 aðýz olmak üzere toplam 7 delik
mevcuttur. Dolayýsýyla ney âlemin ve onun göz bebeði âdemin
tasviridir. Tasavvufi anlatýmý budur.
Hoþça bak zâtýna kim
zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan
âdemsin sen

Neyin naðmelerindeki
güzellik neyzene, insandan
görülen güzellikler de
mürebbîsine aittir.

Kütahyada yetiþen iki büyük
deðer, iki âbide þahsiyet olan Mehmet Dumlu ve Ahmet
Yakupoðlu hocalarýmýz, hayata geliþ sebebini ve nasýl
yaþanacaðýný öðretti. Onlarýn eðitimine, yetiþtirmesine dâhil
olmak benim için bir lütuftur.
Neye ilgi duyanlar ney üflemeyi nerede ve nasýl öðrenebilirler?
Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma
Derneðimizde talebe yetiþtiriyoruz. Bu iþ gönül iþidir, gönülden
yapmak, sevmek ve menfaat gözetmemek lazým, baþka türlü
mümkün deðil. Bu sebeple dernekler vb. gibi gönüllü kuruluþlar

(Sen kendine iyi bak; âlemin
özüsün, varlýklarýn göz
bebeði olan insansýn)

Tabiattan yani sazlýktan
alýndýðýnda kamýþ
boðumlarýnýn içi doludur.
Usta bu kamýþý keser,
gölgede kurutur, kývamýný
bulduðunda uygun ölçüye
getirir, dolu olan aralarý
boþaltýr. Birinci boðum
tamamen boþaltýlmaz. Ýçi
boþaltýldýktan sonra perdeleri
açýlýr ve usta üflemeye baþlar. O güzel sesler, içi boþaldýktan
sonra ortaya çýkar.
Kin, kýskançlýk, haset, garez gibi kötü huylar da insanýn içinden
çýktýðý vakit, güzel sözler ve güzel hareketler ortaya çýkar.
Neyin naðmelerindeki güzellik neyzene, insandan görülen
güzellikler de mürebbîsine aittir. Ancak mürebbînin iþinin ehli
olmasý gerekir.

Her mürþide dil verme kim yolunu sarpa uðradýr
Mürþidi Kâmil olanýn gayet yolu âsân imiþ
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Neyin yakýcýlýðý neyden deðil, neyzendendir. Neyzen kendisi
yanmadýktan sonra neyi yakmaz. Yani icraatý ile neyden önce
yanacak. Týpký Hamdým, yandým, piþtim sözündeki gibi. Ham
haldeyken yanacak, piþecek. Olgunluða erecek. Tabi bunlar
kendi kendine olmaz, bir Kâmilin vereceði eðitimle olur. Bu
eðitimin neticesi zuhur eden güzelliklerin kendine deðil,
mürebbîsine ait olduðunun farkýnda olan talebe durumunu
þöyle arz eder:
Efendimsin
Efendimsin cihânda itibârým varsa sendendir
Miyân-ý âþýkânda iþtihârým varsa sendendir
Benim feyz-i hayâtým hâsýl-ý rûh-ý revânýmsýn
Eðer sermâye-i ömrümde kârým varsa sendendir
Sen benim Efendimsin, benim bu cihanda itibarým varsa
sendendir. Âþýklar arasýnda bir þöhretim varsa yine sendendir.
Benim hayatýmýn bereketi, akýp giden ruhumu ortaya çýkaran
sensin. Eðer ömrümde bir kazancým varsa senin sayendedir.
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Þeyh Galibin olan bu mýsralar, kendisini yetiþtirdiði için Ali
Nutki Dedeye ithafen yazdýðý þiirden bir dörtlüktür.
Þeyh Galibi, Dede Efendiyi, Itriyi, daha nice âlimleri yetiþtiren
ve kültürümüze kazandýran Yenikapý Mevlevihânesi postniþiný
(postta oturan, tekkenin þeyhi olan kimse) Ali Nutki Dede
Kütahyalýdýr.
Kütahyaya neyin tekrar gelmesi, Ahmet Yakupoðlu tarafýndan
olmuþtur. Kütahya geçmiþte de zaten kültür merkezidir ve bu
topraklarda birçok sanatkâr yetiþmiþtir.
1912 yýlýnda yayýnlanan Mehmet Ziyanýn Bursadan Konyaya
Seyahat adlý kitabýndaki tespitlerine göre Kütahyada 35 tane
medrese ve kütüphane mevcuttur. Ayný kitapta Kütahyanýn
Selçuklu ve Osmanlý dönemlerinde ilim merkezi olduðundan
bahisle, inþâ edilen medreselerden pek çok kâmil ve âlim
yetiþtiði ve bu kâmil ve âlimlerin din ve devlet iþlerinde çok
hizmetler verdiði belirtilmektedir. Kaynaklarda, 1350li yýllarda
Kütahyada astronomi üzerine eðitimler verilmiþ olduðu belirtiliyor.

Kültür-Sanat
Neyzen Mücahit Dinç

Þu an müze olarak kullandýðýmýz birçok medresenin, aslýnda
ihtisas merkezi olarak görev yaptýðýný görüyoruz. Divan
edebiyatýnýn da Kütahyada kurulduðu ve 104 tane tespit
edilmiþ divan þairi bulunduðu da diðer bilgiler arasýnda.
Yine Kütahya türküleri de diðer bölgelerinkinden farklýdýr ve
mevlevihanenin, oradaki müzisyenlerin etkisi vardýr. Kütahya
türküleri mana itibariyle incelediðinde derin anlamlar içerdiði
ve tasavvuf aðýrlýklý olduðu görülür.
Þehrin sanat ve kültür açýsýndan zenginliði oldukça geçmiþe
dayanýyor. Selçuklu ve Germiyanoðlu dönemlerinde de ilimle
uðraþýlmýþ. Deðerli tarih profesörümüz Halil Ýnalcýk da yazýlarýnda
Germiyanoðlu beyliðinin ilimi geliþtirmek üzere görevler aldýðýný
belirtir.
Kütahya, sanatýn her alanýnda büyük zenginliðe sahip olmasýna
raðmen, bir dönem maalesef sanattan uzaklaþmýþ.
Kütahyanýn geçmiþ birikimi ve þimdiki zenginlikleriyle bugün
neler yapýlmalý?
Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma
Derneðimiz, kurucusu olan Merhum Mehmet Dumlu Hocamýn
aziz hatýrasýdýr. Böyle sivil toplum örgütlerinin çalýþmalarý da
þehre saðlayacaðý katkýlar açýsýndan önemlidir.

ise onlarýn yanýna yeni eserler katmaktýr.
Derneðimiz iki binadan oluþuyor, birisi 2009 da hizmete giren
ve Mehmet Dumlu Sanat Merkezi olan binadýr. Hemen
yanýndaki 2006 yýlýnda hizmete giren bina ise Evliya Çelebinin
Seyahatnamesinde evi olarak belirttiði iki kapýlý konaktýr.
Derneðimiz tarafýndan 17.yüzyýl mimarisine uygun olarak
restore edilen ve ilimize kazandýrýlan bu konakta tezhip,
minyatür, hat ve ebru gibi Türk süsleme sanatlarý ile ilgili kurslar,
halý dokuma ve ney üfleme dersleri veriliyor.
Bu sanatlara ilgisi olan ve icra etmek isteyen herkese kapýmýz
açýk, gelip derneðimizdeki kurslardan istifade edebilirler.
Ýlim paylaþýldýkça çoðalýr ve çoðaldýkça da insanlarýn birbirine
karþý tutumu güzelleþir. Bu nedenle bizlere öðretilenleri aktarmak
boynumuzun borcudur.
Eðitim ile donanan insan hoþgörülü ve sabýrlý, ahlaklý ve
kanaatkâr olur. Böyle bir ortamda kavga ve sorunlar da olmaz.
Bu eðitim seviyesi saðlanabildiðinde, hem huzur, hem adalet,
hem ekonomik refah düzeyi artar.

Rahmetli Turgut Özal ile bacasýz sanayi tanýmý literatürümüze
girdi, bu da turizmdir. Kütahya da turizm açýsýndan, kültür ve
saðlýk olmak üzere iki bölümde azami düzeyde istifade
edebilecek bir potansiyele sahiptir. Bu konu üzerine çalýþýlmalý,
zengin kültürümüz önce öðrenilmeli, sonra da tanýtýlmalýdýr.
Ýnanç turizmi, saðlýk turizmi, tarihi konaklar ve diðer mekânlarýmýz
bu açýdan önemli fýrsatlardýr.
Bu fýrsatlar iyi deðerlendirilirse, Kütahya ekonomik açýdan
turizmle kalkýnýr ve refah seviyesi artar.
Tarihi
Baþkanlýðýný yaptýðýnýz Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi
Eserleri Onarma Derneðinin faaliyetlerinden söz eder misiniz?
Derneðimiz Mehmet Dumlu Hocamýn yýllardýr yaptýðý faaliyet
ve hizmetleri bir çatý altýnda toplamak üzere, 29 Eylül 2003
yýlýnda kuruldu. Adýndan da anlaþýlacaðý üzere amacý, tarihi
eserlerimizi ortaya çýkarmak ve restorasyonunda aktif rol
almaktýr. Bunun yaný sýra, çeþitli sempozyum ve etkinlikler
düzenleyerek kültürümüzü tanýtmaktýr. Kütahyalý olan ve
dünyaca tanýnan Evliya Çelebinin adýný da derneðimize verdik.
Hocamdan çok sýk duyduðum sözlerden birisi de yaþayan
toplumlarýn iki görevi olduðu; birincisi ecdadýn býraktýðý eserleri
ve miraslarý bulup ortaya çýkarmak, yenileyip tanýtmak, ikincisi
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ÇEVRE ÝZÝN VE
LÝSANSLARI
Mehmet DÝNÇ

Çevre Yüksek Mühendisi
Çevre ve Þehircilik Ýl Müd. Yard.V.
Geliþen teknolojinin yaþamýmýza getirdiði konfor yanýnda, bu
geliþmenin doðaya ve çevreye verdiði kirliliðin boyutu her
geçen gün hýzla artmaktadýr. Çeþitli kaynaklardan çýkan
radyoaktif, katý, sývý ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava,
su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliði oluþmasýna
neden olmaktadýr.

Olumlu, Çevresel Etki Deðerlendirmesi Olumsuz, Çevresel
Etki Deðerlendirmesi Gereklidir ve Çevresel Etki
Deðerlendirmesi Gerekli Deðildir þeklinde belirlenmiþtir.

Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) süreci, Türkiye'de 1993
yýlýndan bugüne etkin olarak uygulanan, çevre izni/çevre izin
ve lisanslarý ile Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarýnýn alýnmasýnda
son derece önemli bir süreçtir.

Bu kararlarýn verilmesine esas faaliyetler Yönetmelikte Ek-I
Çevresel Etki Deðerlendirmesi Uygulanacak Projeler ve EkII Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listelerinde
belirtilmiþtir. Ek-IListesinde yer alan faaliyetlerle ilgili öncelikle
ÇED Baþvuru Dosyasý hazýrlanarak Bakanlýða sunulur. Bakanlýk
tarafýndan ilgili kurum ve kuruluþ ile Bakanlýk yetkililerinden
oluþan bir komisyon oluþturularak komisyon toplantýlarý
düzenlenir. Ayrýca süreç içerisinde proje ile ilgili yöre halkýný
bilgilendirmek ve halkýn görüþ/önerilerini almak amacýyla halkýn
katýlýmý toplantýsý yapýlýr. Tüm bu deðerlendirmeler sonucunda
projenin uygun görülmesi halinde Çevresel Etki
Deðerlendirmesi Olumlu, uygun görülmemesi halinde ise
Çevresel Etki Deðerlendirmesi Olumsuz kararý verilir.

17.07.2008 tarih ve 26939 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe giren Çevresel Etki Deðerlendirmesi
Yönetmeliðinde ÇED Kararlarý; Çevresel Etki Deðerlendirmesi

Ek-II Listesinde yer alan faaliyetler için ise Proje Tanýtým Dosyasý
hazýrlanarak Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðüne sunulur. Ýl
Müdürlüðünde oluþturulan komisyon tarafýndan gerekli

Hýzla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için
teknolojinin geliþmesine baðlý olarak sanayileþmenin de artmasý
gerekmektedir. Bu artýþ beraberinde var olan doðal kaynaklarýn
hýzla tükenmesine neden olmaktadýr.

Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) süreci:
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Faaliyet veya Tesisler yer almaktadýr. Bu tesisler Çevre Ýzin ve
Lisanslarýný Bakanlýktan, Ek-II listesinde Çevreye Kirletici Etkisi
Olan Faaliyet veya Tesisler, Çevre izin ve Lisanslarýný Ýl Çevre
ve Þehircilik Müdürlüklerinden alacaklardýr.
Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan iþletmeler için Çevre Ýzni veya
Çevre Lisansý baþvurularýçevre yönetim birimi, istihdam edilen
çevre görevlisi ya da Bakanlýkça yetkilendirilmiþ çevre
danýþmanlýk firmalarý tarafýndan elektronik imza ile elektronik
ortamda müracaat edilecektir.
Ýlimizde Bakanlýðýmýz, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüðünden
Çevre Danýþmanlýk Yeterlilik Belgesi almýþ 3 adet firma
bulunmaktadýr.

incelemeler yapýlýp proje hakkýnda Çevresel Etki
Deðerlendirmesi Gerekli Deðildir ya da Çevresel Etki
Deðerlendirmesi Gereklidir kararý verilir. Ýl Müdürlüðü tarafýndan
Çevresel Etki Deðerlendirmesi Gereklidir kararý verilen projeler
için Bakanlýða baþvuruda bulunarak Ek-I Çevresel Etki
Deðerlendirmesi Uygulanacak Projeler kapsamýnda süreç
iþlemeye baþlar.
Eðer yapýlacak faaliyet her iki listede de yer almýyorsa; yine
Ýl Müdürlüðünden faaliyetin ÇED Yönetmeliði kapsamý dýþýnda
olduðuna dair yazý alýnýr.

Ýlimizde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin 2872 sayýlý Çevre
Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereði maðdur olmamalarý
için çevre yönetim birimi kurmalarý, çevre görevlisi istihdam
etmeleri ya da Bakanlýkça yetkilendirilmiþ çevre danýþmanlýk
firmalarýndan hizmet satýn almalarý gerekmektedir.
 Çevre bizlere sunulmuþ bir lütuf ve gelecek nesillere
kirletmeden, tahrip rtmeden aktaracaðýmýz bir emanettir.
 Sahip olduðumuz zengin biyolojik çeþitliliðimizi ve
güzelliklerimizi, gelecek nesillerin de görmeye hakký
olduðunu unutmayalým.

Ýlimizde Bakanlýðýmýz, ÇED Ýzin ve Denetim Genel
Müdürlüðünden ÇED Yönetmeliði kapsamýnda proje hazýrlama
konusunda Yeterlilik Belgesi almýþ 1 adet firma bulunmaktadýr.

e-Çevre Ýzni ve Çevre Lisanslarý:
e-Çevre Ýzinleri uygulamasý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý nýn
görev ve sorumluluðunda bulunan tüm izin ve lisanslar için
baþvurularýn yapýlmasý ve deðerlendirilmesi aþamalarýný içeren
web tabanlý bir uygulamadýr.
Çevre Ýzni ve Çevre Lisanslarý kýsaca e-Çevre Ýzinleri uygulamasý
ile bugüne kadar basýlý evrak üzerinden yapýlan baþvurular
yerine bilgi teknolojileri imkânlarý kullanarak elektronik baþvuruya
imkân saðlanmaktadýr.
Bu amaçla geliþtirilen web tabanlý yazýlým sayesinde baþvurularýn
yapýlmasý, bu baþvurularýn yetkili mercilere iletilmesi,
deðerlendirilmesi ve onaylanma süreci online olarak
tamamlanabilmektedir.
Çevre Kanununca Alýnmasý Gereken Ýzin ve Lisanslar Hakkýnda
Yönetmelik Ek-I listesinde Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan
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BAÞ
AÐRISI
VE MÝGREN
Dr.Kazým EKMEKÇÝ

Kütahya Medline Hastanesi
Nöroloji Uzmaný
Herkes hayatýnda herhangi bir nedenle bir kez bile olsa baþ
aðrýsý çekmiþtir. Tekrarlayan baþ aðrýsý oraný ise yaklaþýk yüzde
10 oranýndadýr.
Uzmanlara göre kýsa bir süre önce baþlamýþ, tekrarlayan ve
þiddetlenen aðrýlarýn altýnda ciddi bir hastalýk yatabilir. Özel
Medline Kütahya Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Kazým Ekmekçi,
baþ aðrýsý ve migren hakkýndaki sorularý cevaplandýrdý.
En sýk karþýlaþýlan baþ aðrýsý türü ve sebebi nedir?
Sinirsel baþ aðrýlarý ve migrendir. Ama baþ aðrýsý, beyin tümörü,
beyin kanamasý gibi hastalýklarýn da belirtisi olabilir.
Hastalar genellikle beyinlerinin aðrýdýðýný söyler. Hâlbuki
vücudumuzda aðrý yapmayan tek organýmýz beynimizdir.
Kafanýn içinde aðrýya yol açan beynin zarlarý ve atardamarlarýdýr.
Beyinde aðrý olabilmesi için bu zarlarý gerecek, itecek,
iltihaplandýracak çok büyük bir þey olmalý. Küçük bir tümör,
apse, kriz veya beynin içinde oluþmuþ bir kanama aðýr bir
felç yapabilir ama hiç baþ aðrýsýna sebep olmaz. Bu nedenle
hastalar, baþýnda aðrý olduðunda beyninde bir sorun
olduðundan kuþkulanýr.

Baþ aðrýsýný daha çok hangi tarafta hissederiz?
Göz problemi, burun sorunu, kulak rahatsýzlýklarý ile ilgili bir
problem olduðunda aðrý kendi bölgesinde ortaya çýkar. Stresle
gelen sinirsel aðrýlar kafanýn tamamýnda, yaygýn bir aðrýya yol
açar. Strese baðlý olarak baþýn tepesinde de bir aðrý oluþabilir.
Migren ise kafanýn yarýsýný tutar, mesela aðrý sadece baþýn
sað ya da sol tarafýnda görülür. Özellikle ense ve boyun aðrýsý
migrene çok sýk eþlik eder. Hatta migrenli hastalarýn yüzde
80'inin ensesi ve boynu aðrýr. Maalesef bu tür aðrýlar çoðu
kez boyun kireçlenmesi ya da boyun fýtýðý yanlýþ teþhisini alýr.
Tansiyon da baþ aðrýsý yapar mý?
Migrenle karýþtýrýlan bir diðer hastalýk da yüksek tansiyondur.
Migren sýrasýnda hastalarýn birçoðunda tansiyon yükselir. Bu
kiþilerin migreni yokken tansiyonlarý normaldir. Ama çoðu
zaman büyük kýsmý yüksek tansiyona baðlý baþ aðrýsý tanýsý
alýr.
Baþ aðrýsý ne zaman önemsenmelidir?
Baþ aðrýsý her zaman önemsenmelidir. Çünkü beyindeki bir
tümörün, damar balonlaþmasýnýn veya migrenin iþareti olabilir.
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Yakýn zamanda baþlamýþ, gittikçe þiddetlenen ve her gün
görülen aðrýlar dikkate alýnmalýdýr. Böyle bir aðrý beyinde ciddi
bir problemin belirtisi olabilir. Örneðin bir iki hafta önce baþlayan
baþ aðrýsý mutlaka araþtýrýlmalý, bu tür durumlarda tetkik
istenmelidir.
Aðrý kesici almak doðrumudur?
Baþ aðrýsý neye baðlý olursa olsun alýnan aðrý kesiciyle geçebilir.
Eðer aðrý baþka bir hastalýðýn habercisiyse bu ilaçlarý kullanmak
önemli bir uyarýcýyý ortadan kaldýrýr. Bu yüzden özellikle
tekrarlayan ve yakýn zamanda baþlamýþ, her gün görülen baþ
aðrýlarý için aðrý kesici yerine bir doktora baþvurmak en iyisidir.
Aðrý kesici ile geçen baþ aðrýsý önemsiz midir?
Baþ aðrýsý baþka bir hastalýðýn habercisi ise aðrý kesici ilaçlarý
kullanmak teþhisi geciktirecektir. Bu nedenle tekrarlayan ve
yakýn zamanda baþlamýþ aðrýlar için doktora baþvurulmalýdýr.
Her gün aðrý kesici almak migren gibi rahatsýzlýklarý kronikleþtirir.
Eðer bir ayda 10 gün ve üzerinde aðrý kesici alýnýyor ise ilacýn
aþýrý kullanýmýna baðlý baþ aðrýsý oluþur. Önemli olan günlük
aðrý kesici alýmýnýn bir ayda 10 günü aþmamasýdýr.
Stres önemli bir migren tetikleyicisi midir? Stres ya da migren
aðrýsý nasýl ayrýlýr?
Strese baðlý aðrý hafifken, migren aðrýsý baþýn sol ya da sað
gibi tek tarafýnda ve oldukça yoðundur. Migrenli hastanýn
yürüyünce ya da merdiven çýkýnca baþ aðrýsý artabilir. Strese
baðlý baþ aðrýsý ise hareketten etkilenmez. Migrenliler, ýþýk ve
sesten etkilenir, bazen bulantýlarý da olur, ama bu belirtiler
stres aðrýsýnda görülmez.
Migren kendini bazen stres baþ aðrýsý gibi gösterebilir. Stres
baþ aðrýsý, migren gibi rüzgâr, parfüm kokusu ve ýþýktan
etkilenmez. Ayrýca stres baþ aðrýsý hamilelikte kaybolmaz,
fakat migrende azalmasý beklenir.
Ülkemizde her üç kiþiden birinde stres kaynaklý baþ aðrýlarý
var. Ama bu kiþilerin doktora baþvurma oraný oldukça düþüktür.
Stres baþ aðrýsý nasýl tedavi edilir?
Stres baþ aðrýsýnýn tek ilacý antidepresanlardýr. Eðer stres baþ
aðrýsý 10 gün sürüyor, bütün günü kaplayan bir aðrýya neden
oluyor ya da þiddeti rahatsýzlýk veriyorsa tedaviye baþlanmalýdýr.
Ancak ayda beþ kez olan ama kýsa süren, hafif aðrýlarda
tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadýr.
Migrene sýk rastlanýr mý?
Türkiye'de her beþ kadýndan birinde ve her 10 erkekten birinde
migren var. Ancak sinirsel baþ aðrýlarýna migrenden daha sýk
rastlýyoruz. Her üç kiþiden biri sinirlendiðinde, sýkýldýðýnda baþ
aðrýsý çekiyor. Strese baðlý baþ aðrýlarý ile çok sýk karþýlaþýlmasýna
raðmen, bu aðrýlarýn oldukça hafif seyretmesi ve hastalarýn
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büyük çoðunluðu doktora gitmeye gerek duymadýðý için pek
önemli deðildir. Strese baðlý baþ aðrýlarý 15-20 dakika ya da
birkaç saat sürüyor.
Migrenlilerin ise yüzde 99'u ya iþini gücünü engelleyen bir
aðrýyla karþýlaþýyor ya da hiç iþ yapamaz hale geliyor. Bazý
hastalar migren krizi döneminde iþini kaybettiðinden ya da
krizi yüzünden iþ yaþamýnda önemli kayýplar yaþadýðýndan
bahsediyor.
Migrenin belirtileri neler?
Migren çok farklý þekillerde olabildiði için her hastada ayný
belirtilerle seyretmez. Belirtiler hastadan hastaya deðiþlik
gösterse de ortak karakteristiði tekrarlayýcý olmasýdýr. Aðrýnýn
belli koþullarda, belli uyaranlarla, tekrarlayýcý ataklar þeklinde
ortaya çýkmasý gerekir. Aksi takdirde aðrýnýn altýnda farklý
hastalýklar da olabileceði için hayatýnda ilk defa migren tipi bir
aðrýyla baþvurmuþ hastaya migren tanýsý koyamayýz. Migren
aðrýsý geçtiðinde hasta iyileþmiþ olur.
Neler migreni tetikler?
Eðer hasta, 'parfüm kokusu baþ aðrýmý artýrýyor' diyorsa ya
da rüzgârda aðrýlarý fazlalaþýyorsa bu büyük olasýlýkla migrendir.
Islak saçla dýþarý çýkýp baþý aðrýyanlarýn büyük çoðunluðu da
migren hastasýdýr, ancak çoðu zaman sinüzit olduklarýný
zannederler.
Migreni tetikleyen bir baþka faktör de aydýnlýk ortamdýr. Mesela
çok güneþe çýkmak ya da flüoresanla aydýnlatýlmýþ çok parlak
bir iþyeri ortamý migren aðrýsýný tetikleyebilir. Ayrýca mevsimsel
deðiþiklikler de migrenin tetikleyicisidir.

Aðrýyý nasýl azaltabiliriz?
 Uykunuzu düzene sokun; her zaman ayný saatte
yatýn ve kalkýn.
 Aðrý kesicileri çok sýk kullanmayýn. Türkiye'de her
100 kiþiden 4ü aþýrý ilaç kullandýðý için her gün aðrýyla
karþýlaþýr.
 Sigara içmeyin.
 Karanlýk, loþ, sessiz bir odada dinlenin.
 Aðrýnýn olduðu tarafa soðuk kompres yapýn.
 Duþ alýn.
 Önce þakaklara sonra da gözlerin dýþa bakan tarafýna
hafif bastýrarak baþýnýza masaj yapýn.
 Migreniniz varsa doðum kontrol hapý almayýn.
 El ve ayaklarýnýzý sýcak suya sokun.
 Aðrýnýz tekrarlýyorsa mutlaka hekime baþvurun.

Köþe Yazýsý
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KENDÝ ELEMANINIZI
KENDÝNÝZ YETÝÞTÝRMEZ MÝYDÝNÝZ?

eðitim birimlerinde yapýlýr. Çalýþma saatleri içinde yapýlacak
teorik eðitim haftada oniki saatten az olamaz. Bu eðitim
yoðunlaþtýrýlmak suretiyle de yapýlabilir. Teorik eðitim günlerinde
öðrenciler ücretli izinli sayýlýr.
Ýþletmelerde beceri eðitimi gören öðrenciler, iþyerlerinin þartlarýna
ve çalýþma düzenine uymak zorundadýrlar.

Mesleki eðitimin, iþ hayatýnýn ihtiyaç ve talepleri doðrultusunda,
okul-iþyeri ortaklaþa eðitim esasýna dayalý, katýlýmcý bir anlayýþla
yapýlmasý, mesleki ve teknik eðitim sisteminin geliþtirilerek
kalitesinin çaðdaþ standartlara yükseltilmesi amacýyla çýkarýlan
3308 sayýlý Mesleki Eðitim Kanunu 1986 yýlýnda uygulamaya
konulmuþtur. Bu kanunla, iþletmelerde mesleki eðitimi
uygulamasý geliþtirilerek sürdürülmektedir.
Bu kanun, Mesleki Eðitim Kurulunun belirleyeceði mesleklerde,
kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluþ ve iþ yerleri ile mesleki
ve teknik eðitim okul ve kurumlarýndaki eðitim ve öðretimi
kapsar.
Bu kanunun 18. Maddesi uyarýnca, on ve daha fazla personel
çalýþtýran iþletmeler, çalýþtýrdýklarý personel sayýsýnýn yüzde
beþinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eðitim okul ve
kurumu öðrencilerine beceri eðitim yaptýrýr.Mesleki eðitim
kapsamýna alýnýp alýnmadýðýna bakýlmaksýzýn ondan az personel
çalýþtýran iþletmeler de mesleki ve teknik eðitim okul ve kurumlarý
öðrencilerine bu kanunun ilgili hükümlerine göre beceri eðitimi
yaptýrabilirler.
On ve daha fazla personel çalýþtýran ve bakanlýkça iþletmelerde
mesleki eðitim kapsamýna alýnan, ancak, beceri eðitimi
yaptýrmayan iþletmeler, beceri eðitimi yaptýrmasý gereken her
öðrenci için eðitim süresince her ay 18 yaþýný bitirenlere
ödenen asgari ücretin net tutarýnýn 1/3ü nispetinde, yirmi ve
daha fazla personel çalýþtýrýlmasý halinde 2/3ü
nispetindeSaymanlýk hesabýna para yatýrmakla yükümlüdürler.
Ýþletmelerde beceri eðitimi gören öðrencilerin teorik eðitimi,
mesleki ve teknik eðitim okul ve kurumlarýnda veya iþletmelerin

Ýþletmelerde meslek eðitimi gören öðrencilere ödenecek ücret
ve bu ücretlerdeki artýþlar; okul müdürlüðü ile iþyeri sahibi
arasýnda Bakanlýkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek
sözleþme ile tespit edilir. Ancak, iþletmelerde meslek eðitimi
gören örgün eðitim öðrencilerine, asgari ücretin net tutarýnýn
yirmi ve üzerinde personel çalýþtýran iþyerlerinde yüzde
30undan, yirmiden az personel çalýþtýran iþyerlerinde yüzde
15inden aþaðý ücret ödenemez. Öðrencilere ödenecek
ücretler her türlü vergiden müstesnadýr.
Ýþletmelerde meslek eðitimi gören öðrencilere sözleþmenin
akdedilmesi ile 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun iþ
kazalarý ve meslek hastalýklarý ile hastalýk sigortalarý hükümleri
uygulanýr. Sigorta primleri 1475 sayýlý Ýþ Kanununun 33 üncü
maddesi gereðince bunlarýn yaþýna uygun asgari ücretin %
50'si üzerinden Bakanlýk bütçesine konulan ödenekle karþýlanýr.
Yani sigorta primleri Milli Eðitim Bakanlýðýnca karþýlanmaktadýr.
Ýþ hayatýnýn ve ekonomimizin ihtiyaç ve talepleri doðrultusunda,
ekonomik büyümeye katma deðer sunabilecek mesleki bilgi
ve beceri yeterliliklerine sahip, yeter sayý ve nitelikte ara kademe
insan gücünün yetiþtirilmesi, ulusal rekabet gücümüzün
artýrýlmasý, hayat boyu eðitimin desteklenmesi, okuldan iþyerine
tam istihdamýn saðlanabilmesi, sosyal ve ekonomik kalkýnma
hedeflerine uygun olarak eðitim-insan gücü-istihdam dengesinin
oluþmasýnýn desteklenmesi bakýmýndan, mesleki ve teknik
eðitimin Avrupa Birliði standartlarý ile uyumlu bir þekilde
geliþtirilmesi ve kalitesinin artýrýlmasý ülkemizin geleceði açýsýndan
stratejik bir önem taþýmaktadýr.
Siz deðerli iþyeri sahiplerinin, bunun bilincinde olduðuna
inandýðýmýz için, Meslek Liselerinin 2012-2013 eðitim öðretim
yýlýnda 12.sýnýfta bulunan öðrencilerimize kapýlarýnýzý açacaðýnýzý
ümit ediyoruz. Kütahya Merkez ilçede bulunan meslek
liselerinde yaklaþýk 30 tane dalda eðitim yapýldýðýný bilgilerinize
sunar, desteklerinizi bekleriz.
Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu
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ZAFER KALKINMA AJANSI YÖNETÝM KURULU,

ÇAVDARHÝSARDA TOPLANDI
Zafer Kalkýnma Ajansý 2012 yýlý ikinci Yönetim Kurulu Toplantýsý,
29 Mart 2012 tarihinde Kütahyanýn Çavdarhisar ilçesinde
Anemon Otelde gerçekleþtirildi.

Toplantý öncesinde öðle yemeðinde buluþan Yönetim Kurulu
Üyeleri, yemeðin akabinde M.Ö.3000lere dayanan ve
Friglerden Romalýlara antik uygarlýklara ev sahipliði yapmýþ
Aizonai Antik Kentini gezdiler. Büyük ölçüde korunmuþ Zeus
Tapýnaðý ve tarihte bilinen ilk borsa yapýlanmasýnýn bulunduðu
Aizonaiyi inceleyen Kurul Üyeleri, borsa alanýndaki temsili
gongu çaldý.
Yönetim Kurulu toplantýsýnda Kurul Üyelerine, 10. Kalkýnma
Planý, Bölgesel Geliþme Ulusal Stratejisi ve bunlarla eþgüdüm
halinde hazýrlanacak olan TR33 Bölgesi 2014-2023 Bölge
Planý çalýþmalarý hakkýnda bilgi sunuldu. Toplantýda ayrýca
ODAK ve SÜKAP mali destek programlarýnýn ön inceleme
sonuçlarýna iliþkin istatistikler deðerlendirildi. Bunun yanýnda
Ajans tarafýndan yatýrým tanýtýmý ile ilgili gerçekleþtirilmesi
planlanan etkinlikler görüþüldü. Toplantýda ayrýca yeni personel
istihdamý görüþülerek bu konunun bir sonraki toplantýda
yeniden deðerlendirilmesine karar verildi.

Zafer Kalkýnma Ajansýna Yeni Hizmet Binasý
Toplantýda Zafer Kalkýnma Ajansý için yeni bir hizmet binasý
inþa edilmesi için gerekli çalýþmalarýn baþlatýlmasý ile ilgili onay
verildi. Kütahya ilinde bulunan Ajans Genel Sekreterliði için
yeni yapýlacak hizmet binasýnda çalýþma ofislerinin dýþýnda
konferans-kongre, sergi salonlarý, yabancý ve yerli yatýrýmcýlarla
görüþmelerin yapýlabileceði görüþme odalarý, farklý kurumlarýn
iþbirliði ile kurulacak özel araþtýrma ve kuluçka merkezleri için
ofis alanlarý gibi bölümlerin yer almasý planlandý.
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uþak illerine hizmet veren
Ajans için akýllý ve çevre dostu bina prensipleriyle Genel
Sekreterliðin bulunduðu Kütahya ili baþta olmak üzere dört
il için prestijli mimari açýdan örnek ve eser deðeri taþýyan bir
hizmet binasý yapýlmasý konusunda mutabakata varýldý.
Toplantýya Uþak Valisi ve Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Özdemir
Çakacak, Afyonkarahisar Valisi Sn. Ýrfan Balkanlýoðlu, Kütahya
Valisi Sn. Kenan Çiftçi, Manisa Valisi Sn. Halil Ýbrahim Daþöz,
Afyonkarahisar Belediye Baþkaný Sn. Burhanettin Çoban,
Kütahya Belediye Baþkaný Sn. Mustafa Ýça, Uþak Belediye
Baþkaný S. Ali Erdoðan, Afyonkarahisar Ýl Genel Meclis Baþkaný
Sn. Salih Sel, Kütahya Ýl Genel Meclis Baþkaný Sn. Seyit
Ömer Durmuþ, Uþak Ýl Genel Meclis Baþkaný Sn. Ali Ýhsan
Uzun, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Sn.
Hüsnü Serteser ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný
Sn. Nafi Güral katýldýlar.
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ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM
MÜDÜRÜNE
HOÞ GELDÝNÝZ
ZÝYARETÝ
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral baþkanlýðýndaki KUTSO Yönetim Kurulu,
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevine atanan Coþkun Eseni ziyaret
etti.
Ziyarette Coþkun Esen, Kütahyanýn eðitim alanýnda fiziki
donaným olarak Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir il olduðunu,
Anadolunun þirin ve sýcak insan yapýsýný barýndýrdýðýný belirtti.
Esen, amacýnýn önce þehri tanýmak, daha sonra öncelikleri
belirleyerek, ihtiyaç duyulan konularda hizmetleri yerine getirmek
olduðunu söyledi. Hem Nafi Güral Eðitim Vakfýnýn, hem de
KUTSO Eðitim Vakfýnýn Kütahya için bir þans olduðunu dile
getiren Esen, Devletin imkanlarý sýnýrlý. Kütahyadaki iki güçlü
eðitim vakfýnýn varlýðý bizlere moral veriyor, özel teþebbüslerin
ve eðitime gönül veren insanlarýn destekleri önemli þeklinde
konuþtu ve eðitim alanýnda ilimizde devam eden projeler
hakkýnda bilgi verdi.
KUTSO Baþkaný Nafi Güral, KUTSO Eðitim Vakfý kuruluþundan
bahsederek, eðitime verilen desteðin önemini vurguladý.
KUTSOnun hizmet anlayýþý ve eðitime verdiði önemi vurgulayan
Güral, þehrimizde eðitim hayatýna katký saðlanmasý için, sivil
toplum örgütlerinin özendirme faaliyetlerinin önemli olduðuna
deðinerek, eðitim ne kadar iyi saðlanýrsa ilimiz ve ülkemiz için
o derece faydalý olacaktýr dedi.

KUTSODAN
KÜMAÞA
ZÝYARET
KÜMAÞ Manyezit Ýþletmeleri A.Þ.de meydana gelen iþ kazasý
ve bu kazada bir personelin hayatýný kaybetmesi sebebiyle,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
ve Meclis Divaný tarafýndan KÜMAÞ Genel Müdürü Hüseyin
Gürcan ziyaret edildi.
KÜMAÞ Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Cicavoðlu ve KÜMAÞ
Genel Müdürü Hüseyin Gürcanýn hazýr bulunduðu ziyarete,
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ali Karaaytaç, Yönetim
Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Baþkan
Yardýmcýsý Ahmet Baðýrgan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sezai Ar,
H.Mithat Delen, Enver Özer, Salih Çetiner, Meclis Üyeleri
Ýsmet Çatýk ve Mahmut Öztaþ katýldý.
Gürcan, ergitilmiþ magnezya üretim tesisinde meydana gelen
ergitme potasýnýn ray üzerinde taþýnmasý sýrasýnda potanýn
flaþýndan yüksek sýcaklýkta çýkan eriyik magnezyanýn akmasý
sonucunda proses gereði çalýþma sýrasýnda orada bulunan
personelin hayatýný kaybettiðini ve bu nedenle duyulan üzüntüyü
dile getirdi. Vefat eden firma çalýþaný ile ilgili olarak rahmet
dileyen ve yakýnlarý ile KÜMAÞ camiasýna sabýrlar temennisini
ifade eden Gürcan, bu açýklamalarýný basýna ileterek kamuoyuyla
da paylaþtýðýný söyledi.
Bilal Cicavoðlu ve Hüseyin Gürcan; KÜMAÞýn sektöründe
Türkiye ve Ortadoðuda birinci, Avrupada beþinci, dünyada
ilk on firma arasýnda olduðunu belirtti. Özelleþtirmede KÜMAÞýn
Türkiyede yerli bir grup tarafýndan alýnmasýný önemsediklerini
ifade ederek, ulusal çaptaki büyük firmalarýn Kütahya ile
tanýþmasýnýn da sevindirici olduðunu söyleyerek, Kütahya
2.Organize Sanayi Bölgesinde yapýlan yatýrýmdan söz ettiler.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, KÜMAÞta
meydana gelen iþ kazasýnda bir çalýþanýn hayatýný
kaybetmesinden dolayý duyulan üzüntüyü dile getirerek,
baþsaðlýðý diledi. Güral, KÜMAÞýn bölgemizde bulunmasýnýn,
yaptýðý faaliyetlerin bölgemiz ve ülkemiz için sevindirici olduðunu
söyledi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç Kütahya
2.Organize Sanayi Bölgesi hakkýnda bilgi verirken, KUTSO
Meclis Baþkaný Nihat Delen bölge hakkýnda düþüncelerini
paylaþtý.
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KÜTAHYA OSBDE BÜYÜK BULUÞMA
Kütahya Belediye Baþkaný ve Kütahya Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Ýça, Kütahya 1.Organize
Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrika temsilcileriyle
kahvaltýlý toplantýda bir araya geldi.
Kütahya Organize Sanayi Müdürlüðü toplantý salonunda
gerçekleþtirilen toplantýya Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
(KUTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve KUTSO
Yönetim Kurulu üyeleri ile Kütahya Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu üyeleri ve yatýrýmcýlar katýldý.

"SAYIN BÝNALÝ YILDIRIM'A MÝNNETTARIZ"
Toplantýda gündemdeki konularý ve projeleri deðerlendiren
Baþkan Ýça, "Bu toplantýlarý daha sýk yapmamýz gerektiðini
düþünüyorum. Sanayicilerimizin isteklerini dinleme ve fikir alýþ
veriþinde bulunma açýsýndan Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkanýmýz Nafi Güral ile yaptýðýmýz görüþmelerde bu
toplantýlarýn çok faydalý olacaðý konusunda hemfikir olduk ve
toplantýyý gerçekleþtirdik. Organize sanayimiz ile ilgili en önemli
sorunlarýmýzdan bir tanesi de yollarýn durumu. Bu yýl yoðun
geçen kýþ þartlarýndan dolayý yollarýmýz bu hale geldi. Elimizden
geldiðince tamiratýný yapmaya çalýþtýk. Ulaþtýrma Bakanýmýz,
Kütahya'nýn yeni çevre yolunu, karayollarý aðýna almasý iradesini
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göstererek bugün Kütahya'mýzýn önünü açmýþtýr. Peki, bu
konu sanayicilerimizi ne yönde ilgilendiriyor? Çevre yolu
üniversite kampüsümüzün oradan KÜMAÞ'ýn bulunduðu yere
gelip oradan da Alayunt ve Organize Sanayi Bölgesinden
Afyon yoluna çýkacak. Karayolunda en önemli sorunumuz
þehre baðlantýsýydý, bu sorunu yolu Organize Sanayiden
Gediz yoluna baðlayarak çözdük.
Kütahya gibi 250 bin kiþilik þehirlerde çevre yolunun 15
kilometre civarýnda olduðunu ama Kütahya'da bu rakamýn 40
kilometreye kadar çýkacaðýný bildirdiler. Bu bizi çok memnun
etti. Kütahya'mýz büyümek için kabuðunu kýrmak zorunda ve
yeni çevre yollarýna ihtiyaç duymakta. Hatýrlayacaðýnýz üzere
þehrimizde bir tanker faciasý yaþandý. Þehrin içinden geçen
çevre yoluyla birlikte yaþanan bu olay hepimize bir uyarý oldu.
Þehir trafiðinden, aðýr yük taþýma trafiðini biran önce ayýrmamýz
gerekiyordu. Çok þükür bugün Organize Sanayimizi de
ilgilendiren böyle bir çevre yolu konusunda geliþmeler
yaþanmaya baþladý. Ulaþtýrma Bakanlýðýmýz tarafýndan bu yýl
ödeneði ayrýldý. Ulaþtýrma Bakanýmýz ile yaptýðýmýz görüþmelerde
karayollarýna kamulaþtýrma bedeli getirmemek adýna sözleþtik
ve bu konuda belediye olarak imar durumunu ayarlayýp tarla
sahiplerinin de çýkarlarý doðrultusunda yol güzergahýndaki
tarlalarý kamulaþtýrýp, Karayollarýna teslim edeceðiz" dedi.
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"GENÇ NESLÝ KÜTAHYA'DA TUTAMIYORUZ"
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral konuþmasýnda, "Ben kendi yaþadýklarýmý
sizlerle paylaþmak istiyorum. Nereden çýktýk, nerelere geldik
ve bu süreçte sanayicilerin rolünü sizlerle paylaþmak istiyorum.
1950 seçimleri yapýldýðýnda rahmetli Adnan Menderes 1946
seçimlerini Kütahya'dan kazandýðý için Kütahya'ya bir vefa
borcu var ve bu vefa borcunu ödemek için Kütahya'ya 2 tane
dev yatýrým öneriyor; bir tanesi Azot fabrikasý, bir tanesi Þeker
fabrikasý. Yer olarak da Azot fabrikasý için Seyitömer civarýnda,
Þeker fabrikasý içinde Aslanapa civarýnda bir yer belirleniyor.
Kütahya ayaða kalkýyor, 'Yok olmaz, çok uzak þehre yapýlsýn'
diye. Þeker fabrikasý hemen bugün geldi ve dikkat ederseniz
þehrin kuzeye doðru geliþmesinde çok önemli bir engel. Daha
sonra Azot fabrikasý yine bir engel, o tarihlerdeki görüþler bu
þekilde idi. Sonra zaman geçti, kendi yaþadýklarýmý anlatayým,
içinde bulunduðumuz Organize Sanayi Bölgesinin ilk tespit
edilen yeri Tugay ile Zafertepe arasýnda bir yerde idi. Orada
yapýlmýþ olsaydý orasý da Kütahya'nýn geliþmesinde önemli bir
engel olacaktý. Buraya taþýnmasý söz konusu olduðunda yine
Kütahya ayaða kalktý; 'Nereye gidiyorsunuz, neden buralara
kadar götürüyorsunuz?' diye. Allah'tan o zamanýn yöneticileri
bunlara çok prim vermediler. Nedense bizde karþý çýkmak bir
maharet sayýlýyor. Yine yaþadýðým bir þeyi anlatayým, otogar,
otelin karþýsýnda bir yerde idi. Bir önceki yerine giderken yine
kýyametler koptu; 'nasýl gider, nasýl geliriz?' diye. Biz karþý
çýkmak yerine destekleyici þeyler üretmek zorundayýz. Yine
Çevre Yolunu hatýrlayýn, 20 yýllýk bir mazisi var, Çevre Yolu
yapýlýrken de yine tepkiler olmuþtu. Türkiye'nin yaþ ortalamasý
24,7. Kütahya'nýn yaþ ortalamasý 35'e yakýn. Biz genç neslimizi
Kütahya'da tutamýyoruz. Neden tutamýyoruz? Alt yapý yok.
Ýþte bu alt yapýyý hazýrlayacaklar büyük ölçüde sanayicilerdir.
Sizlerden büyük projeler üretmenizi istiyoruz. Bu memleketin
geliþmesinde lokomotif faktörler sizlersiniz, oluþturucu güç
sizlersiniz. Büyük düþünelim, büyük projeler ortaya koyalým.
Neden Kütahya'nýn yaþ ortalamasý Türkiye'nin üstündedir?
Bunlarýn belirlenmesi ve herkesin üstüne düþeni yapmasý
lazým. Önümüzde güzel bir dönem var. 2012 yýlý çok bereketli
geçecek. 2012'nin güzel geçmesinin sebeplerinden birisi de
kentsel dönüþüm. Artýk kentsel dönüþüm kiþilerin insiyatifine
deðil, yasa gereði uygulanmasý mecburi olan faktördür.
Uygulandýðý zaman inþaat sektöründe büyük geliþme olacak.
Ýnþaat sektöründeki geliþme ise bütün sektörleri önemli ölçüde
etkileyecek. Kentsel dönüþümde yastýk altý dediðimiz kavramlar
ekonomiye kazandýrýlmýþ olacak. Bunlarýn olabilmesi için
þimdiden kendimizi hazýrlamamýz lazým. Sizler bu iradeye sahip
iþ adamlarýsýnýz ve Kütahya bu hizmetleri sizden bekliyor.
A'dan Z'ye bütün hizmetlerimiz sizlerin emrindedir" diye konuþtu.

SMMMO
HEYETÝNÝN
KUTSO ZÝYARETÝ

Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Ýl
Baþkaný Necmi Polat ve beraberindeki heyet Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulunu ziyaret etti.
SMMMO Ýl Baþkaný Necmi Polat, 1 Mart gününün her yýl
Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler günü olarak
kutlandýðýndan bahisle, iþ dünyasýnýn temsilcisi olan KUTSOyu
ziyaret etmek istediklerini belirtti.
SMMM mesleðinin ticaret, sanayi, hizmet sektörü gibi geniþ
bir alaný kapsadýðýný söyleyen Polat, bu ziyaretlerle hem
mesleklerinin önemini anlatmak, hem de iþ dünyasý vasýtasýyla
mesleki sorunlarý duyurmak istediklerini ifade etti. KUTSO
tarafýndan Kütahya SMMMO çalýþmalarýna verilen desteklerden
dolayý, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Gürala
teþekkürlerini sundu.
2012 yýlý ekonomik beklentileri ile yeni Türk Ticaret Kanunu
hakkýnda deðerlendirmeler yapýlan ve mükelleflerin yasal
sorumluluklarý hakkýnda bilgi paylaþýlan ziyarette KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral; KUTSO üyeleri için yeni
Türk Ticaret Kanunu hakkýnda bilgilendirme toplantýlarý
gerçekleþtirildiðini belirtti. Global sistemin bir parçasý olmak
istiyorsak, gerekenleri de yerine getirmek zorundayýz diyen
Güral, 2012den beklentilerimiz yüksek, kentsel dönüþümden
de umutluyuz þeklinde konuþtu. SMMMO heyetine sizin
görevlerinizden birisi de, þemsiyeniz altýndakilere moral vermek,
ancak bunu yaparken tedbiri elden býrakmamalarý gerektiðini
söylemektir diyen Nafi Güral Kütahyada gençlere sahip
çýkýlamýyor, onlarý burada tutmamýz için ekonominin geliþmesi
lazým, bunun için de ekonominin güçlü olmasý lazým. dedi.
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Haber
Toplantý

TÜRKÝYENÝN
KADINLARI
BU ÜLKENÝN
YOL HARÝTASINI
ÇÝZECEK
Yeni anayasa için söz, bu kez kadýnlarda idi. 8 Mart Dünya
Kadýnlar Günü dolayýsýyla sadece kadýnlarýn katýlýmýyla Ankarada
düzenlenen Anayasa Vatandaþ Toplantýsýnda konuþan TOBB
Baþkaný M. Rýfat Hisarcýklýoðlu, Eli hamurlu kadýnlarýmýz
anayasaya karýþacak ki, anayasa bereketli olsun. Anayasaya
kadýn eli deðecek bu iþe bereket gelecek diye konuþtu.
Anayasa Platformu adý altýnda biraraya gelen 13 meslek örgütü
ve sivil toplum kuruluþunun, TEPAV sekretaryasýnda düzenlediði
geniþ katýlýmlý Anayasa Vatandaþ Toplantýlarýnýn altýncýsý,
Ankarada gerçekleþtirildi.
TOBB ETÜde yapýlan toplantýya, TOBB Baþkaný M. Rýfat
Hisarcýklýoðlu, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, TBMM Anayasa
Uzlaþma Komisyonunun AKP, CHP, MHP ve BDPli üyeleri,
Anayasa Platformu Üyeleri, yerel ve ulusal STK temsilcileri ile
rassal olarak belirlenen 7 bölgeden kadýnlar katýldý.

TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Baþkaný
Sevim Güral Olgun ile Kurul Üyeleri Emel Özmal ve
Nida Öztuðcu da toplantýya katýldý.
Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan TOBB Baþkaný M. Rýfat
Hisarcýklýoðlu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutlarken,
Bugün burada Ankaradan ve 81 ilden gelen kadýnlarýmýz var.
Ailelerimizin direði, ülkemizin geleceði olan kadýnlarýmýz var.
Hepinizin Kadýnlar Gününü kutluyorum. Biz bugün sadece
Dünya Kadýnlar Gününüzü kutlamak için bir araya gelmedik.
Sizlere konuþma yapmak için gelmedik. Tam tersine Türkiyenin
kadýnlarýný dinlemek için geldik diye konuþtu.

Türkiyenin yeni anayasaya ihtiyacý var
Giyilen elbisenin artýk dar geldiðini ve yeni bir anayasaya ihtiyaç
olduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu, Bu elbise rahat hareket
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etmemizi engelliyor. Hýzlý koþmamýzý engelliyor. Bu elbiseyi
artýk deðiþtirmemiz gerekiyor. Ama bu sefer terzi milletin kendisi
olmalý. Yeni elbise dikilecekse, bunu millet kendisi dikmeli.
Anayasa kapalý kapýlar ardýnda, uzmanlarýn mutabakatý ile
deðil, milletin mutabakatý ile yazýlmalý. Bugüne kadar hep
uzmanlar yazdý, vatandaþ onayladý. Bu sefer biz söyleyelim,
uzmanlar yazsýn istiyoruz dedi.
8 Mart Dünya Kadýnlar Gününde Türkiyenin kadýnlarýnýn bu
ülkenin yol haritasýný çizeceðini ifade eden Hisarcýklýoðlu, kadýn
ve erkeðin yan yana yürüyeceði bir ülke olunacaksa bu
anayasanýn da birlikte yapýlmasý gerektiðine iþaret etti.

TBMM Baþkaný Cemil Çiçek
TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, bir ülkede demokrasinin var
olup olmadýðýnýn, ne kadar var olduðunun en önemli
göstergelerinden birinin, en baþta anayasa ve yasalardaki
kadýn haklarýyla ilgili düzenlemeler olduðunu belirtti. Türkiye'nin
kadýn baþbakan gördüðünü, en kýsa zamanda da kadýn meclis
baþkanýný görmesi temennisinde bulunan Çiçek, toplantýyý
düzenleyen herkese teþekkür etti.

Haber
Ziyaret

KUTSOYA VERGÝ
HAFTASI ZÝYARETÝ
SOSYAL GÜVENLÝK
HAFTASINDA
KUTSOYA ZÝYARET

14-20 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda kutlanan Sosyal Güvenlik
Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Ýl Müdürü Fevzi Gökçe ve beraberindeki heyet, Nafi Güral
baþkanlýðýndaki Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO)
Yönetim Kurulunu ziyaret etti.
SGK Ýl Müdürü Fevzi Gökçe ziyarette, ticaret ve sanayi alanýnda
ülkemizde olumlu yönde önemli geliþmeler olduðunu belirterek
þöyle konuþtu: Kamu kurumlarýnda vatandaþ memnuniyeti
odaklý bir hizmet anlayýþý geliþti. Hizmet sektörü olarak kamu,
ceza veren deðil, eðitici olan ve hoþgörülü davranan bir yapýya
ulaþtý. Hiçbir vatandaþýn sosyal güvenlikten mahrum
kalmayacaðý iddiasýndayýz. Sosyal devletlerde sosyal güvenlik
sistemleri devlet tarafýndan da destekleniyor. Kütahyada kayýt
dýþý çalýþma oraný bir kaç yýl önce %54 iken þu an %35e
düþtü, devletten SGKya aktarýlan bedel 30 binleri buldu. Ne
kadar çok mesafe kat ettiðimizi, yeni jenerasyona da anlatmak
lazým. Bu göstergeleri daha da iyiye ulaþtýrmak için neler
yapýlabileceði konusunda çalýþmalýyýz.

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi
gönüllü olarak ödeme alýþkanlýðýnýn arttýrýlmasý amacýyla her
yýl þubat ayýnýn son haftasý kutlanan Vergi Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda Kütahya Defterdarý ve beraberindeki heyet
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulunu ziyaret
etti.
Kütahya Defterdarý Mehmet Saygý, 30 Aðustos Vergi Dairesi
Müdürü Ferhat Zan ve Çinili Vergi Dairesi Müdürü Mehmet
Yaðcýnýn katýldýðý ziyarette, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral baþkanlýðýndaki KUTSO Yönetim Kurulu hazýr
bulundu.
Mehmet Saygý; vergi yükümlülükleri konusunda iþadamlarýnýn
hassas davrandýðýna inandýklarýný söyledi. Ýlimizdeki vergi
tahsilatýnda her yýl yaklaþýk %20 ila 22 oranýnda artýþ saðlandýðýný
belirtti. KUTSO ile iyi bir diyaloða sahip olunduðunu söyleyen
Saygý; mükelleflere ve KUTSO yöneticilerine teþekkür etti.
KUTSO üyelerine daima kapýlarýnýn açýk olduðunu belirterek,
çalýþmalarda tespit ettikleri aksaklýklarýn kendilerine bildirilmesini
söyledi. Bu aksaklýklarý gidermek için gerekli düzeltme
çalýþmalarýný yapacaklarýný sözlerine ekledi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral; ülkemizdeki firma
ölçeklerinin geniþlemesi gerektiðini belirterek, ülkemizde
faaliyette bulunan iþletmelerin ancak yüzde birinin büyük
iþletme kategorisinde olduðunu, diðerlerinin ise küçük iþletmeler
ile KOBÝlerden oluþtuðunu belirtti. Küçük iþletme ve KOBÝ
kategorisinde olan firmalarýn kökleri ne kadar çok güçlendirilirse,
ekonominin de o kadar güçlendirilebileceðini ifade etti.
Türkiyede korkunun yenilmesi lazým diyen Güral, firmalarýn
olumsuzluklar yaþanabileceðini bilerek bu koþullara hazýr
olmasý gerektiðini söyledi. Küçük iþletmelerin ölçeklerinin
büyütülmesi gerektiðini vurgulayan Nafi Güral, þehirdeki sosyal
yaþam kalitesinin de artýrýlmasýnýn zorunlu olduðunu sözlerine
ekledi.

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, SGKnýn iþverenler
açýsýndan moral veren, onlarýn yanlarýnda olan bir kurum haline
gelerek büyük bir deðiþim gerçekleþtirdiðini ifade etti ve þunlarý
söyledi: Sizlerin baþarýsý Türkiyenin deðerlerinin artmasý için
önemlidir. Her kurumun ayrý bir katkýsý var. Siz baþarýlarýnýza
devam edin ki bizler de bu baþarýlardan yararlanalým.
Hizmetlerinizin artarak devam edeceðinden kuþkumuz yok,
KUTSO olarak bize düþen görevlere hazýrýz. Sizi ve personelinizi
kutluyor, çalýþmalarýnýzdan onur duyuyorum. SGK sizin gibi
deðerlerden yararlanmalý, bizim için de Kütahya için de bir
þanssýnýz.
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GENÇ KAGÝDER GÜNLERÝNE

REKOR KATILIM
KAGÝDERin (Türkiye Kadýn Giriþimciler Derneði) Genç
KAGÝDER Günlerinin ikinci etkinliði, 9 Mart tarihinde
Dumlupýnar Üniversitesinde gerçekleþtirildi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Nihat
Delenin konuþmacý olarak katýldýðý etkinliðe, HSBC
Bank plc Ýngiltere Yönetim Kurulu Üyesi ve Enkuba
Kurucu Ortaðý Piraye Antika, Phonoclick ve Enkuba
Kurucu Ortaðý Pýnar Kapralý Görsev, BigChefs Kurucusu
Gamze Cizreli, KAGÝDER Yönetim Kurulu Üyesi Münteha
Adalý katýldý.
Çalýþan Kadýn, Güçlü Aile, Ýleri Toplum,
Toplum, Geliþen Türkiye
Türkiye
temasý ve JP Morgan Chase Foundation 'ýn desteði ile hayata
geçirilen projenin Dumlupýnar Üniversitesindeki etkinliðine
yaklaþýk 700 üniversite öðrencisi katýldý.
Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslanýn
açýlýþ konuþmasý ile baþlayan panelde Karaaslan, kadýnlarý
hayatýn mimari olarak nitelendirerek, Ýnsani deðerlerin
kazanýlmasýnýn önemini vurguladý. Karaaslan; Bence iþ
baþarýsýndan önce insani deðerlerin bütün fertlerin gönüllerine
kazýnmasýnýn gerektiðini düþünüyorum. Bu çabalar da onun
bir alt yapýsýný oluþtursun istiyorum ve ülkemizin deðiþik
yerlerinden uzak diyarlardan, coðrafyalardan buraya kadar
teþrif eden herkese teþekkürlerimi sunuyor, panelin verimli
geçmesini diliyorum.dedi.
Karaaslan konuþmasýnýn ardýndan, panele katýlan
konuþmacýlara ve TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu
Baþkaný ve KAGÝDER Üyesi Sevim Güral Olguna üniversite
aný tabaðý takdim etti.

Film gösteriminin ardýndan, KAGÝDER Yönetim Kurulu Üyesi
Münteha Adalý açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtirdi. Adalý, Genç
KAGÝDERin ikinci ayaðýný Dumlupýnar Üniversitesinde
yaptýklarýný ve bu etkinliði gerçekleþtirmelerinin en önemli
destekçisinin KAGÝDER Üyesi Sevim Güral Olgun olduðunu
belirtti. Genç KAGÝDER projesi ile istihdam ve giriþimcilik
politikalarýnda gençlerin etkin rol oynamasýný hedeflediklerini,
cinsiyet ayrýmý yapmaksýzýn gençlerin ve kadýnlarýn sorunlarýný
tartýþmak ve çözümler üretmek ve bu çözümlerin uygulanabilir
bir hale getirmek, kýz öðrencilerimizi de üniversiteden mezun
olduktan sonra iþ hayatý içinde olma tutkusunu oluþturmak
istediklerini ifade etti.
Moderatörlüðünü Münteha Adalýnýn üstlendiði panele
konuþmacý olarak konuk olan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
Meclis Baþkaný Nihat Delen, konuþmasýnda iþ yaþam
dengesinden bahsederek, þirketlerin kadýnlarýn çalýþma
standartlarýný yükseltmeleri ve çalýþmalarý konusunda
desteklemeleri gerektiði konusunda görüþlerini dile getirdi.
Pýnar Kapralý Görsev, ilk fikrim, Ýlk giriþimim konulu sunumunda
giriþimciliðin önemine deðinerek, Fikirler hayata geçmediðinde
deðeri sýfýrdýr. Fikrinizi ancak paylaþarak büyütebilirsiniz. dedi.
Piraye Antika konuþmasýnda deneyimlerini gençlerle paylaþýrken
gençlere tavsiyelerde de bulundu. Antika, Her yaptýðýnýz iþte
öncü ve giriþimci olmalý hesaplý risk almalýsýnýz dedi.
Panelde söz alan Gamze Cizreli bilgi ve tecrübelerini gençlere
aktarýrken, Düþüp tekrar kalkabilecek gücünüz varsa giriþimci
olun. Alt üst oldum. Altýn üstten daha deðerli olduðunu
gördüm.dedi.
Panelin ikinci bölümünde ise konuþmacýlar, katýlýmcýlardan
gelen sorularý cevapladý.

54
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Konferans

OTOMOTÝV KONFERANSI
CTN Centre& OUR Metals tarafýndan organize edilen 2.
Uluslararasý "Otomotivin Bugünü ve Yarýný" adlý konferans,
Ýstanbul Mariott Otelde yapýldý.

daha güçlü ve rekabetçi tedarik zinciri nasýl oluþturulur?
Rekabetçi avantajlar, ürün ihracatýnda nasýl baþarýlý olunur?
Yerli Otomobil markanýn geliþimi konularý deðerlendirildi.

Açýlýþýný Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Sanayi Genel
Müdürü Süfyan Emiroðlu'nun gerçekleþtirdiði konferansa
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan
Vekili Ýsmet Özotraç, konuþmacý olarak katýldý.

Sektör derneklerinin de destek verdiði konferansta, Mýsýr,
Romanya, Sýrbistan ve Rusya konsolosluklarýndan ticari
ataþeler hazýrbulundu. Büyük üretici ve tedarikçilerle bir arada
olma fýrsatý sunan konferansta sektör liderleriyle birebir
görüþmeler yapýldý. Ayrýca Yerli Otomobil konu baþlýklýpanel
bölümünde açýk forum görüþmeleri yoluyla sektörle ilgili sorulara
ve sorunlara cevap arandý.

15 sektör temsilcisinin uzman olduðu konularda katýlýmcýlarý
bilgilendirdiði konferansta, 2023 hedefleri, elektrikli araçlar,
yeni yatýrým gereksinimleri ve yerli marka konusu ele alýndý.
Yeni ürün ve tasarýmlar için yeni yatýrýmlar, tasarým ve Ar-ge
fýrsatlarýný artýrmak, elektrikli araçlar, stratejik analizler, yeni hafif
materyaller, Rusya otomotiv sektöründe satýþ sonrasý fýrsat
ve geliþmeler, Orta Doðu ve Kuzey Afrikaya otomotiv
ihracatýnda artan talepleri karþýlamaya yönelik hedeflere eriþmek,

Doðu Marmara Kalkýnma Ajansý(MARKA) Genel Sekreteri
Erkan Ayan'ýn katýldýðý forum toplantýsýnda, yerli araç nasýl
üretilir sorusu gündeme alýndý. Ayan, yan sanayilerin de mutlaka
markalaþma yolunu seçmeleri ve üretimlerini sürdürebilmeleri
için; zamanýnda, kaliteli ve ucuza üretim yapmalarý gerektiðini
belirtti.
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HÝNDÝSTAN HEYETÝ KUTSODA

Türkiye ile Hindistandaki firmalar arasýnda iþbirlikleri oluþturmak
ve incelemeler yapmak üzere Kütahyaya gelen Hindistan
Ankara Büyükelçisi Sustima G.Thomas ve beraberindeki
heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýna (KUTSO) konuk
oldu ve iþadamlarý ile bir araya geldi.
KUTSOda yapýlan toplantýya, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi,
Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat
Delen, Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve KUTSO üyeleri
katýldý.
Hindistan'ýn Ankara Büyükelçisi Susmita G.Thomas, Türkiye
ile Hindistan arasýnda ticari birlikteliðin saðlanmasý için ziyarete
geldiklerini söyleyerek, Hindistanýn son 60 yýldýr hýzla geliþen
bir endüstri ülkesi olmaya baþladýðýný belirtti. Ülkenin nüfusu,
ekonomik durumu ve endüstrisi hakkýnda bilgiler veren
Büyükelçi, ticaret ve sanayi alanlarýnda Türk firmalarýn
yararlanabileceði bir çok imkanýn sunulduðundan söz etti.
Susmita G.Thomas, tekstil sektöründeki seçkin markalarýn
da Hindistanda yatýrým yaptýklarýný belirterek, dünya
sýralamasýnda 12.nci büyük ekonomiye sahip Hindistanýn
Çinden sonra yabancý yatýrým için uygun olan ikinci ülke
olduðunu ifade etti. Geleneksel el sanatlarý alanýnda ön sýralarda
yer alan Hindistanýn ihracatýnýn da hýzla arttýðýný ve büyümeye
devam ettiðini belirtti.
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Hindistan'ýn Ankara Büyükelçisi Susmita G.Thomas, Türk
firmalarýnýn özellikle iplik ve pamuk baþta olmak üzere ev tekstili
ve hazýr giyim gibi tekstil ürünlerinde Hindistan firmalarý ile
iþbirliði yapabileceðini vurguladý. Yabancý yatýrýmcýlara, vergi
ve yatýrým giderleri açýsýndan çeþitli indirim ve muafiyet
kolaylýklarýnýn da saðlandýðýný ifade eden G.Thomas, Türk
firmalarýný Hindistanda yatýrým yapmaya davet etti. Toplantýnýn
sonunda ise, katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplandýrdý.

Haber
TOBB

TOBBNÝN 67.GENEL KURULU YAPILDI
Bu yýl 60ýncý yaþýný kutlayan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliðinin (TOBB) 67.Genel Kurulu TOBB Baþkaný M. Rifat
Hisarcýklýoðlunun ev sahipliðinde gerçekleþtirildi.

yapýlan törenle verildi. TOBB Baþkaný M. Rýfat Hisarcýklýoðlu
törendeki konuþmasýnda; Türk özel sektörünün ve Türkiyenin
önümüzdeki dönemin parlayan yýldýzý olacaðýný söyledi.

TOBB ETÜde yapýlan Genel Kurula Baþbakan Erdoðan ve
CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlunun yaný sýra, bakanlar, siyasi
parti temsilcileri, milletvekilleri, bürokratlar, iþ dünyasýnýn
temsilcileri ile TOBB delegeleri katýldý.

Bu yýl TOBB camiasýnýn 60 yaþýný kutladýðýný belirten
Hisarcýklýoðlu, Ne mutlu ki bugün TOBB; takip eden deðil,
yönlendiren; edilgen deðil etken; pasif deðil aktif, statik deðil
dinamik ve en önemlisi; hükmeden deðil, hizmet eden bir
kurum haline geldi diye konuþtu.

Genel kurula, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýný temsilen
TOBB Genel Kurul Delegeleri, TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler
ve Genç Giriþimciler Ýl Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreteri katýldý.

Türkiye Büyük Hedeflerine Giriþimcileriyle Yürüyecek
TOBB Baþkaný M. Rýfat Hisarcýklýoðlu Genel Kurulda yaptýðý
konuþmada, giriþimcilere ve TOBB delegelerine Türkiye
sizlerle büyük. Türkiye ekonomisi sizlerle güçlü. Türkiye sizlerle
birlikte, büyük hedeflerine yürümeye devam edecek diye
seslendi.
Giriþimciler ekonomide baþarý hikâyelerine imza atarken, bu
gücün meydana getirdiði TOBBun da özellikle son 10 yýlda
hizmet kapasitesini artýrdýðýný belirten Hisarcýklýoðlu, Hayata
geçirdiðimiz projelerle, reel sektörümüzü geliþtirdik ve
destekledik diye konuþtu.
10, 20 ve 51 yýl süreyle görev yapan TOBB Genel Kurul
delegelerine, hizmet þeref belgesi ve plaketleri 19 Mayýs 2012
Cumartesi günü, TOBBun Ankaradaki Birlik Merkezinde

Türkiye ekonomisinin baþarýsý
Türkiye ekonomisinin özellikle son yýllarda giriþimcilerin katkýlarýyla
müthiþ bir atýlým gerçekleþtirdiðini bildiren Hisarcýklýoðlu, Bugün
Türkiye, bölgesinin sanayi devi haline geldi. Ne mutlu ki; þu
anda, Ýtalya ile Çin arasýnda sanayisi en güçlü ülke, Türkiyemiz!
200den fazla ülkeye, 20 binden fazla mal ihraç ediyoruz.
Ýhracatýmýz 135 milyar dolara çýktý. Hayal kurduk, hedef koyduk,
çok çalýþtýk ve bugün hep birlikte ülkemizi dünyanýn en büyük
18.ekonomisi haline getirdik dedi.
M. Rýfat Hisarcýklýoðlunun baþkanlýðýnda TOBB Yönetim
Kurulu, Konseyler, oda ve borsa baþkanlarý, delegeler, Kadýn
Giriþimciler ve Genç Giriþimciler Kurulu üyeleri, Anýtkabiri
ziyaret ederek Atanýn huzurunda saygý duruþunda bulundular.
TOBB 67.Genel Kurulu ve kuruluþunun 60'ncý yýlý nedeniyle
Congresium Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý'nda bir
resepsiyon da verildi.
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GÜRAL:
BÜTÜN MESELE
ÖÐRENDÝÐÝNÝ
UYGULAMAKTA
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Kütahya
Þube Baþkanlýðý ve Ýl Hakem Kurulu Baþkanlýðý iþbirliðinde
KUTSOda düzenlenen seminere konuþmacý olarak katýlan
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, giriþimcilik üzerine
hayat tecrübelerini paylaþtý. Baþarýnýn sýr olmadýðýný, bütün
meselenin öðrendiðini uygulamakta olduðunu söyleyen Güral,
büyük hayaller kurun, eleþtiride cimri, övgüde cömert olun
tavsiyelerinde bulundu.

olan baþlamakta, bitirmeyi azmetmekte. Bunu yapan beyin.
Bu nedenle kafanýzda yapabileceðinize dair güven besleyin.
Ondan sonrasý kolay. Eðer kendinize güvenirseniz ve
desteklerseniz çok þeyler kazanýrsýnýz. Eðer kendinize
güvenmezseniz sýkýntý olur. Baþarý sizin kiþisel kariyerinizi
etkilediði kadar ailenizin geliþmesi ve bununla birlikte memleketin
geliþmesi bununla birlikte de ülkenin geliþmesi saðlanýr
ifadelerini kullandý.

Genç hakem ve gözlemcilerle giriþimcilik üzerine hayat
tecrübelerini paylaþan Güral  Sosyal yaþantýya büyük önem
vermek gerekiyor. Sosyal yaþantý içinden kendinize pay çýkartýn.
1961de çalýþmaya baþladýðýmda, çevremdeki insanlar
birikimleri olmayan yaþýtlarým, arkadaþlarým olan gençlerdi.
Bunlardan bir þeyler alabilmem mümkün deðildi, daha
büyüklerle birlikte oldum. Onlarýn yanýnda olmakla,
tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanabileceðimi
düþünüyordum. Gençlere tavsiyem, bilgilerinden, görgülerinden
ve hayat tecrübelerinden yararlanabilecekleri kiþilerin yanýnda
vakit geçirmeye çalýþýn.

HAYATINIZDA MAZERET VE ÞÝKAYET OLMASIN

BAÞARI SIR DEÐÝL
Kendisine en çok sorulan sorunun Baþarýnýn sýrrý nedir?
olduðunu söyleyen Güral Baþarýnýn sýrrý diye bir þey yok.
Daha doðrusu baþarý sýr deðil dedi. Bugün ne öðrenmek
istiyorsanýz internete girerek birkaç saniye içinde öðreniyorsunuz
diyen Güral Burada bütün mesele öðrenmekte deðil, bunlarý
uygulamakta. Bu nedenle bilmek yetmez, bunun gereklerini
yerine getirmek lazým.
Mutlak surette kendinizi olumlu istikamette geliþtirmeye
çalýþmalýsýnýz. Hayatýnýzýn hiçbir döneminde karamsarlýða,
olumsuzluða yer vermemelisiniz. Eðer karamsarlýk sizin
beyninizde bir yer edinirse onu kolay kolay atamazsýnýz. Önemli
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Daima olumlu þeyler düþünmek gerektiðini, aksi takdirde
olumsuz düþüncelerin esiri olacaðýmýzý ifade eden Güral Çok
çalýþan insan mutlaka baþarýlý oluyor. Çalýþan insanlarýn elde
ettiði baþarýlar, ister istemez bazý kiþilerde kýskançlýða sebep
oluyor. Kýskançlýk kanser gibi çaresi olmayan bir hastalýk.
Olumsuz kýskançlýk insaný yer bitirir. Bütün mesele beyinde
baþlýyor ve bitiyor. Bir insanýn en büyük zenginliði hayalleridir.
Ama ham hayal deðil, becerebileceði hayaller. Bugünden
ilerileri hedeflemeniz lazým. Hayallerinizi doðru kiþiler ile onlarý
destekleyen insanlarla paylaþmanýz lazým. Hedefiniz yoksa
nereye gideceðiniz belli deðildir. Bir hedefiniz varsa yolu bulmak
zorundasýnýz. Eriþebileceðiniz büyük hayaller kurmalýsýnýz.
Büyük iþler büyük iþ yapmayý arzu eden insanlar tarafýndan
baþarýlýr. Hayatýnýzda mazeret ve þikayet olmasýn. Mazeret bir
iþi yapamamýþ olmanýn gerekçesidir. O iþ yapýlacaksa mutlaka
yapýlmalýdýr. Aciz insanlar þikayet eder. Bir insan acizse zaten
yapabileceði bir þey yoktur. Umutsuzluk, çaresizlik, yorgunluk,
býkkýnlýk, kararsýzlýk bunlarý hayatýnýzdan silin. Ýnsanlar hayallerinin
peþinde mutlaka koþmalý ve karþýsýna çýkan hiçbir engeli engel
olarak görmemeli. Hayatta hiçbir zorluk sizi baþarý yolunda
engellememeli. Baþarý, baþarýyý isteyen insanlar tarafýndan
elde edilir. Moral ve motivasyon anlamýnda oldukça cömert
olmamýz lazým. Ne kadar cömert olursak o kadar bize geri
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dönüþlerini görebiliriz. Eleþtirileriniz olacak ve sizde
eleþtirileceksiniz. Tavsiyem, eleþtirirken çok cimri olun. Eleþtirinin
yanýnda övgü vardýr. Övgüde ise çok cömert olun. Eleþtiri
mümkün olduðu kadar kýrýcý olmamalýdýr. Hayatým boyunca
eleþtirileri bir armaðan olarak kabul ettim. Onlardan her zaman
yararlandým.

D E Ð Ý Þ Ý M E AYA K U Y D U R M A K Z O R U N DAY I Z
Her gün her þey deðiþiyor. Dün bilgiye ulaþmak için
kütüphaneye giderdik, þimdi herkes bilgisayarýný açýp bilgiye
ulaþabiliyor. Dünya ve insanlar çok süratli bir þekilde deðiþiyor.
Bu deðiþime mutlak suretle ayak uydurmamýz lazým. Hayat,
her gün farklý bir yeniliði önümüze getiriyor ve bu yeniliklerin
de peþinde olmamýz gerekiyor. Toplu yaþamanýn kurallarý var
bu kurallara uymak lazým. Bu kurallara uymazsak hem kendimizi
mutsuz ederiz, hem de çevremizi. dedi.

LÝDERLÝK VASFINA SAHÝP OLANLAR BAÞARIYA DAHA
KOLAY ULAÞIR
Liderlik vasfýna sahip olan insanlarýn baþarýya daha kolay
ulaþtýðýný, liderliðin lafla söylenecek bir þey olmadýðýný ifade
eden Güral Sosyal sorumluluk projeleri hem sizin kiþisel
geliþiminiz, hem de toplum içindeki deðerinizin artmasýnda
önemli fýrsatlar getirecektir. Ne kadar deðerli insan olduðunuzu
anlayabilmek için çevrenize bakmanýz gerekir. Olumsuz ve
kýskançlýkla olanlara bakmayacaksýnýz, olumlu olanlarý alýp
deðerlendireceksiniz. Sosyal sorumlulukla birlikte hepimizin
topluma karþý olan görevleri vardýr.

9. LÝDERLÝK ZÝRVESÝ
Kütahya Porselen Sanayi A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral, 9. Liderlik Zirvesinde, geleceðin liderlerinin
kendilerini lider yapacak hangi özelliklere ve
kabiliyetlere sahip olmalarý gerektiði ile ilgili bilgi ve
deneyimlerini katýlýmcýlarla paylaþtý. Ýþ hayatýnda 51
yýlý geride býrakan duayen sanayici Nafi Güral, 26
Nisanda düzenlenen zirvede, iþ dünyasýnda yeni liderlik
vizyonu ile ilgili fikirlerini de anlattý.

Bizim tarzýmýzdan ve davranýþýmýzdan kimsenin rahatsýz
olmamasý gerekir. Örnek bir aile içinde yaþýyor olmamýz lazým.
Ve liderlik. Unutmayýn liderlik vasfýna sahip olan insanlarýn
baþarýsý çok daha kolay oluyor. Liderlik lafla söylenecek bir
þey deðildir. Lider fedakardýr, bilgilidir, eðitimlidir, güven verir,
toplayýcýdýr, etrafýndaki insanlarýn hatalarýný kapatandýr. Bunlarý
dilediðiniz kadar çoðaltabilirsiniz. Lider öðrenendir, öðrendiklerini
öðretendir, örnek alýnan kiþidir. Ben de bulunduðum yerlerde
düþüncelerimi aktarmaya çalýþýyorum. Ýþte bütün bu vasýflarý
bünyenizde toplamanýz gerekiyor. Lider hazmetmesini bilen
insandýr. Serveti, þöhreti, makamý, baþarýyý hazmetmek zordur.
Yanýndaki arkadaþýnýn baþarýsýný hazmetmek zordur. Bunlarý
hazmedebiliyorsan; büyük insan olmanýn yolu açýlmýþ olur.
Bazý þeyleri satýn alamazsýnýz. Satýn alamadýðýnýz deðerlerden
birisi sevgidir, takdir edilmektir, güvenilmektir. Bunlarýn bir araya
gelmesi ile insanýn deðeri artýyor dedi.

Ýþ hayatýnda 51 yýlý geride býrakan duayen sanayici Nafi Güral,
9. Liderlik Zirvesinin Ýþ Dünyasýnda Yeni Liderlik Vizyonu,
Geleceðin Liderleri ve Liderlerin Sahip Olmasý Gereken
Özellikler baþlýklý oturumuna konuþmacý olarak katýlarak bilgi
ve deneyimlerini katýlýmcýlarla paylaþtý. 26 Nisan Perþembe
günü Sheraton Ýstanbul Maslak Hotelde, 11:25te düzenlenen
oturumda Nafi Güral, bir kiþinin lider olabilmesi için hangi
özelliklere sahip olmasý ve nelere dikkat etmesi gerektiði
konusunda bilgiler verdi, genç lider adaylarýna önerilerde
bulundu.

Seminer sonunda konuþan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve
Gözlemcileri Derneði Baþkaný Faruk Oyar ise Gürala verdiði
bilgilerden ve bugüne kadar yaptýðý desteklerden dolayý
teþekkür ederek, isminin yazýlý olduðu hakem formasýný hediye
etti.

Liderlerin sahip olmasý gereken özellikler, baþarýlý liderliðin
kurallarý, liderlerin yerine getirmesi gereken görev ve
sorumluluklar gibi birçok önemli bilgi ve deneyimi içeren
öneriler, baþarýlý sanayici Nafi Güral tarafýndan katýlýmcýlarla
paylaþýldý.
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HÜSEYÝN ÖZDÝLEK
KUTSO MECLÝSÝNE
KONUK OLDU
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Nisan ayý
olaðan meclis toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen
baþkanlýðýnda, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile
bazý meslek komite baþkanlarýnýn katýlýmýnda KUTSO
toplantý salonunda gerçekleþtirildi.
Özdilek A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Özdilekin konuk
olduðu ve baþarý hikayesini hazirunla paylaþtýðý toplantý, Meclis
Baþkaný Nihat Delen tarafýndan açýldý.
Gerek açtýðý maðaza ve alýþveriþ merkezleriyle, gerekse sosyal
sorumluluk projeleri ile uzun yýllardýr yurt içi ve yurtdýþýnda
büyük baþarýlara imza atan Hüseyin Özdilek, iþ yaþamýna dair
tecrübelerini ve tavsiyelerini haziruna anlattý.

gün çalýþabilmek için Akþam Ticaret Lisesine geçtim, 2 yýl
orada 35 lira haftalýkla çalýþtým. 17 yaþýmda Akþam Ticaret
Lisesinde okurken, aile meclisi kararý ile Erbaadaki evimizin
satýlýp bir maðaza açýlmasý kararý alýndý. 1967 yýlýnda
Kapalýçarþýda 20 metrekarelik dükkan açtýk.

Acýbadem Bursa Hastanesi Direktörü Ali Fuat Güven, Zafer
Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr.Yýlmaz Özmen, Akbank
Kütahya Dumlupýnar Þubesi Müdürü Gülçin Kýlýçkaya Yurdakul
misafir olarak katýldýlar.

SEMT PAZARINDA, BÝSÝKLETLE SU SATTIM
Hüseyin Özdilek, daha ilkokula giderken hafta sonu tatillerinde
kahvehanelerde çakmak taþý satarak para kazanmaya
baþladýðýný, ortaokul yýllarýnda bisiklete binmek istediði ancak
maddi imkansýzlýklar nedeniyle bir bisikleti olmadýðýný söyledi.
Bisiklete binme hevesinden dolayý, Tokatýn Erbaa ilçesinde
bisikletle su daðýtýmýnda çalýþmaya baþladýðýný, pazaryerinde
meyve suyu ve su satarak, kazandýðý para ile ailesinin geçimine
katkýda bulunduðunu söyledi.
Örnek sosyal sorumluluk projelerine de imza atan Özdilek,
Eskiþehirde kültür merkezi, Ýnegölde saðlýk ocaðý, Tokat,
Bursa, Afyonkarahisar, Kocaeli ve Antalyada 6 okulu hizmete
açtý.
Yurt içi maðazalarda her geçen gün artan baþarýyý, son iki
yýlda Londra ve Berlin olmak üzere yurt dýþýnda da iki maðaza
açarak taçlandýran Özdilek A.Þ.nin Yönetim Kurulu Baþkaný
Hüseyin Özdilekin yaþam ve baþarý hikayesini paylaþtýðý, altýn
öðütler sunan konuþmasýnda þunlarý söyledi:

GÜNDÜZLERÝ ÇALIÞABÝLMEK ÝÇÝN AKÞAM
LÝSESÝNDE OKUDUM
1965 yýlýnda öðretmen olan dayýmýn havlu maðazasýnda
çalýþýrken, yarým gün okula gidip yarým gün çalýþýyordum. Tam
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YAÞINIZ NE OLURSA OLSUN, KENDÝNÝZE ÝNANIN,
GÜVENÝN
1971 yýlýnda 4 ay süreyle Avrupayý dolaþtým, bu yurtdýþý
seyahati bana büyük tecrübe kazandýrdý. Yurtdýþýnda dil
öðrenmek, okumak ve çalýþmak istiyordum. Yurtdýþýnda olunca
bizim insanýmýzýn ne kadar cana yakýn olduðunu, ne güzel
hasletlere sahip olduðunu gördüm.

YILLARDIR ARTAN BAÞARI
1971 yýlýnda iki adet Bursa yapýsý dokuma tezgahý ve ödünç
devere ile, 5 personel ve yýllýk 10 ton üretim kapasitesi ile
havlu ve bornoz imalatýna baþladýk. Ýlk defa gece vardiyasýný
baþlatan Özdilek firmasýdýr. Bunu yapmamýzýn ana nedeni,
sabit maliyetleri daha aþaðýya çekmekti, iþçilerimize yemek,
süt vermeye baþladýk. 1976 yýlýna geldiðimizde Sümerbankýn
400 maðazasýnda Özdilek ürünleri satýlýr hale geldi. Üretimimizin
4 katý kadar daha piyasadan alýmla Sümerbank maðazalarýnda
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baþladýðýmýz satýþlarda iyi para kazandýk.
1980de 4 milyon 40 bin USD ile Libyaya yaptýðýmýz ihracat,
Türkiyenin ilk büyük ihracatý oldu. 1981de Ýngiltere deki
Wanguard firmasýna 5 milyon USDlýk havlu ve bornoz ihracatý
yaptýk, ancak üretim teknolojisi kara tezgahtý, çok gerideydik.

DEÐÝÞEN VE GELÝÞEN TEKNOLOJÝYE HIZLA UYUM
SAÐLADIK

edin, bu yönlerinize göre rakiplerinizi de takip edin. Çýtayý
devamlý yükseltmek zorundasýnýz, böyle deðilse yatýrým
yapmamalýsýnýz.

DEÐÝÞMEYEN TEK ÞEY DEÐÝÞÝMDÝR
Herkes nitelikli olmak zorunda, müþteriye daha doðal, daha
kaliteli ürünler satýlmalý. En önemlisi de geliþmeyi kimse
durdurmamalý.

Artýk Avrupada kullanýlan son teknoloji tezgahlar ve üretim
þekilleri ile çalýþýyoruz. Böylece sabit maliyetler düþüyor,
verimlilik ve ihracat artýyor. Avrupadaki en iyi teknoloji ile
üreterek, tüm tüketiciyle ürünlerini buluþturan ilk firmalardan
birisi olduk.

Demokrasinin geliþmesi serbest piyasanýn geliþmesine baðlýdýr.
Ekonomik savaþ da bir kurtuluþ savaþýdýr. Kiþi baþýna düþen
Gayri Safi Milli Hasýla (GSMH) artmadan refah artmaz.

Açtýðýmýz maðazalar bize cesaret kazandýrdý. 2400 tondan
4800 tona çýkan üretimimizi, 1995 yýlýnda 10 bin tona çýktý ve
dünyanýn ilk büyük 5 havlu firmasý arasýna girdik.

Onurunuzla yaþayýn. Kendi ayaklarýnýzýn üzerinde durun. Alýn
terinizle çalýþarak kazanýn. Ýnsanlarýn saygýnlýðýný kazanmanýn
manevi hazzýna doyamazsýnýz, maddi haz ise geçicidir.

ÇALIÞANLARIMIZ, MÜÞTERÝNÝN PATRON
OLDUÐUNUN BÝLÝNCÝNDEDÝR

Beðeni ve ilgi toplayan sunumunun ardýndan Hüseyin Özdilek
ile misafir olarak katýlan ve Eskiþehir, Bursa ve Uþak illerinde
vali olarak görev yapmýþ olan, halen Acýbadem Bursa Hastanesi
Direktörü olan Ali Fuat Güvene, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat
Delen ile Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral tarafýndan Kütahyalý
Ressam Ahmet Yakupoðlunun Rengarenk Kütahya eseri
hediye edildi.

Müþteri odaklý düþünmeyen firmalarýn ayakta kalmasý mümkün
deðildir. Tabi kurum kültürünün benimsenmesi de þarttýr. Ekip
ruhunu çok iyi oluþturduk ve takým çalýþmasýný baþardýk.
Hizmet içi eðitimler yaptýk. Devamlý kendimizi ve çalýþanlarýmýzý
geliþtirdik.

EN ÝYÝ MÜFETTÝÞ MÜÞTERÝDÝR
Özellikle hizmet sektöründe müþteri þikayetleri çok önemlidir.
Ulaþan müþteri þikayetlerine mutlaka cevap verilmelidir.
ÝÞADAMI, BAÞAK VEREN BUÐDAY GÝBÝ EÐÝLMESÝNÝ
BÝLMELÝDÝR
Ýþadamý esnaftýr, mütevazidir. Kurmaylarýyla birlikte omuz omuza
yürümeli, güven duyulan kiþi olmalýdýr. Takýmý oluþturan adamlar
da ona yürekten inanmalýdýr. Ýnanan ama az bilgili olanlarý,
inanmayan fakat bilgili olanlara tercih etmelisiniz. Ýþe göre
eleman aldýk, yetki ve sorumluluklara göre görev daðýlýmý
yaptýk, adil davrandýk.

En iyi üretimi yapýp, en uygun fiyatla piyasaya sunacaksýnýz,
eðer bunu yapamýyorsanýz en iyi yapaný da alkýþlayacaksýnýz.

Konuðun meclise hitabýnýn ardýndan, meclis toplantýsýnýn
olaðan gündem maddelerinde yer alan, mart ayýna dair toplantý
tutanaðý, aylýk mizan ve yönetim kurulu faaliyet raporu sunumu
ile devam edildi.
Meclisten Bir Ses bölümünde Kütahya ve karayollarýnýn
durumu hakkýndaki deðerlendirmelerini hazirunla paylaþan
KUTSO Meclis Üyesi Yakup Germiyanoðluna KUTSO Meclis
Baþkaný Nihat Delen, taþ çiniden yapýlan teþekkür plaketini
verdi.

HEDEFLERÝNÝZÝ VE BÜTÇENÝZÝ BELÝRLEYÝN

Kurum ve kuruluþlardaki temsillerin bilgi sunumu bölümünde
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, 10 Nisan 2012
tarihinde katýldýðý ve Ýstanbulda gerçekleþtirilen Otomotivin
Dünü, Bugünü Konferansýnda yapýlan görüþmeler hakkýnda
bilgi verdi.

Hedefleriniz rasyonel olmalý, bu hedeflere ulaþmak için takým
çalýþmasýný güçlendirin. Hatalarýnýzý ve üstün yönlerinizi tespit

Gündem maddeleri tamamlanan Mart Ayý Meclis Toplantýsý,
Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan kapatýldý.
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KUTSO MART AYI
MECLÝS TOPLANTISI YAPILDI
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Mart ayý olaðan
meclis toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen baþkanlýðýnda,
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bazý meslek komite
baþkanlarýnýn katýlýmýnda KUTSO toplantý salonunda
gerçekleþtirildi.
Ýl Jandarma Komutaný J.Alb.Bektaþ Arslan, Ýl Jandarma
Komutanlýðý Asayiþ Þube Müdürü Yb.Haluk Selvi ve KOSGEB
Kütahya Hizmet Merkezi Müdürü Adem Ayparýn konuk olduklarý
toplantý, Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan açýldý.
Ýl Jandarma Komutaný J.Alb.Bektaþ Arslan; Kütahya Ýl Jandarma
Komutanlýðý çalýþmalarýný tanýtarak icra edilen faaliyetleri
hakkýnda, KOSGEB Kütahya Hizmet Merkezi Müdürü Adem
Aypar ise, KOSGEBin faaliyetleri ve sunduðu hizmetler ile
destekler hakkýnda haziruna bilgi verdi.
Konuklarýn meclise hitabýnýn ardýndan, meclis toplantýsýnýn
olaðan gündem maddelerinde yer alan, Þubat ayýna dair
toplantý tutanaðý, aylýk mizan ve yönetim kurulu faaliyet raporu
sunumu ile devam edildi.
Meclisten Bir Ses bölümünde KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet U.Atakan, KUTSO öncülüðünde turizm sektörü
temsilcileri ile gerçekleþtirilen faaliyetler hakkýnda bilgi sunumu
yaparak, ilimizin tanýtýmý için çalýþmalarýn devam edeceðini
belirtti. Sunumun ardýndan Mehmet U. Atakana, KUTSO

KOSGEB Kütahya Hizmet Merkezi Müdürü Adem Aypar

62

Meclis Baþkaný Nihat DELEN tarafýndan taþ çiniden teþekkür
plaketi verildi.
Kurum ve kuruluþlardaki temsilcilerimizden bilgi sunumu
bölümünde; yeni görev alan komite baþkanlarý Selda Günçelik
ve H.Hüseyin Erkan birer konuþma yaparak haziruna kendilerini
tanýttýlar. Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç; yürütülen
üniversite-sanayi iþbirliði çalýþmalarýnýn devam ettiði ve KUTSO
ve Dumlupýnar Üniversitesi temsilcilerinden oluþturulan heyetle,
Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren
iþletmelere ziyaretler yapýldýðýný belirtti.
Gündem maddeleri tamamlanan Mart ayý Meclis Toplantýsý,
Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan kapatýldý.

Ýl Jandarma Komutaný J.Alb.Bektaþ Arslan
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KUTSO, YENÝLENEN AKREDÝTE ODA SERTÝFÝKASINI

TOBBDA DÜZENLENEN TÖRENDE ALDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) çatýsý altýndaki tüm
oda ve borsalarýn, üyelerine en etkili ve kaliteli seviyede hizmet
vermesi amacýyla kurulan Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi
kapsamýnda, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý, yaptýðý iyileþtirme
ve geliþtirme çalýþmalarý sonucunda, 2008 yýlýnda Akredite
Oda unvanýný kazanmýþtý.
TOBB ile TSE (Türk Standartlarý Enstitüsü) arasýnda yapýlmýþ
olan protokol gereði, TSE denetçileri tarafýndan Akredite
Oda/Borsalara üç yýlda bir denetimler yapýlarak, hizmet kaliteleri
ölçülmektedir.
Yeni akredite olan 15 oda/borsa ile 2011 yýlýnda yeniden
akredite olmaya hak kazanan 39 oda/borsa sertifika ve
plaketlerini, 20 Mart 2012 tarihinde TOBB Birlik Merkezinde
düzenlenen törende, TOBB Baþkaný M. Rýfat Hisarcýklýoðlu
ile Baþkan Yardýmcýsý Halim Meteden aldý.
Yeniden akredite olan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn
Akredite Oda Sertifikasýný Genel Sekreter Salih Nafi Alýç ile
Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Melike Köse birlikte aldýlar.
Törende konuþan TOBB Baþkaný M.Rýfat Hisarcýklýoðlu, oda
ve borsalarýn üyelerine en üst standartta hizmet vermesini
öngören akreditasyon sisteminin önemine iþaret ederken,
Kanaat önderi olan oda ve borsalarýmýz her zaman bir adým
önden gitmeli. Takip eden deðil, yönlendiren olmalý diye
konuþtu.
TOBB Baþkaný M. Rýfat Hisarcýklýoðlu yaptýðý konuþmada,
akreditasyon sürecini 2001 yýlýnda baþlattýklarýný hatýrlatarak,
projenin 10.yýlýný tamamladýðýný söyledi. Bu dönem akredite
olan 15 oda ve borsa ile birlikte akredite oda-borsa sayýsýnýn
100e ulaþtýðýný belirten Hisarcýklýoðlu, 30 oda/borsanýn
sürecinin de devam ettiðini söyledi.

Akreditasyon projesi ile amaçlarýnýn oda ve borsalarýn kapasite
ve hizmet kalitesini artýrmak olduðunu vurgulayan TOBB
Baþkaný M. Rýfat Hisarcýklýoðlu, Oda ve Borsalarýmýzýn bu
noktaya gelmesi, hem özel sektörümüz hem de ülkemiz
açýsýndan çok önemli. Sizler, ilinizde ve ilçenizde üyelerinizle
temas kuracak, onlarýn nabzýný tutacak ve hizmet üreteceksiniz
ki, biz de burada sizin sesiniz olabilelim. Sizin sesinizi, Türk
iþ camiasýnýn sesini daha iyi duyuralým. Bu kapsamda, oda
ve borsalarýmýzýn üyeleri ile baðlarýný kuvvetlendirmek ve
sürdürülebilir bir sistem kurmak için 2001 yýlýnda dünya
örneklerini inceledik. 3 temel hedefimiz vardý: Oda ve
borsalarýmýzýn hizmet kalitesini artýrmak, en üst seviyede
standart bir hizmet saðlamak, üyeleri ile odalarýmýzýn baðlarýný
kuvvetlendirmek. Sonuçta en iyisi olduðunu gördüðümüz
Ýngiltere ve Almanya odalarýný örnek alarak bir sistem oluþturduk
ve Akreditasyon Sistemini kurduk. Sistemi alýp orada
býrakmadýk. Her zaman söylediðim gibi, akreditasyon yaþayan
bir süreçtir. O yüzden biz de deðiþen þartlara ve ihtiyaçlara
göre sistemi sürekli revize ediyor, hep bir adým ileriyi
düþünüyoruz dedi.

Hisarcýklýoðlu; Oda ve borsalar bir adým önden gitmeli
Ýl ve ilçelerde Türk özel sektörünün çatý kuruluþu ve kanat
önderi olan oda ve borsalarýn, her zaman bir adým önden
gitmesi gerektiðini belirten Hisarcýklýoðlu, Çünkü dünya öyle
bir hale geldi, bilgi o kadar hýzlý yayýlýyor ki, her þey çok hýzlý
deðiþiyor. Bu süreçte firmalarýmýz kurumsallaþsýn, yeniden
yapýlansýn derken, onlarýn asli temsil mekanizmasý olan oda
ve borsalarýmýz ayný kalabilir mi? Tam tersine, oda ve borsalarýmýz
önden gidecek ki, firmalarý o yöne çekebilsin. Siz bir adým
önden gideceksiniz ve özel sektörü ileriye taþýyacaksýnýz.
Yani takip eden deðil, yönlendiren olacaksýnýz. Pasif deðil,
Aktif olacaksýnýz. Hizmet eden, hizmet üreten olacaksýnýz. Ýþte
o zaman ilinizde vazgeçilmez olursunuz. Ýþte o zaman dýþa
açýlmak isteyen, proje üretmek isteyen, yatýrým ve ihracat
yapmak isteyen firma size gelir, size danýþýr dedi.
Törenin ardýndan, 2002-2010 yýllarý arasýnda Akredite olmuþ
85 Oda/Borsanýn Genel Sekreter ve Akreditasyon
Sorumlularýna yönelik düzenlenen ve TOBB ETÜ SEM Eðitmeni
Dr. Yüksel Vardar tarafýndan sunulan Stratejik Planlama
Performans Ölçümü ve Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Performans
Ölçümü Eðitimlerine, KUTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alýç
ile Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Melike Köse katýldý.
Akreditasyon sistemine iliþkin uygulamada karþýlaþýlan sorunlarýn
ve önerilerin de ele alýndýðý söz konusu eðitimlere oda ve
borsalardan 130 kiþi katýldý.
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GENÇLER
ONU
DÝNLÝYOR
Ýþ hayatýnda 51 yýlý geride býrakan duayen
sanayici Nafi Güral binlerce üniversite
öðrencisi ile buluþarak deneyimlerini
paylaþmaya devam ediyor. Güral, her fýrsatta
gençlere giriþimcilikten ve hata yapmaktan
korkmamalarý, risk almaktan çekinmemeleri
gerektiðini vurguluyor.

ODTÜ GENÇ GRÝÞÝMCÝLER TOÐLULUÐU TARAFINDAN
DÜZENLENEN 4.GÝRÝÞÝMCÝLÝK KONGRESÝ

7.KARÝYER GÜNLERÝNÝN ONUR KONUÐU
NAFÝ GÜRAL

Ýþ hayatýnda 51 yýlý geride býrakan duayen sanayici Nafi Güral,
ODTÜ Genç Giriþimciler Topluluðu tarafýndan 14-16 Mart
tarihleri arasýnda ODTÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinde
düzenlenen 4. Giriþimcilik Kongresinin kapanýþ konuþmasýnda
genç giriþimci adaylarýna seslendi. Kütahya Porselen Sanayi
A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, 16 Martta düzenlenen
konuþmada gençlere giriþimciliðin öneminden bah-sederek,
bu konudaki deneyimlerini ve önerilerini paylaþtý. Nafi Güral
konuþmasýnda þunlarý vurguladý: Büyük iþlerin, büyük
düþünenler tarafýndan baþarýldýðýný unutmayýn. Baþarý, baþarýyý
isteyenler tarafýndan elde edilir. Hedefleriniz ve hayalleriniz
olmalý. Hata yapmaktan korkmayýn ama asla ayný hatayý ikinci
kez yapmayýn.

Üniversitelerin düzenlediði panel ve günlere katýlarak, gençlerle
bir araya gelen ve hayat tecrübelerini paylaþan Kütahya
Porselen Sanayi A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, 2122 Mart tarihlerinde Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi ÝÝBF
Fakültesi ESOGÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen
7. Kariyer Günlerinin bu yýlki onur konuðu oldu. Ýþ dünyasýnda
baþarý adýmlarý baþlýklý bir konuþma yapan Nafi Güral, konuþmasýnda gençlere hayallerinin peþinden gitmeleri gerektiðini
söyleyerek tavsiyelerde bulundu: Hedefleriniz olsun, nereye
gideceðinizi bilmiyorsanýz, hangi yoldan gittiðiniz önemli deðildir.
Hayalleriniz en büyük hazinenizdir. Hayal edeceksiniz,
hayallerinizin peþinden koþacaksýnýz.

MEC BUSINESS SEMINAR 2012
Türkiyede faaliyet gösteren üniversite öðrenci gruplarýnýn en eskilerinden biri olan Bilkent Mecin bu yýl onuncusu düzenlendi.
Mec Business Seminar 2012 adý altýnda gerçekleþen etkinlik, aralarýnda Kütahya Porselen Sanayi A.Þ. Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güralýn da bulunduðu iþ dünyasýnýn duayenlerini bir araya getirdi. 23-25 Mart tarihleri arasýnda Ýstanbul Marriott
Hotel Asiada gerçekleþtirilen organizasyonda, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, gençlere teknoloji ile
uyum saðlamalarýný, araþtýrmacý ve geliþtirici kiþiler olmalarýný, hesap yapabilme mantýðýný kavramalarýný tavsiye ederken þunlarý
da ekledi: Baþlangýçta büyük düþünün ve merdivenleri aðýr aðýr ama emin adýmlarla çýkýn.aðýr aðýr ama emin adýmlarla çýkýn.
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VALÝ KENAN ÇÝFTÇÝ

KUTSO MECLÝSÝNE KONUK OLDU
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
(KUTSO) mayýs ayý olaðan meclis
toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen
baþkanlýðýnda, Yönetim Kurulu ve
Meclis Üyeleri ile bazý meslek komite
baþkanlarýnýn katýlýmýnda KUTSO
toplantý salonunda gerçekleþtirildi.

Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan açýlýþý yapýlan toplantýya
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi konuk oldu. Çiftçi; karayollarý,
saðlýk, eðitim, ticaret ve sanayi alanlarýnda ilimizde yaþanan
geliþmeleri ve devam eden projelerin bilgisini paylaþtý. Ýlimizdeki
kamu kurumlarýnýn performansý hakkýnda bilgi veren Vali Çiftçi,
bu yýlýn ilk beþ ayýnda geçen aya göre yüksek artýþ saðlandýðýný,
beþ yýllýk Kütahya Stratejik Planý ile yol haritasýnýn çizildiðini
belirtti.

Kütahya Valisi Kenan Çiftçinin meclise hitabýnýn ardýndan,
meclis toplantýsýnýn olaðan gündem maddelerinde yer alan,
nisan ayýna dair toplantý tutanaðý, aylýk mizan ve yönetim kurulu
faaliyet raporu sunuldu. Azami fiyat tarifesinin tetkik ve onayýndan
sonra kurum ve kuruluþlardaki KUTSO temsilcilerinden bilgi
sunumu yapýldý. Gündem maddeleri tamamlanan Mayýs Ayý
Meclis Toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan
kapatýldý.

Kütahyanýn Türkiyedeki 65 termal merkezinden 8ine, 34
maden çeþidine sahip olduðunu, ilimizde birçok alanda yapýlan
son yatýrýmlarýn sevindirici olduðunu kaydeden Çiftçi, iþ dünyasý
temsilcileri olan KUTSO üyelerinin desteðinin önemini vurguladý.
Sektörel farklýlaþma ve çeþitlendirme olmasý gerektiðini söyleyen
Çiftçi; Devlet yatýrýmlarý ile yeteri kadar ilerleyemeyiz. Kütahyaya
sahip çýkmalý, kendimizi daha fazla geliþtirmeliyiz. Sizler
lokomotifsiniz, Kütahyanýn geleceði sizin elinizde. Yatýrýmlarýnýzýn
kapasitesini büyütmenizi, kazancýnýzý ve ihracatýnýzý iki katýna
çýkarmanýzý isterim. Kendi yatýrým alanlarýnýzda üniversite ile
iþbirliði yapýn. Bütün ilçelerimizde de yatýrýmcýlarý Kütahyaya
çekmek ve onlara bilgi vermek için çalýþma gruplarý kurdum.
Belediye baþkanlarýmýz, kaymakamlarýmýz ve daire müdürlerimiz
ile birlikte Kütahyaya faydalý çalýþmalarý nasýl yapabileceðimize
dair çalýþmalar yapýyoruz, yürüttüðümüz 1300 proje var. Þehrin
sosyal imkanlarýnýn da artýrýlmasý gerekir. Hangi konu ve alanda
talepleriniz olursa, bunlar için ne yapmamýz gerekiyorsa bize
düþen görevleri yapmaya hazýrýz. Taleplerinizi yetkili mertebelere
ulaþtýrýrýz. dedi.
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KUTSO SEKTÖR TEMSÝLCÝLERÝ
MESLEK KOMÝTELERÝ MÜÞTEREK
TOPLANTISINDA BÝR ARAYA GELDÝ

5174 sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Kanunu ve ilgili
yönetmelik gereði yýlda iki defa düzenlenen Meslek Komiteleri
Müþterek Toplantýsýnýn 2012 yýlý birinci toplantýsý Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý (KUTSO) Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi.
Toplantýya konuk olan Kütahya Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý
Halil Toklu, ilimizdeki trafik akýþý düzenlemesi hakkýnda, Türkiye
Grameen Mikrofinans Programý (TGMP) Eskiþehir Bölge Müdürü
Esra Aynalý ise iþletmelere sunulan Mikro Kredi imkanlarý hakkýnda
haziruna bilgi verdi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral toplantýda yaptýðý
konuþmada, meslek komitelerinin çalýþmalarýnýn önemine
deðinerek, Kütahyanýn geri kalmasýnýn temel nedenlerinden
birisinin ilgisizlik olduðunu belirtti. Güral, üzülmeden, kýrýlmadan,
sitem etmeden bu alýþkanlýklarý deðiþtirmeliyiz. Bunlarý yapmak
bizim elimizde. Odamýzýn çalýþmalarýnýn içinde olun, böylece
ne hizmetler yapýldýðýný da görebilirsiniz. Meslek komite baþkanlarý
ve üyeleri olarak diðer üyelerimizi ziyaret edin, oda olarak
onlardan edineceðiniz bilgilerden yararlanalým. Odamýzýn gücü
meslek komitelerimizden doðuyor, daha fazla çalýþmak
zorundayýz. Türkiyenin yaþ ortalamasý 24 iken, Kütahyanýn yaþ
ortalamasý 35e yakýn. Bu da gençleri burada tutamýyoruz
demektir. Sizler ekonominin lokomotifi, yöneticileri ve
yönlendiricilerisiniz. Elbirliðiyle çözüm üretmek için görevliyiz.
dedi.
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, meslek komitelerinin
yaptýðý çalýþmalarýn önemine deðinerek, komite toplantýlarýna
diðer kamu kurumlarýndan ve sivil toplum kuruluþlarýndan
katýlýmcýlarýn davet edilmesi gerektiðini belirtti. Delen AVMlerle
çarþýlar kavga ediyor, bu eþitliði saðlamak için Odamýza görevler
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düþüyor. Çarþýlarýn ýþýklandýrýlmasý gerek, çalýþma saatlerinin
09:00-22:00 olarak düzenlenmesi de iyi olmuþ dedi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral ve Meclis Baþkaný Nihat Delen baþkanlýðýnda, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin,
Meslek Komitesi Baþkanlarýnýn ve üyelerinin katýlýmýyla
gerçekleþtirilen toplantýda, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn
16 adet meslek komitesini temsilen komite baþkanlarý ve üyeleri,
faaliyetlerini ve planlanan çalýþmalarýný haziruna sunmak üzere
birer konuþma yaptýlar.

GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ
Sektörü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný
Naime Göker Ekim; birinci meslek grubunda yer alan üye profili
ve sayýsý ile komite tarafýndan gerçekleþtirilen faaliyetler hakkýnda
bilgi verdi. Tarým, gýda ve hayvancýlýk sektöründeki ikinci meslek
grubu üyeleri ile birlikte, Abu Dhabide düzenlenen SIAL Gýda
Fuarýna KOSGEB desteði ile katýlým saðlandýðýný, bu etkinliðin
üyelerin birlikteliðini güçlendirmek açýsýndan yararlý olduðunu
belirtti. Deðiþen dünyada, üyelerin de bu deðiþime ayak uydurmak
üzere deðiþimin bir parçasý haline geldiklerini ifade etti ve 2.Meslek
Komitesi ile iþbirliðinin devam edeceðini söyledi.

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ÝMALATI SEKTÖRÜ
Sektörü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný
Faruk Iþýlda; komite tarafýndan yapýlan son 6 aylýk çalýþmalar
hakkýnda bilgi vererek, KOSGEB ve IPARD destek programlarýnýn
üyelere duyurulduðunu belirtti. Ýl Tarým, Gýda ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü ve Kütahya Ziraat Odasý gibi sektörlerini yakýndan
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ilgilendiren kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarý ile etkili
iletiþim ve iþbirliði saðlandýðýný ve üyelerin talepleri ve sorunlarýnýn
görüþülerek, ilgili makamlara ulaþtýrmak için çalýþmalar yapýldýðýný
söyledi. Düzenlenecek fuarlar hakkýnda üyelere bilgi verildiðini
ve sektörel fuarlara katýlým saðlandýðýný belirterek, 1.Meslek
Komitesi ile iþbirliðinin sürdürüleceðini ifade etti.

YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ
Sektörü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Üyesi
Hasan Baydar; komite toplantýlarýnda sektörü ilgilendiren
güncel konular hakkýnda müzakereler yapýldýðýný belirterek,
Porsuk Havzasý Özel Hüküm Belirleme Çalýþmalarý konusundaki
deðerlendirmelerini dile getirdi.

ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE TESÝSATI SEKTÖRÜ
Sektörü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný
Mustafa Kýzýklýoðlu; komite toplantýlarýnýn düzenli olarak
gerçekleþtirildiðini, üyelere ve yurt içi fuarlara ziyaretler yapýldýðýný
ifade etti.

OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE AKARYAKIT SEKTÖRÜ
Sektörü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkan
Yardýmcýsý Yýlmaz Tokerim; Kütahya Ýli Stratejik Planý ile 2023
Vizyonu çalýþmalarýna öneriler iletildiðini, sektörel fuarlara
ziyaretler yapýldýðýný ve üye ziyaretleri gerçekleþtirildiðini ifade
etti.

MOBÝLYA, DERÝ VE TEKSTÝL SEKTÖRÜ
Sektörü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný
Selda Günçelik; komite toplantýlarýnýn düzenli olarak yapýldýðýný
Alýþveriþ Günleri etkinliðine ve mobilya fuarýna katýlým
saðlandýðýný, üyelerin ziyaret edildiðini belirterek, komite
çalýþmalarýna saðlanan desteklerden dolayý Yönetim Kuruluna
teþekkürlerini sundu.

SERAMÝK, PORSELEN SEKTÖRÜ
Sektörü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný
Mustafa Kýratlý; komitenin son 6 aylýk çalýþmalarý hakkýnda bilgi
vererek, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmalarýn enerji
giderlerinin düþürülmesi için yetkili kuruluþlar nezdinde giriþimler
yapýldýðýný belirtti.

ÝLETÝÞÝM VE BÝLGÝ SEKTÖRÜ
Sektörü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkan
Yardýmcýsý Ýsmail Atilay; komitenin son 6 aylýk çalýþmalarý
hakkýnda bilgi verdi.

HÝZMET SEKTÖRÜ
Sektörü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný
H.Hüseyin Erkan; komitenin son 6 aylýk çalýþmalarý hakkýnda
bilgi verdi. Üyelerin sorunlarýnýn müzakere edildiðini ve çözümü
için Yönetim Kurulu ile ilgili makamlara iletildiðini belirterek,
Travel Turkey ve EMITT turizm fuarlarýna katýlým saðlandýðýný
ifade etti.

SAÐLIK VE EÐÝTÝM SEKTÖRÜ
Sektörü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný
Mustafa Aktaþ; KUTSO Anaokuluna destek için çalýþmalar
yapýldýðýný, KUTSO tarafýndan baþarýlý ve ihtiyaç sahibi öðrencilere
yapýlan dershane desteðinin devam ettiðini ve öðrenciler ile
velilere yönelik çeþitli konferanslar düzenlendiðini belirtti.

FÝNANS, SÝGORTA, EMLAK VE KUYUMCULUK SEKTÖRÜ
Sektörü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Üyesi M.Murat
Sürmeli; üye profili hakkýnda bilgi vererek, üyelerin ziyaret edildiðini
Kütahya Stratejik Planý ve 2023 Vizyonu çalýþmalarýna önerilerin
sunulduðunu ifade etti.

DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ÝLE METAL VE MAKÝNA
ÜRETÝM SEKTÖRÜ
Sektörü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný
Mehmet Þirin, düzenlenecek fuarlarýn üyelere duyurulduðunu ve
çeþitli ziyaretler yapýldýðýný belirtti.

ÇÝNÝ, EL SANATLARI, YÖRESEL SANAT FAALÝYETLERÝ
SEKTÖRÜ
Sektörünü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný
Mehmet Gürsoy; yurt içi ve yurt dýþýnda kültür-sanat etkinliklerine
ve sergilere katýlým saðlandýðýný, Dumlupýnar Üniversitesinde
geleneksel sanatlar bölümü açýlmasýný istediklerini belirtti.

MÜHENDÝSLÝK VE TEKNÝK HÝZMETLER SEKTÖRÜ
Sektörü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný
Ahmet Can; meslek grubunun mimarlar, mühendisler ve yapý
kooperatiflerinden teþekkül ettiðini söyledi.
Üyelerin sorunlarýna çözümler aranarak, taleplerin yetkili makamlara
iletildiðini, bu çalýþmalarda Yapý ve Yaþam Sektörü olan 3.meslek
komitesiyle ve mühendisler, mimarlar odasý gibi sivil toplum
örgütleriyle iþbirliði yapýldýðýný ifade etti.

TOPRAK VE AÐAÇ SANAYÝ SEKTÖRÜ
Sektörü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkan
Yardýmcýsý M. Selman Hatipoðlu; üye ziyaretleri ve sektör
deðerlendirmeleri yapýldýðýný belirtti. Kentsel dönüþüm
çalýþmalarýndan dolayý, inþaat sektöründeki hýzlanmanýn devam
edeceðini söyleyerek, bu sektörlerdeki firmalarýn planlarýný da
ona göre yapmalarý gerektiðini ifade etti.
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TAVÞANLININ
ÝLK AVMSÝNÝ
SULTAN GIDA
AÇIYOR

Kütahyanýn en güçlü yerel marketler zincirine sahip Sultan
Gýda A.Þ., Türkiyenin en büyük ve en güçlü ilçelerinden
Tavþanlýda alýþveriþ merkezi açmak için yola koyuldu. Ýlçenin
merkezinde bulunan Sultan Plaza, Tavþanlýnýn ilk ve tek
alýþveriþ merkezi olma özelliðini de taþýyor.
Alýþveriþ ve Eðlence Merkezi haline getirilecek olan 17 bin
metrekare alana ve yaklaþýk 9 milyon dolarlýk yatýrým maliyetine
sahip Plazada 120-130 kiþi istihdam saðlanacak.
Ekim ayýnda açýlmasý planlanan ve 35 maðaza ile 10 standýn
yer alacaðý Plazada, çaðdaþ ve modern alýþveriþ keyfini
yaþatmanýn yaný sýra çocuklar ve gençler için de bir eðlence
merkezi oluþturulacak.
Sultan Plaza doðru proje, doðru yatýrým sloganýyla yatýrým
yapmayý planlayanlara çok özel fýrsatlar sunuyor. Ayrýca
yatýrýmcýlarý da ulusal markalarla bir araya getirerek yatýrým
fýrsatlarýný gerçeðe dönüþtürmeyi hedefliyor.
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ÝZMÝRDE
FUARIN GÖZDESÝ
YÝNE KÜTAHYA
OLDU
16 ülke ve 8 ilin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Avrasya Kardeþ
Kültürleri Ýzmir Buluþmasý Festivali ve Tanýtým Fuarýna, Kütahya
Tanýtým Vakfý (KÜTAV) damgasýný vurdu ve madalya ile
ödüllendirildi. KÜTAV Baþkaný Adil Özkanýn önderliðinde,
KÜFAD, Kütahya Belediyesi, KÜSADýn iþbirliði neticesinde
gerçekleþen organizasyonda Kütahya, fuarýn bu yýlda gözdesi
oldu. Evliya Çelebi ve Kütahya günü olarak hazýrlanan
organizasyonun ilk günündeki konserde Mahalli Sanatçý Zeynel
Sað türküleriyle, KÜFAD müzik grubu ve halk oyunlarýyla ve
Nermin Mumcuoðlunun denetimindeki defile ile tüm
ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Düzenlenen yemek yarýþmasýnda Kütahya geleneksel yemeði
Cimcik ve KÜTAVýn hazýrladýðý Kütahyayý tanýtan teþhir salonlarý
madalyaya layýk görülmüþtür.
Kütahya stantlarýnda Kütahya Belediyesi el sanatlarý, Kütahya
çinileri, yaðlý boya ve sulu boya resimler, mahalli kýyafetler
sergilendi. Bayram Yýldýz, Adil Özkan, Mustafa Er, Kerim
Keçecigil, Alopaþalý, H.Üstünkayanýn resim ve çinileri, hatlarý,
Nermin Mumcuoðlunun el sanatý ürünleri ziyaretçiler tarafýndan
yoðun ilgi gördü.

Haber
Örnek Hizmet

ORCÝA A.Þ.
KÜTAHYADA
BÝR ÝLKE
ÝMZA ATTI
Kütahyada faaliyet gösteren Orcia A.Þ.
ile Süper Çocuk Kreþi arasýnda
imzalanan protokolle Orcia A.Þ.
çalýþanlarýnýn çocuklarýna kreþ ve
bakým hizmeti sunarak Kütahyada bir
ilke imza attý.
2009 yýlýnda 282 kiþiyle Kütahyada üretime baþlayan ve
bugün itibariyle çalýþan 577 kiþinin %86sýnýn bayan olduðu
firma, kadýn çalýþanlarýn sanayiye kazandýrýlmasý ve çalýþanlarýnýn
çocuklarýný gönül rahatlýðýyla býrakabilmeleri için kreþ ve bakým
hizmeti veren Süper Çocuk Kreþi ile protokol imzaladý.
Kütahya Fatih Mahallesinde hizmet veren Süper Çocuk
Kreþinde düzenlenen kokteylde Orcia A.Þ. Genel Müdürü
Hakan Burucu þunlarý söyledi: Kestaþta küçük bir yerde 1520 kiþiyle baþladýðýmýz bu serüven þu anda Kütahyada nüfusu
708 kiþiye gelmiþ bir fabrika olduk ve daha da büyüyoruz.
Büyümeyle beraber bazý ihtiyaçlar ortaya çýktý. Özellikle bayan
aðýrlýklý çalýþmamýz sebebiyle ciddi anlamda sýkýntýlar yaþadýk.

Çalýþanlarýmýzýn çocuklarýnýn bakýmlarý için böyle bir çalýþmayý
baþlattýk. Çalýþanlarýmýz iþlerine daha iyi odaklansýnlar ve evde
çocuðum ne yapýyor þeklinde düþünmesinler diye böyle bir
uygulamaya geçtik. Umarým iyi olur. Önemli olan sadece anne
babanýn rahat etmesi deðil çocuklarýn okul öncesi belli bir
eðitim almasý ve okul yaþýnýn da geri alýnmasýyla Orcia olarak
bir faydamýz olur diye düþünüyoruz. Orcia ile birlikte Kütahyamýz
için yeni teþviklerle daha da büyük þeyler yapacaðýmýza
inanýyorum.
Törene katýlan KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen ise yaptýðý
konuþmada þunlarý söyledi: Benim için çok önemli bir toplantýda
bir aradayýz. Kütahyada bir ilki yaþýyoruz ve bunun için Orciayý
tebrik ediyorum. Geçtiðimiz günlerde KAGÝDER Dumlupýnar
Üniversitesinde Kadýnýn Ýþ ve Ev Hayatýndaki Uyumu konulu
bir toplantý yaptý. Beni de konuþmacý olarak davet ettiler.
Gerçekten önemli konular görüþüldü. Düþünün ki evde
çocuðunuz çok hasta ve çalýþmak zorunda olan bir kadýnsýnýz
ya da çalýþýyorsunuz. Çocuðunuzu býrakacak kimseniz yok.
Bu uyumu saðlamak çok önemli. Bu açýdan Orcia A.Þ.yi
gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Yükselen Türkiyenin iþ
hayatýnda kadýna da ihtiyacý var. Kadýnýn da desteklenmesi
gerekiyor ve bunu da Orcianýn çalýþanlarýnýn çocuk bakýmýný
üstlenerek maddi bir destekte bulunmuþ oluyor. Kendilerine
teþekkür ediyorum ve bunun Kütahya için bir model olduðunu
düþünüyorum.
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ÜNÝVERSÝTE-SANAYÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ
ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR
Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) ile
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO)
iþbirliðiyle gerçekleþtirilen
Kütahya Organize Sanayi Bölgesindeki
(OSB) firma ziyaretleri devam ediyor.

Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Kaan Erarslan, Mühendislik Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Ramaza Köse, Kütahya Teknik Bilimler MYO
Müdürü Prof. Dr. Mustafa Aydýn ile akademisyenlerden bir
grup ve KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç,
incelemelerde ve karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunmak için
OSBde faaliyet gösteren, otomotiv, koltuk süngeri, oto lastik
parçalarý üreten FOMPAK firmasýna ziyarette bulundular.
Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Kaan Erarslan Fompak A.Þ. yetkilisi
M. Zeyit Damara sýcak karþýlamasý için teþekkür ederek þunlarý
söyledi: Bir süredir KUTSO ile birlikte samimi þekilde çalýþmalar
yapýyoruz. Hem sanayimizin, hem Kütahyanýn, hem bölgemizin
ve ülkemizin, tabi ki üniversitemizin de geliþmesi, istifade
edebilmesi için böyle bir birlikteliðe ihtiyacýmýzýn olduðunu
düþünüyoruz. Kütahyaya, ülkemize en azýndan bu noktada
bir akademik kurum olarak borçlu olduðumuzu düþünüyoruz.
Sadece eðitim öðretim veren deðil, sürekli güncel bilgileri ve
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literatürü tarayan, bilim ve bilgi üreten, teknoloji üreten kiþiler
olarak bunlarýn mutlaka hayata geçmesi için sanayiye
yansýtmamýz gerekiyor. Bu manada muhakkak akademi ile
sanayicinin buluþmasý gerekiyor. Þimdiye kadar ziyaret ettiðimiz
ve temasa geçtiðimiz iþ çevrelerinin gerçekten ayný duygu ve
düþünceler içinde olduklarýný gördük.
Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ramazan Köse de,
hýzla geliþen teknolojiler karþýsýnda sanayicilerin rekabet gücünü
artýrmanýn önemli olduðunu kaydederek, sektörün üniversiteden
beklentilerine cevap verecek konumda olduklarýný söyledi.
Karþýlýklý bilgi paylaþýmýnýn bulunulduðu ziyarette Fompak A.Þ.
Müdürü M. Zeyit Damar da ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, iþbirliði konusundaki beklentilerini, görüþ ve
düþüncelerini ifade etti. Damar, daha sonra heyete fabrikayý
gezdirerek bilgiler verdi.
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ÜNÝVERSÝTE
SANAYÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ
HAYATA GEÇÝYOR
Dumlupýnar Üniversitesi ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
(KUTSO) arasýnda üniversite-sanayi iþbirliði protokolü Rektörlük
Þeref Salonunda yapýlan törende, Rektör Prof. Dr. Ahmet
Karaaslan ile KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral
tarafýndan imzalandý.

Kütahya için yeni bir baþlangýç
Törende konuþan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karaaslan þunlarý
söyledi: Üniversite-Sanayi iþbirliði dünyada eski geçmiþi olan
bir konu ama Türkiyenin içinde bulunduðu þartlar, kalkýnma
sürecinde geçirdiði çeþitli sýkýntýlar, politik istikrarsýzlýklar, milli
gelirin düþük ve tasarruf oranlarýnýn düþük olmasý, tercih edilen
sistemin yanlýþlýðý uzun yýllar ülkemizin üniversitenin
birikimlerinden yararlanma noktasýnda oldukça gecikmesine
sebep olmuþtur. Biz bugün geçmiþin bütün yanlýþlýlarýný bir
kenara koyarak kendi üniversitemizi ele alacak olursak, 20
yýllýk geçmiþinde yaþanan her türlü olumsuzluðu bir tarafa
býrakarak yeni bir sayfayý bugün açýyoruz. Bugün
imzalayacaðýmýz bu protokol hemen karar verilmiþ bir konu
deðil. Bir hazýrlýk dönemi yaþandý. Arkadaþlarýmýz sizlerle ve
16 meslek teþekkülünün baþýndaki arkadaþlarýnýzla beraber
önce Kütahya sanayisinin profilini ve yol haritasýný çýkarmaya
çalýþtýlar. Birbirimizi anlamaya çalýþtýk. Sanayicilerimiz ne istiyor,
biz ne durumdayýz, bizim imkânlarýmýz, potansiyelimiz nedir,
bunlarý anlamaya çalýþtýk. Bugün geldiðimiz noktada karþýlýklý
olarak birbirimizin ne istediðini biliyoruz. Sanayi, ar-ge ile
büyüyen, geliþen, olgunlaþan ve nihayet amacýna ulaþan bir
süreçtir. Ar-gesi olmayan bir sanayinin geleceði yoktur.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karaaslan, Kütahyadan dünya markalarý
çýkaracak olan bir süreci baþlatmak istediklerini belirterek
konuþmasýný þöyle sürdürdü: Kütahyadan dünya markalarý
çýkaracak olan bir süreci baþlatmak istiyoruz. Bugüne kadar
üniversite ile sanayi arasýnda hiçbir iþbirliðinin yapýlamayýþý,
bunun gerekçelerini bugün burada uzun uzadýya konuþarak
canýnýzý sýkmanýn hiçbir alemi yok, yaþanan yaþanmýþtýr. Bugün
yeni bir baþlangýç yapýyoruz.

180 Öðretim Üyesi Ýþbirliðine Hazýr
Üniversite sanayi iþbirliðinin etkin olmasýný ve sanayinin
beklentisinin karþýlanmasýnýn önemine dikkat çeken Prof. Dr.
Ahmet Karaaslan, gerekiyorsa ders programlarýnda revize
yapýlabileceðini kaydetti.
180 öðretim elemanýnýn üniversite sanayi iþbirliði konusunda
çalýþmak için irade beyanýnda bulunduðunu hatýrlatan Prof.
Dr. Ahmet Karaaslan,Öðretim üyelerimizden 180 öðretim
elemanýmýz sanayi ile iþbirliði yapma konusunda iradelerini
beyan etmiþlerdir. Biz sanayiye gideceðiz ve oralarda
fabrikalarda karþýlýklý olarak firmalarýn sorunlarýný çözmek ve

onlara yol göstermek, danýþmanlýk yapmak üzere çalýþmayý
kabul ettiler. Bu bir adým giderek bu sayýnýn artacaðýndan
emin olabiliriz. Bu bir baþlangýç. þeklinde konuþtu.
Bütün dünyada akredite laboratuvarlar kuracaklarýný ve 12
milyon liralýk laboratuvar malzemesi almayý planladýklarýný
söyleyen Prof. Dr. Ahmet Karaaslan;Laboratuvarlarýmýzý
bugünlerde yeniden dizayn ediyoruz. Daha önce var olan
laboratuvar alt yapýmýz, teçhizatlar, cihazlar zannederim sanayinin
ihtiyacýný karþýlamaktan uzak. Biz bu sene itibariyle diðer yan
desteklerle birlikte 12 Milyon liralýk bir laboratuvar malzemesi
almayý planlýyoruz. Bu sene teknik bir aksaklýk sebebiyle bina
inþaatýna baþlayamadýk ama önümüzdeki yýl zannederim
laboratuvar binasýnýn inþaatýna baþlayacaðýz ve burada bütün
dünyanýn sonuçlarýný ortaya koyduðu sonuçlar, yaptýðý analizler
bütün dünyada kabul edilen akredite laboratuvarlar kuracaðýz.
Artýk Kütahya sanayicisi Denizliye, Bursaya, Ýstanbula, Ýzmire
þuraya buraya test yapmak için gitmekten kurtulacak dedi.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karaaslan, 20 yýldýr söylenen üniversite
ile iþbirliði yapamýyoruz anlayýþýnýn imzalanan protokolle sona
ereceðini ve bugünün Kütahya için yeni bir baþlangýç olduðunu
sözlerine ekledi ve iþbirliði protokolünün hayýrlý olmasý
temennilerini dile getirdi.

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral: DPÜ- KUTSO
Ýþbirliði, Türkiyeye Örnek Bir Ýþbirliði Olacak
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ise törende yapýlan
iþbirliðinin Türkiyeye örnek bir iþbirliði olduðunu kaydederek
þunlarý söyledi: Üniversitemiz kurulalý 20 yýl oldu. Bu 20 yýlda
gördüðünüz gibi fiziki yapýsý ve kadrolar tamamlandý ve bundan
sonrada üniversitenin iþ dünyasýna katkýlarýna sýra geldi. Sadece
üretim sanayi alanýnda deðil ekonominin bütün kulvarlarýnda
üniversite-sanayi iþbirliðinin geniþletilmesini arzu ederiz. Bugün
iþ dünyasýnda doðru bildiðimiz birçok yanlýþlarýmýz var. Bu
yanlýþlarýmýzý bize gösterecek bilgili ve dýþarýdan bakan gözlere
ihtiyaç vardýr ve iþte o gözler de üniversitemizdeki deðerli
hocalarýmýzdýr. Kütahyanýn gündemine ar-ge ile birlikte
inovasyon girecek, pazarlama, üretim teknikleri, finans bilgileri
anlamýnda bu inovasyon çalýþmalarý çok önemli katkýlar
saðlayacaktýr. Tabi Kütahyaya saðlayacaðý yarar ayný zamanda
ülke geneline de yansýyacaktýr. Ben öyle ümit ediyorum ki, bu
iþbirliði Türkiyeye örnek bir iþbirliði olacaktýr.
KUTSO Baþkaný Nafi Güral, KUTSO olarak iþbirliðinin
geliþtirilmesi için her türlü desteði vereceklerini sözlerine ekledi.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ)
ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) arasýnda iþbirliði
protokolü Rektör Prof. Dr.Ahmet Karaaslan ile KUTSO Baþkaný
Nafi Güral tarafýndan imzalandý.
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ÜNÝVERSÝTE-SANAYÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ
GÜÇLENÝYOR
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) ve Dumlupýnar
Üniversitesi (DPÜ) iþbirliðinde üniversite-sanayi iþbirliðini
güçlendirmek için yapýlan çalýþmalar kapsamýnda, Dumlupýnar
Üniversitesi Akademisyenleri, KUTSO üyesi iþletmeleri ziyaret
ederek, iþletme sahip ve yöneticileriyle iþbirliði imkânlarý
hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan Orcia
Otomotiv A.Þ. ve Kros Otomotiv A.Þ.ye yapýlan ziyarete,
DPÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Kaan Erarslan, Mühendislik
Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ramazan Köse, Kütahya Teknik
Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Aydýn, bazý bölüm
baþkaný ve öðretim üyeleri ile KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan
Vekili Ýsmet Özotraç ve Genel Sekreter Salih Nafi Alýç katýldý.
DPÜ Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Kaan Erarslan, KUTSO ile
gönül birliði sonra da iþbirliði safhasýnda çalýþmaya baþladýklarýný
ve ziyaretin bunun neticesi olduðunu belirterek þunlarý söyledi:
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karaaslan üniversite- sanayi
iþbirliðine çok büyük önem veriyor ve geliþtirilmesini istiyor.
Üniversite-sanayi iþbirliðini geliþtirmek, ziyaret ettiðimiz firmalar
konusunda uzman olan öðretim üyelerimizi firma yönetimleriyle
tanýþtýrmak ve sanayicilerin üniversitemizden beklentilerini
öðrenmek amacýyla bu ziyareti düzenledik. Öðretim üyelerimizle
birlikte bu ziyaretlerimiz sonraki günlerde de sürecek. Kütahya
OSBde ve dýþýnda faaliyette bulunan diðer tüm iþletmelere
belli periyotlar halinde ziyaretler düzenleyerek, sanayicilerimizin
üniversite-sanayi iþbirliðinden, özellikle Dumlupýnar
Üniversitesinden beklentilerini öðreneceðiz. Ziyaretlerin
üniversitemize ve sanayimize faydalý olacaðýný düþünüyorum.
Prof. Dr. Kaan Erarslan, Dumlupýnar Üniversitesinin sanayiye
nitelikli eleman yetiþtiren bir kurum olduðunu kaydederek
konuþmasýný þöyle sürdürdü: Biz sizin müstakbel personelinizi
yetiþtiren kurum olarak istihdam etmek istediðiniz personelin
nasýl özelliklerle teçhiz edilmiþ olmalarý gerektiðini, ne tür
nitelikler kazandýrýlarak size teslim edilmesi gerektiðini sormak
istiyoruz. Belki dil konusu da bunlara eklenebilir. Belki bazý
yazýlýmlar da, mühendislik anlamýnda da farklý farklý beklentiler
vardýr. Belki bu ziyaretimiz ilk tanýþma toplantýsý, gönül baðý,
dostluk baðý kurma anlamýnda telakki edebileceðiz, ama
bundan sonra iþbirliklerinin ve görüþmelerin mutlaka devam
etmesinin gerektiðine inanýyorum. dedi.
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Üniversite- Sanayi iþbirliði konusunda uzun bir müddettir
çalýþýldýðýný belirten KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili
Ýsmet Özotraç da ziyarette þunlarý söyledi: KUTSOda çalýþtýðým
müddet içerisinde üç dönemdir üç rektörle birlikte ayrý ayrý
çalýþma fýrsatý buldum. Üçüyle de sanayi-üniversite iþbirliði
hep konuþuldu, gündeme geldi ve zaman zaman
yakýnlaþmalarda oldu. Fakat bu defaki sýcak yaklaþým için
rektörümüze, rektör yardýmcýmýza, dekanlýðýmýza ve bu grupta
çalýþan, çalýþmayan bütün üniversite camiasýna teþekkürlerimi
borç biliyorum. Uzun müddettir nasýl iþbirliði olur diye çalýþýyoruz.
Biz ayaklarýna gidelim, birebir temasýmýz olsun. Birebir temasta
bu iþlerin daha kolay çözülebileceði kanaatine vardýk.
Hocalarýmýzda bunu memnuniyetle kabul etti. Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý üstüne düþen vazifeyi yerine getirmekle
mükellef. Sizler bizim ortaðýmýzsýnýz. Kütahyanýn sanayisinin
geliþmesini Oda olarak, þehir olarak biz de istiyoruz. Sizlere
ve hocalarýma teþekkür etmek istiyorum. Çok sýcak ilgi
görüyoruz. Ýnþallah bu defa arzu ettiðimiz iþbirliði gerçekleþir.
Üniversite-sanayi iþbirliðinin kendileri için önemli olduðunu
kaydeden Orcia Otomotiv A.Þ. Kalite Geliþtirme Müdürü
Okan Yýlmaz ve Kros Otomotiv Fabrika Müdürü Adnan Yazýcý,
heyete, firmalarý hakkýnda ayrýntýlý bilgiler vererek, üniversitesanayi iþbirliði konusunda deðerlendirilebilecek fýrsatlarý ve
beklentileri akademisyenlerle paylaþtýlar. Ortaklaþa planlanan
program çerçevesinde, yetiþmiþ öðrenciler arasýndan istenilen
niteliklere uyan öðrencileri istihdam edebileceklerini söylediler.
Öðrenciler için tez/proje konularý belirleyip Dumlupýnar
Üniversitesi ile paylaþabileceklerini, bunlarýn uygulamalarýný
kendi firmalarýnda yapabileceklerini belirten firma yöneticileri,
Dumlupýnar Üniversitesi öðrencilerine staj için kapýlarýný açtýklarýný
ve burs verdiklerini sözlerine eklediler.

Haber
Ýþbirliði

ÜNÝVERSÝTE
SANAYÝ
ÝÞBÝRLÝÐÝNÝN
EN GÜZEL
ÖRNEÐÝ
Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Þnin, Anneler Günü
Reklam Kampanyasý afiþ tasarýmý DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü öðrencileri tarafýndan hazýrlandý.
DPÜ  Kütahya Porselen Üniversite Sanayi Ýþbirliðinin Güzel
Bir Örneðini Verdi
Verdi
Porflame Collection Anneler Günü Reklam Kampanyasý
Yarýþmasý ödülleri Dumlupýnar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül
törenine Dumlupýnar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ayhan, Grafik Bölüm
Baþkaný Doç. Dr. Levent Mercin, Kütahya Porselen Taps
Ajans Yöneticisi Eser Çetintaþ ve öðrenciler katýldý.
Üniversite Sanayi Ýþbirliðinin Meyveleri Alýnmaya Baþlandý
Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ayhan ve Grafik
Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Levent Mercin törende üniversite
sanayi iþbirliðinin önemine vurgu yaparak, Dumlupýnar
Üniversitesinin baþlattýðý üniversite-sanayi iþbirliðinin
meyvelerinin alýnmaya baþlandýðýný söyledi.
Grafik Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Levent Mercin, Dumlupýnar
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü ve Kütahya
Seramik Porselen Turizm A.Þ. iþbirliði ile gerçekleþtirilen
Kütahya Genç Konkur Porflame Collection Anneler Günü

Reklam Kampanyasý Yarýþmasýnýn 7 Mayýs 2012 tarihinde
sonuçlandýðýný belirtti.
Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Þ. fabrikalarýnda Türk
mühendisleri tarafýndan; yüksek kalitede, ateþe dayanýklý özel
porselen malzemeden geliþtirilerek üretilen Porflame Collection
ürünleri için reklam kampanyasý hazýrlanmasý ve genç yetenekleri
reklam sektörüne hazýrlamayý amaçlayan Anneler Günü
konulu yarýþma, 5 Nisan 2012 tarihinde bilgilendirme sunumu
ile baþladý.
Yarýþma kapsamýnda Dumlupýnar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü öðrencileri ekipler kurarak sektörde
gerçek bir ajans gibi müþterinin istek ve hedeflerine göre farklý
stratejiler ve çözümler üretti.
Yaklaþýk bir aylýk sürecin sonucunda gruplar, çalýþmalarýný
gerçek bir reklam verene sunma þansý buldu. Beþ ayrý grubun
katýldýðý yarýþma sonucunda finale kalan iki ekip arasýnda Aslý
Satýcý, Bengü Güneþ, Bilge Arslaner, Ferhat Yýldýz, Gönül
Kayabaþ birincilik ödülünün sahibi olurken, Fatma Kaya, Selver
Acar ve Sema Gürsev mansiyon ödülüne layýk görüldü.
Yarýþma birincisi ajans tarafýndan hayata geçirilen Anneler
Günü konulu Kütahya Porselen reklam kampanya tasarýmý,
gazete ilanlarýnda, maðaza afiþlerinde ve facebook sayfasýnda
yer aldý.
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Haber
Eðitim

KUTSODA
EÐÝTÝMLER
DEVAM
EDÝYOR

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn (KUTSO) kurumsallaþma
ile hizmet kalite ve etkinliðini artýrmak için yaptýðý çalýþmalar
devam ediyor.

KUTSO'DA
ÝÞARETÝ EÐÝTÝMÝ

Türkiyede Kalite Altyapýsýnýn Güçlendirilmesi Projesi
kapsamýnda, 20-21 Mart 2012 tarihlerinde KUTSO toplantý
salonunda katýlým belgeli CE Ýþareti Eðitimi gerçekleþtirildi.
Eðitimde Özgür Kurbanoðlu tarafýndan, CE Ýþaretinde yeni
yaklaþým direktifleri, ilkeler, yönetmeliðin kapsamý, genel ürün
yükümlülüðü ve güvenliði, temel gerekler, uygunluk, korunma
maddesi, uygunluk deðerlendirmesi, onaylanmýþ kuruluþ,
hangi ürünler CE iþareti taþýmalý, iþaret nasýl kullanýlýr, CE iþareti
ve kullanýlan diðer iþaretler (Yapý ürünleri ile ilgili G iþareti),
yasal gerekler, CE ile gelen sorumluluklar, yönetmelikler ve
kapsamlarý hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verildi.

2001 yýlýnda Kalite Yönetim Sistemi çalýþmalarý baþlatýlmýþ ve
Türk Standardlarý Enstitüsünden (TSE) kalite belgesi alýnmýþtý.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) çatýsý altýndaki tüm
oda ve borsalarýn, üyelerine en etkili ve kaliteli seviyede hizmet
vermesi amacýyla kurulan Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi
kapsamýnda, KUTSO tarafýndan yapýlan iyileþtirme ve geliþtirme
çalýþmalarý sonucunda ise 2008 yýlýnda kazanýlan Akredite
Oda belgesi bu yýl yenilenmiþti.
Bu kapsamda devam eden iyileþtirme ve geliþtirme çalýþmalarý
çerçevesinde, tüm KUTSO çalýþanlarý ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi Temel Eðitimi ve ISO 19011 Ýç Tetkik eðitimi
aldýlar. Enmac Danýþmanlýk firmasý eðitmeni Umut Demiray
tarafýndan sunulan eðitimde, Kalite Yönetim Sistemi
standardýnda yer alan þartlar, ISO 19011 Ýç Tetkik standardý
ve bu kapsamda iþletmelerde yapýlmasý gereken çalýþmalar
ile ilgili bilgi verilerek, uygulamalar ve dokümanlar hakkýnda
örnekler sunuldu.
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CE ÝÞARETÝ NEDÝR?
"CE Ýþareti Fransýzca "ConformitéEuropéenné" kelimelerinin
baþ harflerinden oluþmuþtur. Anlamý ise "Avrupaya
Uygunluk" u ifade etmektedir.
CE iþareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliði'nin
Saðlýk, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunmasý
konusunda oluþturulmuþ olduðu ürün direktifleri olarak
bilinen temel þartlarýna uygun olduðunu gösterir. Ürün
direktifleri; hangi ürünün ne tür temel þartlarý karþýlamasý
gerektiðini ve/veya hangi performans seviyesinde olmasý
gerektiðini belirler.
1985 yýlýnda hayata geçirilen mevzuatlar baþlangýçta "EC
Mark" olarak kullanýlýrken, bu terim 1993'te yayýnlanan
93/68/EEC direktifiyle resmi olarak "CE Marking" olarak
deðiþtirilmiþtir. Þu anda tüm Avrupa Birliði ülkelerinde CE
Marking olarak kullanýlmaktadýr. CE iþareti, ürünün satýldýðý
pazarda yasal olarak yer alabileceðinin bir iþaretidir. CE
iþareti, ürünün herhangi bir uygunsuzluk durumunda,
üretici firma tarafýndan koþulsuz geri çekileceðinin
göstergesidir. CE iþareti bir kalite iþareti deðildir, ürünün
ilgili direktiflerce belirlenen tüm þartlara uygun olarak
üretildiðini ve kontrol edildiðini gösterir."

Haber
Ziyaret

KUTSO MECLÝS
BAÞKANLIÐININ
KOSGEB
ZÝYARETÝ
ORMAN BÖLGE

MÜDÜRÜNÜN
KUTSO ZÝYARETÝ
Orman Bölge Müdürü Kenan Eryiðit, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý (KUTSO) Meclis Baþkaný Nihat Deleni ziyaret
etti. Meclis Baþkan Yardýmcýlarý Ali Karaaytaç ve Mehmet
Akdemirin de hazýr bulunduðu ziyarette Eryiðit, 2011 yýlýnda
gerçekleþtirilen faaliyetler ile 2012 yýlýna dair planlar hakkýnda
bilgi verdi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Meclis Baþkaný
Nihat Delen ile Meclis Baþkan Yardýmcýlarý Ali Karaaytaç ve
Mehmet Akdemir, KOSGEB Kütahya Hizmet Merkezi Müdürü
olarak Kütahyada göreve baþlayan Adem Aypara nezaket
ziyaretinde bulundu.
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen; KOSGEB ile uzun yýllardýr
iyi bir iletiþime sahip olunduðunu ve yapýlan iþbirliði ile önemli
çalýþmalar gerçekleþtirildiðini belirtti. Ortak amacýn insana
hizmet etmek olduðunu söyleyen Delen, Adem Aypara
kendisiyle çalýþmanýn KUTSOya güç vereceðini ve KOSGEBin
çalýþmalarý ile saðladýðý desteklerin üyelere etkili biçimde
duyurulmasý gerektiðini vurguladý.

Eryiðit, aðaçlandýrma ve ücretsiz fidan daðýtýmý gibi faaliyetler
yapýldýðýný belirterek, aðaçlandýrmanýn ve bu konudaki
bilinçlendirmenin artýrýlmasý amacýyla çeþitli kamu kurumlarý ile
protokoller imzalandýðýný ifade etti.
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen ise fidanlýðýn
kapatýlmasýndan ve müdahale edilmeksizin Kütahyanýn bu
olayý sadece izlemesinden duyduðu üzüntüyü dile getirerek,
fidanlýðýn yeniden kurulmasý isteðini vurguladý. Delen, KUTSO
tarafýndan oluþturulan Kütahya Evinde bürokratlarýn ve
þehrimizi yönetenler ile iþadamlarýnýn buluþmasýný ve sýkýntýlardan
haberdar olmalarýnýn amaçlandýðýný ifade etti.
Delen, Orman Bölge Müdürlüðünün yaptýðý çalýþmalar
kapsamýnda KUTSOnun iþbirliðine hazýr olduðunu sözlerine
ekledi.

KOSGEB Kütahya Hizmet Merkezi Müdürü Adem Aypar ise;
2009 yýlýna kadar sadece imalata destek verildiðini, ancak
son bir yýlda yapýlan mevzuat düzenlemeleri ile tüm iþletmelere
desteklerden yararlanma fýrsatý sunulduðunu ifade etti.
Kütahyadaki iþletmelerin KOSGEB imkanlarýndan
yararlanmasýný artýrmak amacýyla aktif olarak çalýþmalarýn
süreceðini belirtti. Aypar, KUTSO ve KOSGEB iþbirliðinde
giriþimcilik eðitimleri düzenlenmesinin ve giriþimcilik destekleri
hakkýnda iþletmelere bilgi verilmesinin önemine deðindi.
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Haber
19 Mayýs

GENÇLÝK VE SPOR BAYRAMI
93. YILINDA COÞKUYLA KUTLANDI
sporcu ailelerinin ve esnaf ziyaretlerinin de yapýldýðý etkinliklere,
motosiklet ve bisiklet turu ve Hýdýrlýk Mesire yerinde düzenlenen
uçurtma þenliði de renk kattý.
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi ve daire müdürleri ile halkýn katýlýmý
ile Cumhuriyet Caddesinde yapýlan Atatürkü Anma Gençlik
ve Halk Yürüyüþünde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
(KUTSO) tarafýndan öðrencilere 1000 adet KUTSO logolu
þapka ile Türk Bayraðý daðýtýldý.
Yürüyüþün ardýndan Zafer Meydanýnda devam eden
kutlamalarda, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Sadýk
Ölçen, bayramýn anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý.
Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramý kutlamalarý
düzenlenen çeþitli etkinliklerle Kütahyada da coþku ve
heyecanla kutlandý.
19 Mayýs 2012 Cumartesi günü saat 09.30da Valilik önünde
bulunan Atatürk Anýtýna Çelenk sunumu, saygý duruþu ve
Ýstiklal Marþýnýn okunmasý ile baþlayan Atatürkü Anma ve
Gençlik ve Spor Bayramý kutlamalarý, Atatürkü Anma Gençlik
Koþusu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Þehit Dul ve Yetimleri
Derneði Þube Baþkanlýðý, Türkiye Muharip Gaziler Derneði
Þube Baþkanlýðý, Þehit Aileleri, Huzur Evi-Ferdi Güzen Kýz
Yurdu ve Erkek Yetiþtirme Yurdu ziyaretleri ile devam etti. Milli
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Dumlupýnar Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu
öðrencileri ile Kütahya Folklor Araþtýrma Gençlik ve Spor
Kulübü Derneðinin Halk Oyunlarý gösterisi, Dumlupýnar
Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu öðrencilerinin
step gösterisi ile sporcu gruplarýnýn gösterileri sunuldu.
Kütahya ilinde ulusal ve uluslararasý baþarýlara sahip olan
sporculara, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi tarafýndan plaket ve
ödül verildi.
Koþu ve Uçurtma Þenliðinde dereceye girenlerin ödüllerinin
verilmesinden sonra, Gençlik Merkezi Müdürlüðü Halk Oyunlarý
ekibinin gösterisi, Güzel Sanatlar Lisesi öðrencilerinin konseri,
mehter takýmýnýn gösterileri ve havai fiþek gösterileri yapýldý.

Köþe Yazýsý
KOBÝ

KOSGEB DESTEKLERÝ
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
7 adet destek programý vardýr.
1. KOBÝ PROJE DESTEK PROGRAMI
Ýþletmelere özgü sorunlarýn iþletmeler tarafýndan projelendirildiði
ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiði bir programdýr.
Maksimum 150.000 TL tutarýnda hibe olmak üzere destek
oraný %60týr.
TEMATÝK
TÝK PROJE DESTEK PROGRAMI
2. TEMA
KOBÝlerin kendi iþletmelerini geliþtirmeleri veya Meslek
Kuruluþlarý tarafýndan üyeleri olan KOBÝlerin geliþtirilmesi
amacýyla hazýrlanan projeler desteklenir. Maksimum 150.000
TL tutarýnda hibe olmak üzere destek oraný %60týr.
3. Ý Þ B Ý R L Ý Ð Ý - G Ü Ç B Ý R L Ý Ð Ý D E S T E K P R O G R A M I
Minimum 5 adet KOBÝnin Ortak Sorunlara Ortak Çözümler
Üretmek amacýyla iþbirliði - güçbirliði anlayýþýnda bir araya
gelerek ortak tesis kurmalarý desteklenmektedir. Maksimum
250.000 TL tutarýnda hibe ve 500.000 TL tutarýnda sýfýr faizli
geri ödemeli olmak üzere destek oraný %60týr.
ÝNOVASYON, ENDÜSTRÝYEL UYGULAMA
4. AR-GE, ÝNOVASYON,
DESTEK PROGRAMI
Ar-Ge projesi olan KOBÝ ve giriþimciler desteklenmektedir.
Destek oraný %75tir. Bu programda, 100.000 TL hibe ve
200.000 TL geri ödemeli makine, teçhizat, hammadde ve
100.000 TL hibe personel desteði verilebilmektedir. Ayrýca
Ar-Ge projesi baþarý ile tamamlanmýþ olan KOBÝ ve giriþimcilerin
projelerini ticarileþtirmesi amacýyla Endüstriyel Uygulama Projesi
olarak destek oraný %75 olmak üzere 150.000 TL hibe,
200.000 TL geri ödemeli makine, teçhizat, sarf malzemesi,
100.000 TL hibe personel desteði verilebilmektedir.

 KOSGEB, T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðýnýnilgili bir kamu kuruluþu olup, 20 Nisan 1990
tarihinde 3624 sayýlýyasa ile kurulmuþtur.
 2009 yýlýna kadar sadece imalat yapan iþletmelere
destek verilmiþtir.
 KOSGEB kuruluþ kanununda, 5 Mayýs 2009 tarih
ve 5891 sayýlý kanun ile deðiþiklikler yapýlarak18 Eylül
2009/15431 sayýlý Bakanlar Kurulu kararýnda belirtilen
bazý sektörler de destek kapsamýna alýnmýþtýr.(Hizmet
ve ticaret sektörleri)
 KOSGEB KOBÝlere destek vermektedir.
 KOBÝ nedir?
 Ýmalat ve imalat dýþý sektörlerde faaliyet gösteren, 1250 arasý iþçi çalýþtýran,cirosu ve mali bilanço toplamý
25 Milyon TL yi aþmayan iþletmeler, KOBÝdir.

6. GENEL DESTEK PROGRAMI
Destek oraný %60 olmak üzere KOBÝlere, Üniversite Mezunu
Nitelikli Eleman Desteði, Yurtiçi Fuar Desteði, Tanýtým Desteði,
Test Analiz ve Kalibrasyon Desteði, Eðitim, Danýþmanlýk
Desteði, Belgelendirme Desteði, Enerji Verimliliði Desteði,
Tasarým Desteði verilmektedir.
PÝYASASI KOBÝ DESTEK
7. GELÝÞEN ÝÞLETMELER PÝYASASI
PROGRAMI
Ýþletmelerin ÝMKBde yer alarak finansman temin etmelerini
saðlamak amacýyla 100.000 TL hibe destek verilmektedir.

5. GÝRÝÞÝMCÝLÝK DESTEK PROGRAMI
Kendi iþini kurmak isteyen giriþimcilere, Uygulamalý Giriþimcilik
Eðitimi verilmekte ve eðitim sonrasýnda iþyeri açýlmasý þartýyla,
destek oraný erkeklerde %70, bayanlarda %80 olmak üzere,
iþyeri kuruluþ giderlerine 5000 TL; makine- teçhizat ve ofis
donanýmýna 10.000 TL; elektrik, su, ýsýnma, telekomünikasyon,
personel maaþý gibi giderlerine 24 ay boyunca maksimum
12.000 TL hibe, ayrýca 70.000 TL geri ödemeli makineteçhizat desteði verilebilmektedir.
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KÜTAHYADA TARIM VE KIRSAL
KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
(TKDK) FAALÝYETE GEÇÝYOR

Ýhsan KAYMAK

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý
Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu 18 Mayýs
2007 tarihli ve 5648 sayýlý kanunla kurulmuþtur. Kurumumuz,
25 Þubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafýndan kabul
edilen, Avrupa Birliði Katýlým Öncesi Yardým Fonlarý ile
desteklenen Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Programýný (IPARD)
uygulamaktadýr. Söz konusu programla; tarým sektöründe ve
kýrsal alanda faaliyet gösteren üreticilerimizin, özel sektörün
ve potansiyel yatýrýmcýlarýn tarým ve kýrsal kalkýnma alanýnda
desteklenmesi amacý ile 20072013 döneminde uygulanmakta
olan ve AB hibe fonlarýný kýrsal kesimde yaþayan halkýmýza,
çiftçilere, üretici birliklerine ve tarým sektöründe faaliyet gösteren
firmalara projeler karþýlýðýnda ve sözleþmelerine uygun olarak
kullandýrmaktadýr.
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Kütahya Ýl Koordinatörlüðü IPARD programýnda 2. faz iller
arasýnda bulunmakta olup 2012 Mart ayýnda kurulum
çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Ekim 2012 içersinde Avrupa
Komisyonu tarafýndan gerçekleþtirilecek akreditasyon
denetimlerinin tamamlanmasý ve nihayetinde de 2013 yýlý
itibari ile fon daðýtýmýna TKDK kurum baþkanlýðýnca baþlanmasý
planlanmaktadýr.

IPARD NEDÝR?
Avrupa Birliði (AB) tarafýndan aday ve potansiyel aday ülkelere
destek olmak amacýyla oluþturulan, Katýlým Öncesi Yardým
Aracýnýn Kýrsal Kalkýnma bileþenidir.
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baþvuru sahibinin de %50 katkýsý ile olacaktýr. Bunlar ile alakalý
detaylý bilgilerin devam eden sayýlarda verilmesi planlanmaktadýr.

TARIMSAL ÝÞLETMELERÝN YENÝDEN YAPILANDIRILMASI
VE AB STANDARTLARINA ULAÞTIRILMASINA YÖNELÝK
YATIRIMLAR
1.SÜT ÜRETEN TARIMSAL
TARIMSAL ÝÞLETMELERE YA
YATIRIM
Süt üreten tarýmsal iþletmelerin desteklenmesinin amacý nedir?
Süt üreten iþletmeler alt tedbiri ile küçük ve orta ölçekli tarýmsal
iþletmelerin;
 Modernize edilmesi,
 Avrupa Birliði standartlarýna yükseltilmesi ve
 Ýyi tarým uygulamalarýný yapar hale getirilmesi
amaçlanmaktadýr.

KÝMLER BAÞVURABÝLÝR?
IPARD, Avrupa Birliðinin Ortak Tarým Politikasý, Kýrsal Kalkýnma
Politikasý ve ilgili politikalarýnýn uygulanmasý ve yönetimi için
uyum hazýrlýklarýný ve bu kapsamda politika geliþtirilmesini
desteklemeyi amaçlamaktadýr.

Süt Üreten Tarýmsal Ýþletmelere verilecek destekten
faydalanmak için Kamu tüzel kiþilikleri hariç, ulusal kanunlarca
tanýnmýþ gerçek ve tüzel kiþiler gerekli uygunluk koþullarýný
saðlamak kaydýyla proje baþvurusunda bulunabilir.
! Kamu hissesi %25den fazla olan tüzel kiþilikler uygun deðildir.
deðildir.

IPARD Programýnýn Hedefleri Nelerdir?

Baþvuru sahibinin saðlamasý gereken koþullar:

 Tarým sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katký
saðlanmasý,

 Baþvuru sahibi baþvurusu teslim edildiðinde 65 yaþýn
üzerinde olmamalý(66 dan gün almamalýdýr)

 Gýda güvenliði, veterinerlik, bitki saðlýðý, çevre ve diðer
standartlara iliþkin AB standartlarýna ulaþýlmasýna teþvik edilmesi,

 Yatýrým yapacaðý alanda mesleki yeterliliðini kanýtlamalýdýr.

 Kýrsal alanlarýn sürdürülebilir kalkýnmasýna katký saðlanmasý,
 Yerel kýrsal kalkýnma stratejileri ve tarým-çevre tedbirlerinin
uygulanmasý için hazýrlýk faaliyetlerinin yapýlmasýdýr.

TKDK KÜTAHYA ÝL KOORDÝNATÖRLÜÐÜ:
Kütahya Ýl koordinatörlüðü sadece Kütahya ili sýnýrlarý içinde
faaliyet gösterecek olup 9 farklý alanda hibe (karþýlýksýz para)
verecektir. 9 Alan þöyledir;
 101-1
Süt Üreten Tarýmsal Ýþletmeler
 101-2-2
Beyaz Et üreten Tarýmsal Ýþletmeler
 103
Süt ve süt ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý
 103-2-2 Beyaz Et ve Beyaz Et ürünlerinin iþlenmesi ve
pazarlanmasý
 103-3
Meyve ve Sebzelerin iþlenmesi ve pazarlanmasý
 302-1Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve
Geliþtirilmesi
 302-2- Yerel Ürünler ve Mikro Ýþletmelerin Geliþtirilmesi
 302-3- Kýrsal Turizm
 302-4- Kültür Balýkçýlýðýnýn Geliþtirilmesi
Her alanda farklý olmak üzere minimum 5.000 avro, maksimum
1.500.000 avro hibe verecektir. Bu hibeler projeler karþýlýðýnda

 Tarýmsal iþletme (gerçek kiþi olmasý halinde iþletmenin
sahibi) aþaðýdaki belgelere sahip olmalýdýr.
-Çiftçi kayýt sistemi
-Hayvan kayýt sistemi
-Ulusal vergi sistemi
Not: Yeni tarýmsal iþletme kurulmasý durumunda yalnýzca
ulusal vergi sistemine kayýtlý olmak ve yatýrýmýn sonunda
diðerlerine de kayýtlý olunmalýdýr.
 Yapýlacak yatýrýmla ilgili tarýmsal iþletme;
a)Süt üreten küçük ve orta ölçekli tarýmsal iþletme
-En az 10, en fazla 100 baþ süt ineði veya
-En az 50, en fazla 300 süt veren koyun veya keçiye sahip
olmalýdýr.
b)Yaþayabilirlik eþiðinin hemen altýndaki 10 süt ineðinden daha
az inek sahibi iþletmeler,
-7,8,9 süt ineðine sahip iþletmeler yatýrýmýn sonunda en az
10 baþ süt ineðine ulaþacaðýna iliþkin taahhütname sunmalýdýr.
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KÝMLER BAÞVURAMAZ?
 Haklarýnda iflas, konkordato veya tasfiye kararý alýnanlar,
mal varlýðý veya iþlerinin yönetimi atanmýþ kayyum veya vasi
tarafýndan idare edilenler,
 Türkiye Cumhuriyetinin yasal hükümleri uyarýnca, sosyal
sigorta primi veya vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerime
getirmeyenler,
 Hýrsýzlýk, yaðma, güveni kötüye kullanma, dolandýrýcýlýk,
hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasýna fesat karýþtýrma,
zimmet irtikap veya rüþvet suçlarýndan kesin hüküm giymiþ
olanlar,
 Baþvuru aþamasýnda, proje uygulama ve uygulama sonrasý
dönemde TKDK tarafýndan kara listeye alýnanlar,
 3713 sayýlý Terör ile Mücadele Kanunu kapsamýna giren
suçlardan ve organize suçlardan dolayý hükümlü bulunanlar.

HANGÝ HARCAMALARA DESTEK VERÝLÝYOR?
A- YAPIM ÝÞLERÝ
Uygun Harcamalar Listesinde detaylandýrýlan taþýnmazlarýn
inþasý/geniþletilmesi/modernizasyonu bu alt tedbir için uygun
harcamalardýr.
B- MAKÝNE-EKÝPMAN ALIMI
Uygun Harcamalar Listesinde detaylandýrýlan satýn alýmý
yapýlacak malzeme, ekipman, makine gibi alýmlar ile uygun
harcamalar listesinde belirtilen yazýlýmlar da dahil biliþim
teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alýmlar bu alt tedbir
için uygun harcamalardýr.
C- HÝZMET ALIMI (GENEL HARCAMALAR)
Yatýrým bütçesi içinde yer alan, makine-ekipman alýmý ve yapým
iþleri uygun harcamalar toplamýnýn en fazla %12sine karþýlýk
gelen mimarlýk, mühendislik ve diðer danýþmanlýk ücretleri ile
lisans ve patent haklarýnýn devralýnmasýna yönelik genel
maliyetler ile yine söz konusu %12lik tutara dahil olmak üzere
makine-ekipman alýmý ve yapým iþleri uygun harcamalarý
toplamýnýn en fazla %4üne karþýlýk gelen ve 6.000 Avroyu
aþmayan iþ planý hazýrlýðý ile ilgili alýmlar bu alt tedbir için uygun
harcamalardýr.
D- PROJE GÖRÜNÜRLÜK HARCAMALARI

HANGÝ HARCAMALARA DESTEK VERÝLMÝYOR?
 Arazi ve mevcut binalarýn satýn alýnmasý
 Ýkinci el makine ve ekipman alýmý
 Canlý hayvan satýn alýnmasý
 Zirai ürün haklarýnýn, yýllýk bitkilerin ve onlarýn ekimlerinin
satýn alýnmasý
 KDV ve ÖTV dahil olmak üzere vergi ve harçlar
 Gümrük resmi ve ithalat vergileri
 Ýþletme giderleri
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 Bakým ve amortisman giderleri
 Her türlü kira gideri
 Banka ücretleri, teminat masraflarý ve benzeri ücretler
 Döviz-TL ile ilgili dönüþüm maliyetleri, ücretleri ve kambiyo
kayýplarý
 Para cezalarý, mali cezalar ve dava masraflarý
 Faydalanýcý tarafýndan yapýlan ayni katkýlar
 Uygun harcama listesinin dýþýnda bulunan diðer tüm
harcamalar.

DESTEK ORANI NEDÝR?
Destek oraný uygun harcamalar listesinin %50sidir. Ayrýca;
 Baþvuru sahibi baþvuru sunulduðu tarih de 40 yaþýn altýnda
olan genç çiftçi ise %55
 Daðlýk alandaki iþletmelere yatýrým için %60 (daðlý alan
listesi mevcuttur)
 Yukarýdaki ilk iki þartý ayný anda saðlayan iþletmeler için
%65

Uygun harcama tutarý sýnýrý nedir?
En az 15.000 avro
En fazla 1.000.000 avro
Baþvuru sahibi aþaðýdaki bilgi ve belgeleri Baþvuru Paketi
þeklinde Koordinatörlüðümüze sunmak zorundadýr.
Baþvuru Paketi;
(a) Baþvuru Formu ve Ekleri,
(b) Ýþ Planý
(c) Teknik Projeden oluþmaktadýr.
Baþvuru sahibi, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu
tarafýndan belirlenmiþ formata uygun þekilde hazýrlanmýþ bir
iþ planý sunmalýdýr.
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu
Kütahya Ýl koordinatörlüðü
Adres: Vefa Mah. Þehit Albay Mehmet Nazým Bey Cad.
No:20( Dempark) Kütahya

Yaþam
Saðlýk

Her canlý için belirlenmiþ olan bir yaþam süresi vardýr. Bu durum vücudumuz
içinde geçerlidir. Vücudumuzun her ayrý parçasý için farklý yaþam süreleri
bulunmaktadýr. 40 yaþýna kadar saçlarýmýza rengini veren pigmentler yavaþ
yavaþ yaþam sürelerini tamamlamaya baþlarlar ve her yýl bu ölümler artarak
devam ederler. 35 yaþýnda veya 60 yaþýnda þeker hastalýðýna yakalanmanýz
arasýndaki fark organlarýnýzýn ömrü ile ilgilidir. Doðru ve dengeli beslenerek
organlarýnýzýn yaþam sürelerini uzatabilirsiniz.

Dyt. Ali DERELÝ

40 YAÞ ÜSTÜ ERKEKLER VE SAÐLIK
Erkeklerde 40 yaþ sonrasý, kadýnlarda ise menopoz sonrasý
yýllarýn getirdiði yanlýþ beslenme alýþkanlýklarý ile bazý saðlýk
sorunlarý ortaya çýkmaya baþlamaktadýr. Bu ortaya çýkan
hastalýk veya rahatsýzlýklar sanýldýðý gibi sadece genetik ile
ilintili deðildir. Bir hastalýða yakalanma riskinizi arttýran güçlü
genetik yatkýnlýk, bu hastalýðýn sadece %50sinden sorumludur,
diðer yarýsý sizin elinizdedir ve düzeltilebilir.

mümkün olduðunca kabuklarý ile birlikte tüketin.

Kadýn ve erkek anatomisinden kaynaklanan farklýlýk nedeni ile
erkeklerin bir takým dezavantajlarý bulunmaktadýr. Kadýnlarýn
kalça ve göðüslerinde bulunan yað hücrelerinin fazlalýðý,
erkeklerde göbek çevresinde yoðunluk oluþturmaktadýr. Göbek
çevresindeki yaðlanmaya yatkýnlýk, iç organlarýn üzerindeki
baskýyý arttýrmaktadýr. Yukarýda bahsettiðimiz organlarýn yaþam
sürelerini, bu üzerine koyduðumuz yað fazlalýðýnýn baskýsý
olumsuz etkilemektedir. Karaciðer yaðlanmasý, pankreas
çalýþamamasý (þeker hastalýðý), kalp rahatsýzlýðý, böbrek
rahatsýzlýklarý, kolon hastalýklarý gibi bazý hastalýklar 40 yaþ üzeri
erkeklerde daha fazla ortaya çýkmaktadýr.

Ara öðün tüketimi hakkýnda bir sürü kafa karýþtýran bilgi olmasýna
raðmen, siz siz olun sakýn ara öðün yemeyi unutmayýn, yada
hemen tüketmeye baþlayýn. Metabolizmanýzýn çalýþmasý, kan
þekeri dengenizin ayarlanmasý ve ana öðünlere aç oturmamanýz
için çok ama çok önemlidir. Göbek çevresi yaðlanmanýzdan
sizi kurtaracak olan tek þey, egzersiz ile birlikte yaptýðýnýz ara
öðündür.

40 yaþýndan sonra erkekler için dikkat edilmesi gereken iki
çok önemli unsur vardýr. Koroner kalp hastalýklarý ve kolon
kanseri. Ýkisi de göbek çevresi yaðlanma ile ortaya çýkan
hastalýklardýr. 40 yaþýndan sonra düzenli olarak kolonoskopi
ile kolon riskinizi, kan tahlilleri ve efor testleri ile kalp saðlýðýnýzý
mutlaka kontrol ettirmelisiniz.
Göbek çevreniz (bel çevresi) 94 cm üzerinde ise kalp hastalýðý
riskiniz artmaktadýr. Bu deðer 102 cmnin üzerine çýktýðýnda
ise riskin daha da arttýðý çalýþmalar ile kanýtlanmýþtýr. Bu sebeple
beslenmenize dikkat etmeniz ve hareketli bir yaþam sürmeniz
gerekmektedir.
Posalý beslenmeye
beslenme özen göstermeniz gerekmektedir. Özellikle
baðýrsaklarýnýzda bulunmasý gerekli bakterilerin yeteri kadar
olabilmesi ve kolon kanserinden korunabilmeniz için çok
önemlidir. Bunun yaný sýra kan þekeri dengenizin ayarlanabilmesi
açýsýndan da posalý besinler çok önemlidir. Meyvelerinizi

Meyve sularý yerine, meyvelerin kendilerini yemeye özen
gösterin.
Kurubaklagil tüketiminizi arttýrýn.
Sebzelerinizi piþirirken haþlama yöntemi kullanýn ve bunu
mümkün olduðunca kýsa tutmaya çalýþýn.

Su tüketiminize özellikle bu yaþlardan sonra daha fazla dikkat
etmelisiniz. %75i su olan bir vücutta, organlarýnýzýn daha uzun
süre yaþayabilmesi için mutlaka yeterli miktarda taze suya
ihtiyaç vardýr. Yani vücudunuzun kendini korumak için üzerinde
tutmuþ olduðu suya deðil, sizin sürekli ona verdiðiniz su ile
devir daim yaptýðý yeni suya ihtiyacý vardýr. Günde 10-12
bardak su içmeli ve bunu gün içerisine daðýtarak tüketmelisiniz.
Hareketli yaþam özellikle bu yaþýnýzdan sonra vazgeçilmeziniz
olmalýdýr. Þimdiye kadar hiç egzersiz yapmamýþ olsanýz bile
bu yaþtan sonra mutlaka baþlamalýsýnýz. Damar saðlýðýnýz ve
düzenli baðýrsak hareketleriniz için olmazsa olmazdýr. Haftada
3 kez, 40-45 dakikalýk yürüyüþler hastalýk risklerinizde büyük
ölçüde azalma saðlayacaktýr.
Sizin deðil, organlarýnýzýn yaþam süresini uzatmak için doðru
beslenmeliyiz. Ölüm günümüz belli belki ama önemli olan,
ikinci 40 senenizi devirip 80 yaþýnýza geldiðinizde de hala
saðlýklý düþünebilen, hala iþinin baþýnda dimdik durabilen,
kendi iþini görebilen, saðlýkla oturup kalkabilen bir ömür
tamamlamaktýr.
Düzenli Diyetle, Saðlýklý Bir Yaþam Dilerim.
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HSBC Bank
Kütahya Þube Müdürü
Dünya ekonomisine bakýldýðýnda gün geçmiyor ki yeni bir kriz
sinyaline iliþkin habere rastlanmasýn. Dünyanýn çeþitli büyük
ekonomilerinden gelen kriz sinyallerine raðmen Türkiye
ekonomisi görece parlak performansý ile ön plana çýkýyor.
Ancak tabii ki küresel ekonominin bir parçasý olarak, gelen
bu olumsuz haberlerden uzak durmak ve etkilenmemek de
pek mümkün olmuyor.
Þu an Euro bölgesinde yaþanmakta olan borç krizi küresel
ekonomi üzerinde de ciddi baskýlara yol açýyor. Yunanistan'ýn
ardýndan gözlerin Ýspanya, Ýtalya, Portekiz gibi diðer sorunlu
Avrupa ülkelerine çevrilmesi de piyasalarda tedirginlik
yaratmaktadýr.
Avrupa'daki olumsuz ivmeyle birlikte, ABD'den gelen haberler
de piyasayý olumsuz yönde etkilemektedir. Beklenenden kötü
gelen öncü imalat verileri ile birlikte, nisan ayý tarým dýþý istihdam
rakamýnýn da son altý ayýn en düþük seviyesinde ve beklenenin
oldukça altýnda artýþ göstermesi bu ekonomiye yönelik endiþeleri
de arttýrmaktadýr.
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Öte yandan Çin'in bu yýlki büyüme tahminini %8 den %7,5
e indirmesi piyasalarda moralleri bozan bir etki yaratmýþtýr.
Ayrýca Çin'in, son 22 yýlýn en yüksek dýþ ticaret açýðýný vermesi
ve PMI endeksinin yarattýðý hayal kýrýklýðý bu ülkenin ekonomisinin
büyümesine iliþkin endiþeleri de beraberinde getirmektedir.
Peki çevremizde tüm bunlar yaþanýrken Türkiye'deki durum
nedir?
Türkiye ekonomisi 2011 yýlýný %8,5 büyüme ile kapattý. Ýç
talepte yaþanan belirgin yavaþlamayla birlikte, bu yýlýn ilk
çeyreðinde, sanayi üretim artýþýnýn %2,7 de kalmasý, sanayideki
üretim artýþýnýn ekonomik büyümede yüzde 25lik bir paya
sahip olmasý nedeniyle ilk çeyrekte, ekonomik büyümenin,
%1-2 seviyelerinde ve geçen yýlýn oldukça altýnda kalacaðýnýn
bir göstergesi sayýlabilir. Ancak bu yýlýn baþýnda, 2012 yýlý için
açýklanan %4lük büyüme hedefi hatýrlandýðýnda hedefe uygun
þekilde ilerlendiði de görülmektedir.
Bununla birlikte, Avrupa'daki sorunlar bölgeye olan ihracatýmýzda
risk oluþturmaya devam etmektedir. Ancak, Ortadoðu ve
Afrika'ya yapýlan ihracattaki artýþ Avrupa bölgesindeki azalýþý

Köþe Yazýsý
Finans

telafi etmektedir. Bu yýlýn mart ayý ihracat rakamý geçen yýlýn
ayný dönemine göre %12,2 artarak 13.251 mio usd ye
ulaþmýþtýr. Ýthalatýmýz ise yine geçen yýlýn ayný dönemine göre
%4,8 azalarak 20.597 mio usd ye gerilemiþtir.

pozitif yönde olursa küresel sermayenin Türkiye'ye akýþý
hýzlanacaktýr. Bu durumda da TL yeniden deðer kazanmaya
baþlayacaktýr. Ýç talebi kesmeden yatýrým harcamalarýna devam
edilmesini saðlamak reel sektörü dinamik tutacaktýr.

Þu an enflasyon % 11 seviyelerinde. Öncelikli amaç
enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara indirilmesini ve
tutunmasýný saðlamak. Bu nedenle de enflasyonla mücadelenin
sürdürülmesi adýna Merkez Bankasý, bu yýl boyunca
uygulamakta olduðu sýký para politikasýna devam edecektir.

Krizlerle yoðrulmuþ olan bankacýlýk sektörü artýk attýðý her
adýma çok daha fazla dikkat ederek yatýrýmcýsýna ve tasarruf
sahiplerine farklý alternatifler sunmaktadýr. Ekonomiyi etkileyen
faktörlere her gün bir yenisinin eklenmesi, yaþanan saatlik
geliþmeler ve buna baðlý olarak ekonominin durulmayan
dalgalanmalarý yatýrýmcýyý pozisyon alma konusunda kararsýz
kýlmaktadýr.

Dünyada yaþanmakta olan tüm bu ekonomik krizlerden hiç
þüphe yok ki en fazla etkilenenlerin baþýnda da finans kurumlarý
gelmektedir. Ancak, 2001 krizinden sonra Türkiye'deki
bankacýlýk sektöründe yaþanmýþ olan önemli deðiþiklikler Türk
bankacýlýðýný çok güçlü kýlmýþtýr. Sermaye yeterlilik rasyolarýnýn
yüksek olmasý ve mevduat bazlý kaynak yapýsýnýn bulunmasý
bu gücün temelini oluþturan yapý taþlarýdýr. Bununla birlikte
bankacýlýk sektöründe karlýlýk düþmektedir. Ayrýca kredilerdeki
artýþ hýzý da yeteri kadar düþmemiþtir ve kredi/mevduat oraný
1e yaklaþmýþtýr. Baþta tüketici kredileri olmak üzere kredi faiz
oranlarýnýn yüksek ve sermaye giriþinin zayýf olmasý nedeniyle
yýlýn ilk çeyreðinde ekonomideki büyüme yavaþ olmuþtur. Ýkinci
çeyrek büyümesinde ise belirleyici unsur yine AB ve dünya
ekonomilerinin durumu olacaktýr. Ýlk çeyreðe göre daha pozitif
bir tablo ile karþý karþýya olunsa da yine de seyri çok dikkatli
takip edip, planlarý buna göre yapmak faydalý olacaktýr.
Bu parçalý bulutlu hava gerek yatýrýmcýlarý, gerekse tasarruf
sahiplerini etkilemektedir. Eðer ki dünya ekonomilerinde ivme

Þu anda izlenmekte olan para politikasýnýn devam etmesi
halinde kredi faizlerinde çok önemli düþüþler yaþanmayacaktýr.
Mevduat faiz oranlarý ise yatay seyrini sürdürecektir. Risk
almak istemeyen yatýrýmcý için vadeli mevduat yine cazibesini
koruyacaktýr. Yatýrým sepetini çeþitlendirmek isteyen tasarruf
sahipleri içinse yatýrým fonlarý da alternatif ürün olarak seçilebilir.
Fiyatýndaki gerilemeyle birlikte, altýn, yatýrýmcý için tercih edilen
ürün olma özelliðini koruyacaktýr.
Önümüzdeki aylara çok iyimser gözle bakmak belki hayal
kýrýklýðý yaratabilir. Ancak unutmamak gerekir ki her kriz dönemi
de fýrsatlarý beraberinde getirir. Türkiye, kurmuþ olduðu mali
disiplin ve uygulamakta olduðu makroekonomik politikalar ile
bölgesinde en hýzlý büyüyen ülkelerin baþýnda yer almaktadýr.
Dolayýsýyla, tüm belirsizliklere raðmen çok da þanslý bir konumda
bulunuyoruz. Doðru ve dikkatli yatýrýmýn kazanç getireceði bir
dönemden geçiyoruz.
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Kültür Mirasý
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KÜTAHYA
KONAÐI
Mimari yapýsý, yemekleri,
dekorasyonu ile geçmiþin kültürel
deðerlerini günümüze taþýyan,
Türk misafirperverliði, konak kültürü
ve yöresel deðerlerimizi yaþatan
ve yeni nesillere aktaran
tarihi Kütahya Konaðý
Hazýrlayan ve Fotoðraflar:
M.Akif Aðtaþ
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Mimari Yapýsý
Kütahya merkezde yer alan Ulu Camiinin arkasýnda bulunan
tarihi dokusunu hala koruyan sokaklar ziyaretçilerini Kütahya
Konaðýna ulaþtýrýyor. Ahþap cumbalý konak aslý korunan yapýsý
ile 19. yy. Osmanlý mimarisini yaþatmaya devam ediyor. Giriþ
kýsmýnda ilk dikkat çeken kapý ve açýlma sistemi. Çift kanatlý
ahþap kapý üzerinde iki tokmak bulunuyor. Farklý ses tonlarýna
sahip tokmaklardan düþük ve tiz bir ses çýkaran bayanlar,
yüksek ve tok ses çýkaran ise erkeklerin kullanýmý için yapýlmýþ.
Böylece ev sahibi zarif bir þekilde iþlenmiþ kapý tokmaklarýnýn
ses tonuna göre gelen kiþinin erkek yada kadýn olduðunu
anlayabilir. Konak ayný zamanda üst katta bulunan kapýyý
gören küçük pencere ile ev sahibinin kapýdaki kiþiyi görmesini
ve ip yardýmýyla kapýyý yukarýdan açmasýný saðlayan zekice
düþünülmüþ bir sisteme sahip.

Tarihi
Kütahya Konaðý, 1800 yýllarýn sonunda yapýlan ve günümüze
ulaþan kültürel bir deðer. Ýlk hanýmý Þerife Haným tarafýndan
mimari projesi çizilen konak, Kütahyanýn önemli yapýlarýndan
Yeþil Caminin de ustasý olan Rum Apostol Usta tarafýndan
yapýlmýþ. 19. yy. Osmanlý mimarisinin önemli örneklerinden
olan tarihi Kütahya Konaðýüç katlý, beþ odalý ve tamamen
ahþap bir yapýya sahip.
Þerife Haným, torunu dönemin belediye baþkaný Mehmet
Özbilen ve ailesinin, 70li yýllara kadar yaþamýný sürdürdüðü
konak dönemin Kütahya milletvekili Baþbakan Adnan
Menderesi misafir etmiþ. Daha sonraki yýllarda satýlmasýna
karar verilen konak Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan
konak kültürünün yaþatýlmasý amacýyla satýn alýnýp restore
edilerek turizme kazandýrýlmýþ. Bir dönem farklý iþletmeciler
tarafýndan restoran olarak hizmet veren konak 2006 yýlýnda
Kütahyalý turizmci Mehmet Uður Atakan tarafýndan mülkiyeti
ve iþletmesi ile devralýnmýþ. Günümüzde ise Mehmet Bey ve
eþi emekli öðretmen Gülnur Haným Kütahyanýn yöresel
lezzetlerini tarihi Kütahya Konaðýnda ziyaretçilerinin beðenisine
sunuyor.
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Giriþ kýsmýnda bulunan ahþap merdivenli ve ahþap
tavanlý þirin sofa, duvardaki eski Kütahya fotoðraflarý
ve sýcak karþýlama bir restorandan çok bir konaða
misafir olduðunuzu hissettiriyor. Birinci katta sað
kýsýmda kýþ aylarýnda tercih edilen ocaklý odalar,
mutfak ve arka bahçeye açýlan bölüm bulunuyor.
Kýþ odasý aslýna sadýk kalýnarak dekore edilmiþ,
kýþ aylarýnda ocak baþýnda, yemek ve sohbet için
ideal bir kýsým. Orta kýsýmda bulunan ahþap kapý
ile arka bahçeye çýkýlýyor. Ýçinde ýhlamur, erik,
armut, mürver ve dut aðaçlarýnýn bulunduðu
bahçe, masalarý ve sedirleri ile dönemin konak
kültürünün izlerini taþýyor. Bahçede bulunan ve
eskiden içme suyu amaçlý kullanýlan kuyu yeniden
dekore edilerek görsel amaçlý olarak
deðerlendirilmiþ.
Ahþap merdivenlerle çýkýlan üst katta, üç oda ve
terasa açýlan bir bölme bulunuyor. Merdivenlerin
bitiminde sizi karþýlayan aralýðýn sað kýsmýnda,
döneminde aile büyüklerinin kullandýðý doðal bir
oda bulunuyor. Ahþap, sediri, halýlarý, ocaðý, ahþap
dolaplarý ve banyo bölmeleri bulunan doðal odaya
girdiðiniz anda 19 yy. konak kültürünün havasýný
solumaya baþlýyorsunuz. Yer sofrasýnda yenilen
yöresel Kütahya yemekleri, içilen Türk kahveleri
sizi yýllar öncesine götürüyor.
Doðal odanýn karþý kýsmýnda, dönemin Kütahya
Milletvekili ve Baþbakaný Adnan Menderesin
Kütahya ziyareti sýrasýnda kaldýðý oda bulunuyor.
Doðal oda ile ayný dekorasyona sahip olan bu
oda içerisinde, yemek masalarý ve ahþap sedir
bulunuyor. Odada Adnan Menderesin ziyareti
sýrasýnda çekilen siyah beyaz fotoðraflarý da dikkat
çekiyor.
Arka bahçeye bakan kýsýmda gelin odasý
bulunuyor. O dönemde konaða gelen yeni gelinin
alýþma sürecinde ön kýsma bakan odada kalmasý
uygun görülmüyor ve sýkýlmamasý için kendisine
arka bahçeye bakan oda hazýrlanýyor.

86

Kültür Mirasý
Kütahya Konaðý

Gelin odasý tarzýnda dekore edilen odada masa, ibrik takýmý,
dikiþ makinasý gibi objeler kullanýlmýþ. Ayrýca gelin odasýnýn
bulunduðu tarafta ahþap kapýdan çýkýlan ve arka bahçeyi
gören bir teras mevcut.

Ne Yenir?
Sýkýcýk çorbasý ile baþlayan, cimcik ve sütlü incir tatlýsý ile
devam den yemeðimiz normalden farklý olarak etli yaprak
sarmasý ile son buluyor. Lezzetinin kalýcý olmasý amaçlandýðý
için yemeðin sonunda yenilen etli yaprak sarmasý Kütahya
yemek kültüründe misafir için yemeðin bittiðinin habercisi
olarak biliniyor.
Yemek sonrasýnda kültürümüzün muhteþem lezzetlerinden
Türk kahvesi eþliðinde konaðýn iþletmecisi Gülnur Hanýmla
sohbet etme imkaný buluyoruz. Gülnur Haným emekliliðinden
sonra Kütahya kültürünü tanýtma çalýþmalarýna baþlayarak,
yöresel yemek yarýþmalarýnda dereceler almýþ ve yurt dýþýnda
yöresel Kütahya kýyafetleri ve yemeklerini tanýtan projelerde
bulunmuþ.
Kütahyaya özgü sýkýcýk çorbasý, cimcik, tirit, güveç, tosunum
gibi birçok yöresel lezzeti deneyebileceðiniz konakta yemeklerin
tamamýnda organik malzemeler kullanýlýyor. Kullanýlan turþularýn
sirkeleri, yoðurt, tarhana, reçeller, yaprak salamuralardan,
kurutulmuþ patlýcanlara kadar her þey konakta özenle yapýlýyor.

Ulaþým
Tarihi Kütahya Konaðý, Kütahya merkezinde tarihi dokusunu
koruyan Paþam Sultan mahallesinde, misafirlerini bekliyor.
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4300 YILLIK TARÝH

KÜTAHYA
SEYÝTÖMER
HÖYÜÐÜ

Seyitömer Höyüðü, Kütahya il merkezine 25 km mesafede
bulunan Seyitömer Köyünün kuzeybatýsýnda yer alýyor. 140
metre çapýnda ve yaklaþýk 24 metre yüksekliðindeki höyük;
6 katmandan oluþuyor. Her katmanýnda ayrý bir yapý ve kültürün
izleri bulunan höyük Türkiye Kömür Ýþletmeleri (TKÝ) Genel
Müdürlüðüne baðlý Seyitömer Linyitleri Ýþletmesi rezerv arazisi
içerisinde yer alýyor. Höyükeki ilk kazý çalýþmalarý 1989-1993
yýllarý arasýnda yapýlmýþ.
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Kütahyanýn Seyitömer Köyü eski
yerleþim bölgesinde bulunan
SeyitömerHöyüðünde yapýlan kazý
çalýþmalarýnda bulunan eserler
binlerce yýlýk tarihi günümüzle
buluþturuyor.
Hazýrlayan : M.Akif Aðtaþ
Kaynak: Dumlupýnar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü, Dumlupýnar Üniversitesi Müzesi.

Bir süre ara verilen kazý çalýþmalarý, Türkiye Kömür Ýþletmeleri
(TKÝ) Genel Müdürlüðüne baðlý Seyitömer Linyitleri Ýþletmesi
(SLÝ) Müessesesi ile DPÜ Rektörlüðü arasýnda yapýlan protocol
doðrultusunda 2006 yýlnda yeniden baþlatýlmýþ.
2011 yýlýnda tamamlanmasý gereken fakat buluntu sayýsýnýn
beklentinin üzerinde olmasý nedeniyle süresi uzatýlan kazý,
Dumlupýnar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm
Baþkaný Prof. Dr. Nejat Bilgen baþkanlýðýnda yürütülüyor.

Seyahatname
Seyitömer Höyüðü

Roma, Helenistik ve Orta Tunç Çaðý dönemlerine ait
katmanlardan kalan bölümlerin bulunduðu höyükte yapýlan
kazý çalýþmalarý sonucunda bugüne kadar 5 bine yakýn eser
müzeye teslim edilmiþ.

4300 Yýllýk Saray
2010 yýlýnda yapýlan kazýlarda 4300 yýl öncesine ait saray
buluntularýna rastlanmasý oldukça dikkat çekici.Prof. Dr. Nejat
Bilgenin incelemelerine göre, bölge Erken Tunç Çaðýnda
kalýpla seramik üretimi yapýlan bir merkez. Ayrýca höyüðün
son katmanýnda yer alan bulgular bölgede bir saray olduðuna
dair ipuçlarý veriyor. Bu bölümün höyüðün en üst orta kýsmýnda
olmasý ve hemen yanýnda megaron denilen bir tapýnak
bulunmasý, orada bir yöneticinin olduðunu ve bulunan kalýntýlarýn
bir saraya ait olduðunun kanýtý olarak görülüyor. Saray kýsmýnda
bulunan odalarda yapýlan çalýþmalarda seramik kaplar, metal
bulgular ve fayanstan üretilmiþ takýlar gün ýþýðýna çýkarýlmýþ.

Akad Döneminden Kalma Mühürler
Saray yapýsýnda bulunan eserler arasýnda Mezopotomya
bölgesinin Akad dönemine ait fayanstan yapýlmýþ 10 adet
mühür yer alýyor. Uzmanlarýn ön incelemelerine göre MÖ 2300
civarýnda yapýlmýþ olan, çok iyi korunmuþ ve dönemin kültürünü
yansýtan mühürler Batý Anadoluda þu ana kadar bulunmuþ
en iyi mühür koleksiyonu.
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4000 Yýllýk Hububat
Tohumlarý
2009 yýlýnda höyüðün güney
batý kýsmýnda bulunan bir
yapýda kaplar içerisinde
bulunan mercimek
tohumlarýnýn, Dumlupýnar
Üniversitesi Biyoloji Bölümü
tarafýndan yapýlan
çimlendirme çalýþmalarýnda
olumlu sonuçlar alýnmýþ.
Sonraki yýllarda yapýlan
çalýþmalarda küpler içerisinde
bulunan çok sayýdaki arpa,
buðday, fið, mercimek
tohumlarý biyoloji
laboratuvarlarýnda inceleniyor.

Elde Edilen Bulgular Bilime Iþýk Oldu
Seyitömer Höyüðünde baþlangýcýndan bugüne
yürütülen çalýþmalarda 17 bine yakýn eser
günýþýðýna çýkarýlmýþ. Prof.Dr.Nejat Bilgenin
baþkanlýðýnda yürütülen çalýþmalar sýrasýnda elde
edilen bulgular bilim açýsýndan önemli geliþmelere
kaynak olmuþ. Höyükten elde edilen buldulardan
yola çýkýlarak bugüne kadar 3 sempozyum
düzenlenirken, onlarca tez çalýþmasý hazýrlanmýþ.

4000 Yýllýk Ýnsan Kalýntýlarý
Kazý çalýþmalarýnda ortaya çýkarýlan 6 insan
iskeletinin kafataslarýnýn içinde beyin kalýntýlarý
bulunmasý oldukça dikat çekici. Beyin kalýntýlarýnýn
bölgede bulunan bor madenlerinin özelliði
sayesinde bozulmadýðý düþünülürken, yapýlan
incelemelerde kalýntýlarda sývý ve dna tespit
edilmesi bilim adýna önemli bir geliþme olarak
görülüyor.

Eserler Müzede Sergileniyor
Seyitömer Höyüðünde yürütülen kazýda bulunan
4 bin eser Dumlupýnar Üniversitesi Merkez
Yerleþkesinde bulunan müzede sergileniyor.
Tarihin izlerini günümüze taþýyan müze Salý ve
Perþembe günleri 10:00-16:00 saatleri arasýnda
gezilebilir.
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Sizin Ýçin Seçtiklerimiz
Annelere

BÝZ ERKEKLER
BU ÜÇ KADINI
ADAM GÝBÝ SEVMESÝNÝ BECEREMEDÝK
Ne anamýza candan bir evlat,
Ne eþimize candan bir koca,
Ne de kýzýmýza candan bir baba olduk.
Yýllarca üzerimizde emeði olan, her an her yaþta üzerimize
titreyen, gözünde her zaman bebeði olduðumuz, eve geç
geldiðimizde uyumadýðýný gördüðümüz, okuldan dönerken sokak
ortasýnda gözleri bizi arayan, her davranýþýmýza sabýr gösteren
ve kýrýlmayan, bizim dertlerimize bizden daha çok üzülen, bizim
için hiçbir fedakârlýktan kaçýnmayan ANNELERÝMÝZ...
Ve annelerimizin elinden devralýp hayatýmýza anlam katan hayattaki
en güzel dostumuz ve en tatlý arkadaþýmýz, helalimiz, hayat
ortaðýmýz, çocuklarýmýzýn annesi... Sýkýntýlý anýmýzda baþucumuzda
gördüðümüz tek yardýmcýmýz, mutlulukta ve sýkýntýlarda tek
paylaþýcýmýz, hayatýmýzýn rengi, en güzel þiirimiz, hayatýmýzýn
olmazsa olmazý, en büyük destekçimiz...
EÞÝMÝZ...
Birde prensesimiz... Bize sevdalý bir yürek... Hayatýnda ilk erkeði
olduðumuz gülümüz... Akþamlarý bizi sabýrsýzlýkla bekleyen
ellerimize bakan sevgi dolu bir çift göz... Her zaman ve her yaþta
yanýnda olacaðýmýzý bilen bize güvenen ve bununla gurur duyan
bir tanemiz... Öcülerden ve cadýlardan koruyan kahramaný
olduðumuz, bize koruyucu melek gözü ile bakan; onun bize,
bizimde ona âþýk olduðumuz
KIZIMIZ...
Bunlar can, bunlar canan, bunlar hayatýn bizzat kendisi, hayatýn
anlamý, bizleri yüreklerine baþ tacý yapan, deðerleri dünyalýk
ölçülerle tartýlmayan üç güzel insan...
Bu üç kadýný sevgilerin en yoðunu ile sevmek için düþünmeye
gerek yok, bir neden aramaya gerek yok.
Sevmemiz için annemiz eþimiz ve kýzýmýz olmasý yeterli...
Ama biz bizi herkesten çok seven bu kadýnlarý adam gibi
sevmesini beceremedik.
Hep erkek rolünü oynadýk... Belki de çok sevdik ama bir türlü
sevgimizi ifade edemedik utandýk, yakýþmaz dedik... Masmavi
düþlerinin altýndaki sandalyeye tekme vurduk.
Yüreðimizden çýkan sevgi sözcüklerini dudaklarýmýzý kapayarak
aðzýmýzýn içine hapsettik söylemedik erkekliðe sýðdýramadýk. Bal
aldýðýmýz çiçeðimizin kýymetini bilemedik.
Üzerimizde emeði olan bizim biz olmamýzý saðlayan yegâne
varlýklara, her þeyimiz olan kadýnlara bize verdikleri sevginin yarýsý
kadar dahi sevgi veremedik...
Neden eþimize küçücük bir hediye almak bize aðýr geldi.
Annemizin hatýrýný sormak ve gönlünü almak için telefon açmamýzý
neydi engelleyen.
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Kýzýmýza içten sarýlýp öpüp koklamamýza hangi güç karþý çýkýyordu...
Neden herkesten fazla onlara güler yüz göstermedik.
Neden seni seviyorum demedik.
Ellerimizden kayýp gitmeden.
Hayal dünyamýzýn üç tane nadide yapraðý düþmeden...
Neden eþimize küçücük bir hediye almak bize aðýr geldi.
Annemizin hatýrýný sormak ve gönlünü almak için telefon açmamýzý
neydi engelleyen.
Kýzýmýza içten sarýlýp öpüp koklamamýza hangi güç karþý çýkýyordu...
Neden herkesten fazla onlara güler yüz göstermedik.
Neden seni seviyorum demedik.
Ellerimizden kayýp gitmeden.
Hayal dünyamýzýn üç tane nadide yapraðý düþmeden...
Sorguladýkça nedenini bizde bilemedik...
Onlarda bilemedi yüreðimizdeki sevginin baðbozumu zamanýný.
Bazen de sevdik ama orantý kuramadýk yüzümüze gözümüze
bulaþtýrdýk... Ya annemizi çok sevip eþimizi boþladýk... Ya eþimizi
çok sevip annemize ilgisiz kaldýk... Bilemedik sevginin soyut bir
kavram olduðunu.
Herkesi sevmeye yetecek kadar bir yüreðimiz olduðunu.
Ve tonlarca aðýrlýkta sevgiyi taþýyabileceðini...
Ruhumuzdaki dalgalarda gemilerini alabora etsek bile,
Onlar bizi karþýlýksýz hiçbir menfaat gözetmeden seviyorlar...
Oðlu olduðumuz için,
Eþi olduðumuz için,
Babasý olduðumuz için,
Eðer onlarýn bu sevgilerine karþýlýk birazcýk emek harcasaydýk,
bakýþlarýmýza bahar mevsimlerini getirseydik.
Yani demem o ki sevgilerini hak etseydik...
Bu üç kadýnda bizim için canýný verirdi...
Aslýnda hayatýmýzýn riyasýz melodisini onlar bize çalýyor...
Dedim ya; Biz bu üç kadýný adam gibi sevmesini beceremedik.

Duyuru

ULUSLARARASI DOLANDIRICILIÐA DÝKKAT

SUUDÝ ARABÝSTAN TÝCARET HEYETÝ VÝZELERÝ

Kamerun Ticaret, Sanayi, Madenler ve El Sanatlarý Odasý
Baþkaný Christophe Eken tarafýndan Yaounde Büyükelçiliðimize
iletilen bir yazýya atfen, adý geçen Odanýn adýný ve antetli
kaðýtlarýný kullanan bazý kalpazanlarýn kendilerini Permission
Office görevlisi olarak takdim ederek, ihracat belgelerinin
onayý için yabancý þirketlerden 1503,-Avro ödemede
bulunulmasýný istedikleri bildirilmiþtir.

Ticaret heyeti programlarý kapsamýnda Suudi Ticaret ve Sanayi
Odalarý Konseyine yapýlacak ziyaret ve vize baþvurularýnýn
Suudi Dýþiþleri Bakanlýðýna gitmeden önce Suudi Ticaret ve
Ekonomi Bakanlýðý ile Suudi Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan da
uygun görülmesi ve vize baþvurularýnýn en az bir ay önce
yapýlmasý gerektiði TOBBdan odamýza ulaþan yazýda
belirtilmiþtir. Bu çerçevede, Suudi Arabistana yapýlacak vize
baþvurularýnda bu durumun dikkate alýnmasýnýn faydalý olacaðý
bildirilmiþtir.

Söz konusu odanýn bu isimde bir bürosu olmadýðý gibi, yabancý
firmalardan böyle bir belgenin de talep edilmediði ifade
edilmektedir.
Ayrýntýlý bilgi için;
- T.C. Yaounde Büyükelçiliði
Douala Fahri Konsolosluðu
Tel: +237 22 20 67 75 / +237 22 20 67 76
Mr.Ekoko Mukete
e-posta: umbassade.yaounde@mfa.gov.tr
Honorary Consul
Tel: +237 33 42 62 20
e-posta: turkishhonconsuldla@yahoo.com

-

FÝRMALARIN IRAKTA YAÞADIKLARI ÝKAMET
SORUNLARI
Türk firmalarýnýn Irakta ikamet izni almalarý konusunda yaþadýklarý
sýkýntýlara iliþkin olarak, Baðdat Büyükelçiliði Ticaret
Müþavirliðimizin, Irak Ýçiþleri Bakanlýðý Ýkamet Bürosu Genel
Müdürü Mohamed Hussain Al Khazraji ile yaptýðý görüþmede,
yabancý firma çalýþanlarýnýn ikamet izni sürecinde yerine
getirmesi gereken prosedüre iliþkin dile getirilen bilgiler odamýza
ulaþmýþtýr. Bu bilgiler www.kutso.org.tr internet sitemizden
veya odamýzdan alýnabilir.

RK (Reeskont Kredisi) UYGULAMALARINDA
DÜZENLEME
Reeskont Kredisi (RK) Uygulama esaslarýnýn 27 Þubat 2012
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere revize edildiði TOBBdan
odamýza gelen yazýda bildirilmiþtir.
Bu çerçevede, Reeskont Kredisinin firmalarýn ihtiyaçlarýný
daha etkin bir þekilde karþýlamasýný teminen;
Taahhüt kapama süresi 120 gün vadeli RK-Döviz ve 120/180
gün vadeli kullandýrýlan RK-TL kredileri için kredi kullandýrma
tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yapýlan ihracatlarý kapsayacak
þekilde belirlenmiþ olduðu, söz konusu deðiþikliðin bu tarihten
önce kredi kullanan ve kredi konusu ihracat taahhüdünü
gerçekleþtirmeyen firmalara da uygulanacaðý belirtilmiþtir.

KÝÞÝSEL KORUYUCU DONANIMLARIN (KKD)
DENETÝMÝ BÝLGÝ NOTU

MÜKELLEF MEMNUNÝYET ANKETÝ

Üretilen ürünlerin mevzuata uygun ve güvenli olup olmadýðýnýn
denetlenmesi ve uygun olmayan ürünlerin tespit edilmesi
amacýyla, çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan Piyasa
Gözetimi ve Denetimi (PGD) yapýlmaktadýr.

T.C. Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnca sunulan
hizmetlerin memnuniyetini ölçmek amacýyla online olarak
Mükellef Memnuniyet Anketi www.gib.gov.tr internet sitesinde
açýlmýþtýr. Üyelerimizin bilgi edinmesini ve ankete katýlmasýný
rica ederiz.

PGD çalýþmalarý kapsamýnda KKD denetimi ise Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilmektedir.
KKD alanýnda yapýlan denetimlerin üreticiler tarafýndan daha
iyi anlaþýlmasý için, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
tarafýndan hazýrlanan bilgi notu www.kutso.org.tr internet
sitemizden veya odamýzdan alýnabilir.
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ABD BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ VÝZE MÜLAKATLARI

SÝGORTALILARIN PRÝM BORÇLARINA DÝKKAT

ABD Büyükelçiliði Konsolosluk Bölümü temsilcileri ile TOBB
temsilcileri arasýnda yapýlan bir toplantýda, iþadamlarýmýzýn
ABDye giriþ için yaptýklarý vize baþvurularý sürecinde,
Büyükelçilikte yapýlan mülakatlara hazýrlýklý gitmelerinin, vize
alma sürecini kolaylaþtýracaðý bilgisinin alýndýðý TOBBdan
Odamýza ulaþan yazýda bildirilmiþtir. Bu çerçevede, vizeye
baþvuran iþadamlarýna yöneltilen sorulara iliþkin bilgi
www.kutso.org.tr internet sitemizden veya odamýzdan alýnabilir.

Sigortalýlarýn, birikmiþ prim borçlarý için 6183 sayýlý Kanunun
48 inci maddesine göre

BULGARÝSTAN VÝZE UYGULAMASI
Bulgaristan Cumhuriyeti, 31 Ocak 2012 tarihinden itibaren
yürürlüðe giren yeni uygulamayla, Bulgaristana seyahat etmek
isteyen geçerli Schengen vizesi hamillerine ve Schengen
hukuku kazanýmlarýný tamamen uygulayan üye ülkeler ile Ýsviçre
ve Lihtenþtayn tarafýndan verilen geçerli uzun süreli oturum
vizesi ile oturum izni sahiplerine vizesiz rejim uygulamasý
getirmiþtir. Konuya iliþkin detaylý bilgiye, Dýþiþleri Bakanlýðý
resmi internet sitesinde (www.mfa.gov.tr) yer alan KonsoloslukYurt Dýþý Seyahat Duyurularý bölümünden ulaþýlabilir.

tecil ve taksitlendirme talebinde bulunarak peþinat tutarlarýný
ödemeleri halinde, kendileri ve bakmakla yükümlü kiþilerin
saðlýk hizmetlerinden yararlanmalarýna imkan saðlanmýþtýr.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Sigorta Primleri Genel
Müdürlüðünden odamýza gelen yazýda; prim alacaklarýnýn
tahsilinin saðlanmasý ve olasý maðduriyetlerin önlenmesi
bakýmýndan söz konusu sigortalýlarýn, muaccel hale gelen
prim borçlarýný Ýcra Takip Haciz ve Satýþ Servislerine intikal
ettirilmeden, baðlý bulunduklarý Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlükleri/Merkez Müdürlüklerine yazýlý müracaat edilerek
ve gerekli þartlarýn yerine getirilmesi halinde azami 36 aya
kadar taksitlendirebilecekleri, bu borçlarýn taksitlendirilmesi
halinde kendileri ve bakmakla yükümlü olduklarý kiþilerin saðlýk
hizmetinden yararlanabilecekleri, aksi takdirde söz konusu
prim borçlarýnýn 6183 sayýlý kanuna göre haklarýnda cebri takip
baþlatýlarak menkul, gayrimenkul ve üçüncü kiþiler nezdinde
bulunan hak ve alacaklarýna haciz iþlemi uygulanmak suretiyle
tahsil cihetine gidileceði bildirilmiþ ve üyelerimizin bilgi edinmeleri
istenmiþtir.

SURÝYE/VERGÝ USUL KANUNU SÝRKÜLERÝ/52
8 Mart 2012 tarih ve VUK-52/2012-2/Mücbir sebep-1 sayýlý
Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Suriyede meydana gelen
olaylardan etkilenen mükelleflerin bu keyfiyeti tevsik etmeleri
þartýyla Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden
faydalandýrýlmasý hakkýnda açýklamalara yer verildiði TOBBdan
Odamýza ulaþan yazýda bildirilmiþ olup, ayrýntýlý bilgi KUTSOdan
alýnabilir.

EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜNDE
ONLINE RANDEVU
T.C. Kütahya Valiliði Emniyet Müdürlüðü Araç Tescil ve Arþiv
Büro Amirliði hizmetlerinin yeni kayýt, nakil, devir, belge yenileme,
trafikten çekme, hurdaya ayýrma, geçici yol belgesi iþlemleri,
Sürücü Belgeleri Sicil ve Arþiv hizmetlerinin yeni kayýt, belge
yenileme ve zayi iþlemleri www.kutahya.pol.tr Ýnternet Web
Sitesinden Online Randevu Sistemi ile yapýlmaktadýr.

AKBÜK TURÝZM-TANITIM GÜNLERÝNE DAVET
T.C. Kütahya Valiliði Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünden odamýza
ulaþan yazýda, 15 Haziran-15 Eylül 2012 tarihleri arasýnda
Aydýn Ýli Didim Ýlçesi Akbük Beldesinde Akbük Türk El Sanatlarý
Hediyelik Eþya ve Turizm Tanýtým Günleri düzenleneceði
bildirilmiþtir. Etkinlik hakkýnda detaylý bilgi KUTSOdan alýnabilir.
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TEVKÝFAT ORANI
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Kütahya Sosyal
Güvenlik Ýl Müdürlüðünden odamýza gelen yazýda; 5510 sayýlý
Kanunun Primlerin ödenmesi baþlýklý 88 inci maddesinin 10
uncu fýkrasýnda; 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendinin
(4) numaralý alt bendi kapsamýnda sigortalý olarak tescil edilmiþ
olanlarýn prim borçlarýný, sattýklarý ürün bedellerinden borç
tutarýný geçmemek þartýyla %1 ila %5 oranlarý arasýnda olmak
üzere kesinti yapýlmak suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir
hükmüne yer verildiði belirtilmektedir.
Yazýda devamla, 17.04.2012 tarihinde yayýmlanan Yönetmelik
deðiþikliði ile kesinti oranýný %5e kadar belirlemeye Kurumun
yetkili olduðu ve bu fýkranýn uygulanmasýna iliþkin usul ve
esaslarýn Kurumca yayýmlanacak teblið ile belirleneceðinin
hüküm altýna alýndýðý bildirilmektedir. Tarýmsal ürün bedellerinden
yapýlacak kesinti iþlemlerine iliþkin teblið çalýþmalarýnýn devam
etmekte olduðu, kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve
tüzel kiþilerin, 17.04.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yeni
teblið yayýmlanýncaya kadar tarýmsal faaliyette bulunanlardan
satýn aldýklarý ürün bedelleri üzerinden prim borçlarýna mahsuben
%1 oranýnda kesinti yapmalarý gerekmektedir.
Konu hakkýnda ayrýntýlý bilgi SGK Kütahya Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðünden alýnabilir.

Kitap
Seçtiklerimiz

Kümesteki Kartal
Neden Uçamaz?
Türk Giriþimcilerin
Ýnternet Serüveni

Giriþimciliðin
Altýn Kurallarý
Giriþimciliðin Altýn Kurallarý kitabý tüm giriþimcilere bu
sürecin hemen her aþamasýnda faydalý olabilecek bir
çalýþma. Giriþimcilik konusunun farklý alanlarýnda tecrübeli
24 farklý ismin kendi kalemlerinden anlatýmlarýnýn yer aldýðý
bir kitap.
Kitapta yer alan 24 isim ve ele aldýklarý konu baþlýklarý
þöyle:
Alaaddin Alpay  Giriþimci Ekosistemi
Dr. Necip Uludað  Giriþimci Özellikleri
Taylan Demirkaya  Zihin Yapýsý
Prof. Dr. Zuhal Baltaþ  Bireysel ve Kurumsal Giriþimcilik
Dr. Haluk Elçi  Yatýrým Sürecine Hazýrlýk
Baybars Altuntaþ  Melek Yatýrýmcýlar
Fuat Sami  Yatýrýmcý Gözünden Giriþimci
Numan Numanbayraktaroðlu  Melek Yatýrýmcýlarýn Bilmesi
Gerekenler
Ertuðrul Belen  Networking
Gülsüm Çýracý  Kuruluþ Stratejisi
Azim Çiðil  Þirket Kurma Hukuku
Ýhsan Elgin  Büyüme
Þerif Kaynar  Ýnsan Kaynaklarý
Taner Özdeþ  Satýþ
Hayat Bayramoðlu  Perakende
Uður Özmen  CRM
Ýsmet Ýmrak  Halkla Ýliþkiler
Nevzat Erdað  Muhasebe & Vergi
Öznur Sanbay  Kurumsallaþma
Nurettin Özdoðan  Internet Giriþimciliði
Halil Erdoðmuþ  Yeni E-Ticaret Modeli
Mehmet Soner Babüroðlu  Patent
Erkan Güral  Aile Firmalarý ve Aile Giriþimciliði
Burcu Akdarý  STK'lar ve Giriþimciler

Nevzat, Amerika'daki yüksek lisans eðitimini yarýda
býrakýp Türkiye'ye döndüðünde, kendisine gelecek
vaadeden bankadaki iþinden ayrýlan Melih'le birlikte risk
dolu bu projeye atýldý. Cem de diðer iþlerini býrakýp teklif
edilen ortaklýðý kabul etti. Kendilerini bekleyen zor günleri
hiç bilmiyorlardý. Ufak bir adýmla yemeksepeti.com'un
uzun yolculuðuna baþladýlar.
Burak ve Serkan, üniversite hayatlarý boyunca aldýklarý
eðitimi düþünmeyip mimarlýk yapmaktan vazgeçtiler.
Kurulu düzenlerini bozdular. Evden çalýþtýlar. Sýkýntý
çektiler. Birlikte gittigidiyor.com adýndaki hayallerinin
peþine düþtüler.
Halil, internette kolay hatýrlanmak ve ilerde marka
olabilmek amacýyla bebek.com ismini satýn aldý. Alan
adlarýný alabilmek için evini sattý. Bu sýrada ekonomik
krizle mücadele etti. Küçük þirketini kurduðunda elinde
maddi hiçbir þey kalmamýþtý. Çevresindeki herkes ona
farklý gözle bakmaya baþlamýþtý. Bir çok kimse hayallerine
ve yapacaklarýna inanmýyordu.
Onlarý bu yoldan çevirmeye çalýþtýlar, þevklerini kýrdýlar.
Fikirlerini anlattýklarýnda çok bükük dukaklar gördüler.
Ayný denizde yolculuk
yapýyorlardý. Birbirlerini
tanýmýyorlardý ama hepsinin
ortak özellikleri vardý. Aþýktýlar,
odaklanmýþlardý, büyük
dalgalarý aþmayý, fýrtýnalarla
savaþmayý ve en sonunda
hayallerine ulaþacaklarý
limaný düþündükleri için
bu denizde yolculuða
baþlamýþlardý.

Kaynak:
www.girisimcilikveyenilik.com
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Ajanda
Fuarlar

29 Aðustos -1 Eylül 2012
Stone Eurasia 2012
Doðal Taþlar, Mermer Üretim ve
Ýþleme Teknolojileri Fuarý
Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul

31 Aðustos - 9 Eylül 2012
Ýzmir Enternasyonal Fuarý (81.)
Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný / Ýzmir

30 Aðustos -1 Eylül 2012
Konya Tohum 2012
2.Tohumculuk Fidancýlýk, Bahçe Bitkileri, Zirai
Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanlarý Fuarý
KTO Tüyap Konya Uluslararasý Fuar Merkezi / Konya

5 -9 Eylül 2012
23.Uluslararasý Züchex
Züccaciye Ev Eþyalarý, Dekoratif ve
Elektrikli Ev Gereçleri Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul

30 Aðustos - 2 Eylül 2012
Helal ve Saðlýklý Ürünler Fuarý 2012
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy / Ýstanbul

30 Aðustos - 2 Eylül 2012
DLG-ÖÇP Tarým ve Teknoloji Günleri 2012
Karaevli Köyü / Tekirdað

6 -8 Eylül 2012
5.Kablo & Tel, Kablo Aksesuarlarý,
Kablo Gruplama ve Elektro Ýzolasyon
Malzemeleri ve Ekipmanlarý Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy / Ýstanbul

6 -9 Eylül 2012
3.Ortadoðu Halý Fuarý
OFM Ortadoðu Fuar Merkezi / Gaziantep
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