1

Ýçindekiler

30

44

36

KUTSO

Kütahya
Ticaret ve Sanayi
Odasý
Aðustos - Eylül 2012
Yýl :13 Sayý : 178

20

En Temiz Üçüncü Ýl
Kütahya

24

Güral Vite Büyük Ödül

26

Genç Ýþ Adamlarý Yeni
Baþkanýný Seçti

27

Güral Afyon 2012nin En
Ýyi Saðlýk Turizmi Ýþletmesi

28

Medeniyetlerin Buluþma
Noktasý Kütahya

44

Ýþyeri Stresi Kalp Krizi
Nedeni Olabilir

48

Kutsodan Yerel Basýna
Destek

51

Zafer Havalimaný Yetkilileri
Kutsoya Konuk Oldu

52

Tarým Sektörü Ýçin
Ortak Akýl Toplantýsý

53

Haber

Tarým ve Kýrsal Kalkýnma
Destekleri

Oksello Dünya Markasý
Olma Yolunda

36

40

Bayram YILDIZ

Dumlupýnar Fuarý 38. Kez
Kapýlarýný Açtý

29

Seramik Sektöründe Bir Ýlk

30

Güral Afyon Kutso
Meclisini Aðýrladý

54

Maliye Bakaný Yardýmcýsý
Kütahyadan

32

ZEKA Kalkýnma Kurulu
Manisada Toplandý

56

59

Yabancý Büyükelçiler ve
Diplomatlar Kütahyada

60

Kütahyalý Hakim ve
Savcýlar Sapancada

61

Umem Beceri10 Projesi

62

Kutso Meclis Toplantýsý

63
64
66

68

Yaþam

Sanayi Devrimleri - V

Göksel ÖZÇINAR

Kutso Geleneksel Ýftar
Yemeði

Sinsi Hastalýk Tansiyon

Finans

16

34

58

Zararýn Neresinden
Dönülse Kardýr

Miras

Yeni Türk Ticaret
Kanunu -4

Zafer Bayramý Coþku Ýçinde
Kutlandý

Kutsodan KÜGÝADa
Anlamlý Ziyaret

Lajos Kossuth Müzesi

Seyahatname

Mehmet Mehdi EKER

33

58

Gerçek Bir Anadolu
Hikayesi:

Kitap

11

Gürallarda Enerji ve
Seracýlýk Yatýrýmý

Ýþ Dünyasý

T.C. Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakaný

6

32

Kültür-Sanat Sektör

Kutlu ESER
ZEKA Kütahya Yatýrým
Destek Ofisi

Güncel

Nafi GÜRAL

KAGÝKten Dünya
Þampiyonu Aslý Çakýr
Alptekine Plaket

Yeni Teþvik Paketi
Bilgilendirme Toplantýlarý

Seçtiklerimiz

76

Ajanda

3

66

Saðlýk

Araþtýrma
Güncel

2

34

Haber

Baþkandan

Yeni Teþvik Sistemi

Konuk

Kütahya olmasý lazým
gelen yerde neden deðil?

Kapak Konusu

11

Fuarlar

80

72

Aþaðý Çarþý

KUTSO DERGÝSÝ Sahibi
Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý
Adýna
H.Mithat DELEN
Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Adýna
Sorumlu Müdür
Salih Nafi ALIÇ
KUTSO Genel Sekreteri
Yayýn Kurulu
H.Mithat DELEN
Harun YURDAGÜL
Enver ÖZER
Mehmet YAYLIOÐLU
Eser ÇETÝNTAÞ
Salih Nafi ALIÇ
Melike KÖSE
KUTSO Dergisi
Yerel Süreli Bir Yayýndýr.
Reklam Ýrtibat
Melike KÖSE
Tel: 0 274 228 00 28
0 274 228 32 32
Faks: 0 274 228 04 40
mkose@kutso.org.tr
Grafik Tasarým
Burcu SARIIÞIK GÝRGÝN
Hazýrlýk-Baský
Ekspres Matbaasý, Kütahya
Menderes Bulvarý Ata Apt
Zemin Kat
Tel: 0 274 216 00 01
Faks: 0 274 216 00 05

Baþkandan
Baþyazý

KÜTAHYA,
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GELEN YERDE
NEDEN DEÐÝL?
Nafi GÜRAL

KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný

Bu soruyu her fýrsatta kendime sorarým, çevremdeki insanlarla

Peki olabilir miyiz? Neden olmasýn? Ancak olmasý için

da bu konunun sohbetini yaparým, sonuç üç aþaðý beþ yukarý

Kütahyanýn geliþmesini istemek ve bu ilde yaþayan insanlar

aynýdýr. Sonuç ne diye sorarsanýz, tavsiye ederim siz de

olarak görevlerimizi yapmakla mümkün olabilir.

çevrenizdeki onlarca kiþi ile bu konunun sohbetini yapýn,
göreceksiniz ki teþhis ayný olacaktýr.
2012 ilk yarýsýnda yeni teþvik mevzuatý yayýnlandý, Kütahya 4.
Bölge il olarak ilan edildi. Neden? Tabii ki hatýr için deðil, ülke
genelindeki geliþmiþlik sýralamasýnda ancak 4. Bölgede
kendisine yer bulabildiði için.

Satýr baþlarý ile özetlemek ve bu özetleri Kütahyanýn geliþmesi
için kendisini görevli sayan kiþilerin katkýlarý ile geniþletmek
suretiyle bir yol haritasý çizebiliriz.
Öncelikle Kütahyanýn geliþmesini istemekle beraber, sadece
istemekle kalmayýp, seçme yaþýna gelmiþ tüm hemþehrilerimiz
kendilerinin Kütahyanýn geliþtirilmesinde görevli olduklarýný

Nedense hepimiz 4. Bölgeden ileri geçemediðimiz için

kabul etmeleri lazým. Bu görev bilinci oluþtuðunda, geliþmiþliðe

üzülmemiz gerekirken, "Kütahya dýþýndan yeni yatýrýmcýlar

giden tüm yollar açýlmýþ olacaktýr.

gelecek, ilimiz geliþecek" umuduyla sevindik, halbuki daha
ön sýralarda mesela 2. Bölgede olsaydýk keþke. Olsaydýk,
bugün yaþadýðýmýz sorunlarý çözmüþ, geliþmesini tamamlamýþ,
diðer illere örnek olan, parmak ýsýrtan bir il olurduk.

Geçtiðimiz yýllarda iþ adamlarýmýzla birlikte bize göre geliþmiþ
onlarca il ziyaret ettik, gittiðimiz illerdeki sanayi kuruluþlarýný
gördük, iþ insanlarýný, yöneticilerini dinledik, onlarý Kütahyaya
davet ettik. Baþarý sýrlarýnýn, Kütahyada yaþayan daha geniþ
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kitleler tarafýndan öðrenilmesi için salonlarda ve yerel tvlerde
konferanslarýný dinledik, ama dinlediklerimizden yararlanma
konusunda pek de baþarýlý olduðumuzu söylemek mümkün
deðil.
Ne yapmalýyýz?
- Öncelikle hepimiz yeteneklerimiz ve bulunduðumuz
pozisyonlarýmýz itibariyle bir þeyler yapmak zorunda olduðumuzu
kabul etmeli ve bu sorumluluðumuzun gereðini yerine getirme
konusunda harekete geçmeliyiz.
- Daha sonra, sorumluluk hisseden çevremiz ile birlikte geri
kalmýþlýðýmýzýn sebeplerini ve sonuçlarýný müzakere etmeli ve
müzakere sonucunda ortaya çýkacak fikirleri kamuoyu nezdinde
tartýþmaya açmalýyýz,
- Kamuoyu nezdinde tartýþýlan sebep sonuç iliþkileri olgunlaþmýþ
olacak, olumsuzluklarýn tekrar etmemesi, olumlu olanlarýn
uygulamaya alýnmasý konusunda bilinç oluþacak ve bu bilinç
ile siyaset, yönetim, STKlar ve halk bütünleþmiþ olarak "daha
iyi bir Kütahya" hamlesi baþlayacak ve inanýyorum ki, hedefe
ulaþýlacaktýr.
Bunlarý yazdým ama önerimi sunmadým. Zira Kütahya sevdalýlarý
Kütahya hakkýndaki kararlarý kendileri verirlerse daha çok
sahiplenirler. Sahiplendikleri konularýn hayata geçmesi
konusunda daha çok çaba gösterirler ve baþarý mutlak olur.
Öneri sunmayýþýmýn bir baþka gerekçesi de, þimdiye kadar
akil kiþilerle onlarca defa bir araya gelip sonuç alamadan
daðýlmamýzýn da etkisi oldu. Bu nedenle Kütahya sevdalýlarý
Kütahyayý ilgilendiren hayati konularý gene kendileri müzakere
etmeli, çýkacak sonuçlarýn uygulanmasý için siyaseti, yönetimi,
STKlarý görevlendirmekle beraber sonuçlarýný da takip etmeliler.
Haydi Kütahya, geri kalmýþlýk kaderimiz olmasýn, kýralým bu
zincirleri, laf çok icraat yok söylemlerinin yerini faydalý, geliþtirici
icraatlar alsýn, Kütahyayý dördüncü grupta deðil, ikinci grupta
yer alacak iller arasýna taþýyalým. Ýnanýn zor deðil, yeter ki
isteyelim, yeter ki gereklerini yerine getirelim, yeter ki durum
tespiti yapan, tespit ettiði durumdan þikâyetçi olan deðil,
çözüm üreten anlayýþa sahip olalým. Yeter ki sorunlarýn deðil,
çözümlerin parçalarý olalým. Göreceksiniz her þey çok daha
iyi olacak.
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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

Kapak Konusu
Teþvik

Hazýrlayan: Kutlu ESER
Zafer Kalkýnma Ajansý
Kütahya Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü

YENÝ TEÞVÝK SÝSTEMÝ
Yeni Teþvik Sistemi ilk kez nisan ayýnda ana hatlarýyla
kamuoyuna açýklanan yeni teþvik paketi 19 Haziran 2012
tarihli Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi.
Teþvik Sistemi ülkemizde tasarruflarýn katma deðeri yüksek
yatýrýmlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamýn artýrýlmasýna,
uluslararasý rekabet gücünü artýracak ve araþtýrma-geliþtirme
içeriði yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatýrýmlar ile stratejik
yatýrýmlarýn özendirilmesine, uluslararasý doðrudan yatýrýmlarýn
artýrýlmasýna, bölgesel geliþmiþlik farklýlýklarýnýn azaltýlmasýna,
kümelenme ve çevre korumayayönelik yatýrýmlar ile araþtýrma
ve geliþtirme faaliyetlerinin desteklenmesine hizmet etmek
üzere tasarlandý.
Yeni teþvik paketi ile birlikte bölgesel sýnýflandýrmada da
deðiþiklik yapýldý. Desteklerin uygulanmasý açýsýndan 81 il
sosyo-ekonomik geliþmiþlik seviyelerini dikkate alarak 6
bölgeye ayrýldý. Bu kapsamda Kütahya 4. Bölgede yer aldý.
Bir önceki teþvik sisteminde Kütahya 3. teþvik bölgesi içerisinde
yer almaktaydý.
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Yeni teþvik sisteminde destek unsurlarý daha da çeþitlendi.
Bir önceki teþvik paketinde yatýrýmcýlar;







KDV istisnasý,
Gümrük Vergisi muafiyeti,
SGK iþveren payý desteði,
Faiz desteði,
Vergi indirimi,
Yatýrým yeri tahsisi

olmak üzere toplam 6 farklý unsur üzerinden teþvikten
faydalanabilirken, yeni teþvik sisteminde Stratejik Yatýrýmlar
kapsamýnda KDV iadesi (1) desteðinden yararlanmak mümkün
olabilecektir.
Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan yürütülecek olan teþvik paketi
4 ana teþvik uygulamasýný barýndýrýyor.
Bunlar:
1. Genel Teþvik Uygulamalarý
2. Bölgesel Teþvik Uygulamalarý
3. Büyük Ölçekli Yatýrýmlar
4. Stratejik Yatýrýmlar

Kapak Konusu
Teþvik

Yeni teþvik paketinde bulunan Genel Teþvik Uygulamalarý,
Bölgesel Teþvik Uygulamalarý ve Büyük Ölçekli Yatýrýmlarýn
teþviki unsurlarý 2009 yýlýndan beri uygulanmakta olan bir
önceki teþvik paketi içinde de bulunmaktaydý. Yeni Paket
içerisinde önceki teþvik uygulamalarýna ilaveten Stratejik
Yatýrýmlar baþlýðý altýnda Türkiyede önemli bir yapýsal ekonomik
sorun olarak görülen cari açýðýn önüne geçilmesi amacýyla bir
teþvik uygulamasý da hayata geçirilmiþ oldu.
Yeni Teþvik Sisteminde yenilik olarak görebileceðimiz yukardaki
4 teþvik uygulamasýna ilave olarak Öncelikli Sektörler(2)
Sektörler
Ar-ge
-ge ve Çevre yatýrýmlarýna
grubunda yapýlan yatýrýmlar ile Ar
farklý teþvik unsurlarý uygulanmaktadýr. Diðer illerde olduðu
gibi Kütahyada yapýlacak Öncelikli Sektörler Grubunda yer
alan yatýrýmlarda 5. Bölge Destek unsurlarý ve oranlarý
uygulanacaktýr.
Yeni Teþvik sistemindeki bir diðer yenilik ise yatýrýmýn OSBlerde
gerçekleþmesi ve Sektörel Ýþbirliðine dayalý yatýrýmlar (en az
5 iþletme) olmasý durumunda Vergi Ýndirimi ve Sigorta Primi
Ýþveren Hissesi Desteði kapsamýnda bir alt bölgenin (5.
Bölgede uygulanan) destek oranlarý üzerinden deðerlendirilir.
Yeni teþvik paketinde Bölgesel Teþvik kapsamýnda 50 sektör
yer almakta ve bu 50 sektörün 29u Kütahyada Bölgesel
Teþvik unsurlarýndan faydalandýrýlmaktadýr.

Kalkýnma Ajanslarýna Baðlý Yatýrým Destek Ofisleri de
Baþvuru Kabul Edecek

görevlendirebilecek. Genel olarak bu iþlemleri Kalkýnma
Ajanslarý ile yürütme eðiliminde olduklarýný belirtmiþlerdir.
4. Kalkýnma Ajanslarý, Bakanlýkça düzenlenen teþvik belgeleri
kapsamýndaki yatýrýmlarýn gerçekleþmelerini izleyerek
gerçekleþme durumlarýný altýþar aylýk dönemler halinde Bakanlýða
bildirirler.
Bu karar ve teblið kapsamýnda Kalkýnma Bakanlýðý ve Ekonomi
Bakanlýðý iþ birliðiyle Kalkýnma Ajanslarý Yatýrým Destek Ofislerinde
görev yapan uzmanlara Teþvik Belgesi düzenleme, Ekspertiz
Raporu hazýrlanmasý ve 6 aylýk raporlarýn hazýrlanmasýna yönelik
eðitimler planlanmýþtýr.
Bu eðitimlerin ilki 16-17 Temmuz 2012 tarihinde Kalkýnma
Bakanlýðý binasýnda Ekonomi Bakanlýðý Yabancý Sermaye ve
Teþvik Uygulama Genel Müdürlüðü uzmanlarý tarafýndan Yatýrým
Destek Ofisi Uzmanlarýna Teþvik Belgesi Düzenleme eðitimi
verilerek gerçekleþtirilmiþtir.
Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan Teþvik Belgesi Düzenleme Portalý
için kullanýcý adý ve þifreleri ile matbu belgeler tarafýmýza
ulaþtýrýlmýþtýr.
Kütahya Yatýrým Destek Ofisi, Kütahya Merkez ve ilçe Ticaret
ve Sanayi Odalarýyla yaptýðý iþ birlikleri ile yeni teþvik sisteminin
illerimize yapýlacak yatýrýmlara etkisini, baþvurularýn nasýl
yapýlacaðýný içeren bilgilendirmeler yapmýþtýr ve yapmaya
devam etmektedir.

19 Haziran 2012 tarihinde yürürlüðe giren 2012/3305 nolu
Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Karar, bu kararýn
uygulanmasýna yönelik usul ve esaslarý belirleyen 2012/1
nolu Teblið ve Ekleri ile Kalkýnma Ajanslarýna aþaðýdaki roller
verilmiþtir.
1. Kalkýnma Ajanslarý bu karar ile Teþvik Belgesi müracaatlarýný
deðerlendirebilecek yerel birimler olarak gösterilmiþtir. (Daha
önce Yerel Birimler için 12 sanayi odasý vardý, þimdi yerel
birimlere 26 Kalkýnma Ajansý ilave edilmiþtir.)
2. Bu karar ile Zafer Kalkýnma Ajansý-Kütahya Yatýrým Destek
Ofisi Genel Teþvik (3) uygulamalarý kapsamýnda yer alan, sabit
yatýrým tutarý onmilyon Türk Lirasýný aþmayan ve 2012/1 nolu
Tebliðin Ekinde yer alan EK-4te belirtilen yatýrýmlar için
yatýrýmcýnýn tercihine baðlý olarak (4) teþvik belgesi müracaatlarýný
kabul edebilecek ve teþvik belgesi düzenleyebilecektir.
3. Genel Müdürlük (Yabancý Sermaye ve Teþvik Uygulama
Genel Müdürlüðü), yatýrýmlarýn tamamlama ekspertizi ve/veya
vizesi iþlemleri için yerel birimleri (Kalkýnma Ajanslarýný)
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Kütahya Yatýrým Destek Ofisi, hangi teþvik uygulamasý olursa
olsun yatýrýmcýlarýn tercihine baðlý olarak baþvuru sürecinde
rehberlik ederek teþvik belgelerini almalarýnda yardýmcý
olmaktadýr.

ve/veya tamamlama vizesi hazýrlanmak, yatýrýmlarýn
gerçekleþmesini izleyerek altýþar aylýk dönemlerde Ekonomi
Bakanlýðýna bilgi vermek Ajanslarýn gelecek dönemde oldukça
yoðun çalýþacaklarý bir faaliyet alaný olacaktýr.

Yukarýda bahsedildiði gibi belirtilen sýnýrlar içerisinde yatýrýmcýlarýn
teþvik baþvurularýný almak ve sonuçlandýrmak, ekspertiz
Dipnotlar:
(1)- KDV iadesi: Sabit yatýrým tutarý beþyüzmilyon Türk Lirasýnýn üzerindeki stratejik yatýrýmlar
kapsamýnda yapýlacak bina-inþaat harcamalarý KDV iadesinden yararlandýrýlabilir
(2)- 5. Bölge Destek unsurlarýndan yararlanabilecek Öncelikli Sektörler;
- Maden Ýstihraç/Ýþleme Yatýrýmlarý (I. grup madenler hariç),
- Demiryolu ve denizyolu ile taþýmacýlýk,
- Test merkezi, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikli yatýrýmlar,
- Kült.Tur.Kor.Geliþ.Bölgelerinde yapýlacak turizm yatýrýmlarý,
- Özel sektörce yapýlacak ilk/orta/lise eðitim yatýrýmlarý,
- En az 50.000 m² kapalý alana sahip uluslar arasý fuar yatýrýmlarý (konaklama/alýþveriþ
üniteleri hariç)
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan desteklenen AR-GE Projeleri sonucu geliþtirilen
ürünlerin üretilmesine yönelik yatýrýmlar

- 20 Milyon TL üzeri biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçlarý, kan ürünleri ve savunma/havacýlýk/uzay
yatýrýmlarý
(3)- Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatýrýmlar ile Kararýn eklerinden EK-4te yer alan
teþvik edilmeyecek yatýrým konularý ve teþviki için EK-4te öngörülen þartlarý saðlayamayan
yatýrým konularý hariç olmak üzere, Kütahyada gerçekleþtirilen Asgari Sabit yatýrým Tutarý
500 Bin TL olan yatýrýmlarda, KDV istisnasý ve Gümrük Vergisi Muafiyetinin saðlandýðý teþvik
uygulamasýdýr.
(4)- Yatýrýmcý Genel Teþvik kapsamýndaki Teþvik Belgesi Baþvurusunu, ister Tebliðin ekinde
yer alan 12 Sanayi Odasýndan birisine, ister Kalkýnma Ajansýna, isterse Ekonomi Bakanlýðý
Teþvik Uygulama ve Yabancý Sermaye Genel Müdürlüðüne doðrudan yapabilir. Genel Teþvik
kapsamý dýþýndaki, Bölgesel Yatýrýmlar, Büyük Ölçekli yatýrýmlar, Stratejik Öneme sahip
yatýrýmlar, Öncelikli sektörler grubundaki yatýrýmlar ile AR-GE ve Çevre yatýrýmlarý için baþvuru
mercii Ekonomi Bakanlýðý Teþvik Uygulama ve Yabancý Sermaye Genel Müdürlüðüdür.

BÖLGESEL TEÞVÝK UYGULAMALARI (Kütahya)
Destek Unsuru

500.000
(10 kiþi istihdam)
31.12.2013
e kadar

KDV Muafiyeti

----

01.01.2014 31.12.2013
ten sonra
e kadar

01.01.2014
ten sonra

31.12.2013
e kadar

01.01.2014
ten sonra

----

Gümrük Vergisi Muafiyeti ----

----

Yatýrýma Katký Oraný
(Vergi Ýndirimi)

30%
(31.12.2013'e
kadar - OSB Dýþý *)

25%
(01.01.2014'ten
sonra - OSB Dýþý *)

150.000

125.000

1.500.000

1.250.000

7.500.000

6.250.000

40%
(31.12.2013'e
kadar - OSB Ýçi **)

30%
(01.01.2014'ten
sonra - OSB Ýçi **)

200.000

150.000

2.000.000

1.500.000

10.000.000

7.500.000

30% (Yatýrým
Dönemi OSB Dýþý *)

----

45.000

37.500

450.000

375.000

2.250.000

1.875.000

70% (Ýþletme
Dönemi OSB Dýþý *)

----

105.000

87.500

1.050.000

875.000

5.250.000

4.375.000

50% (Yatýrým
Dönemi OSB Ýçi **)

----

100.000

75.000

1.000.000

750.000

5.000.000

3.750.000

SSK Ýþveren Prim Hissesi OSB Dýþý
OSB Ýçi
Faiz Desteði

----

----

Yatýrým Yeri Tahsisi

----

----

OSB içi ve OSB dýþý Vergi indirimi ve SSK iþveren hissesi desteðinin
toplam sabit yatýrým tutarýna oranlarý (KDV ve Gümrük Vergisi Muafiyeti,
Yatýrým yeri tahsisi ve Faiz desteði dahil edilmemiþtir.

125.000

100.040

1.250.000

1.100.400

6.250.000

6.052.200

154.056

125.000

1.540.560

1.250.000

8.473.080

7.262.640

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

55,00%

45,01%

55,00%

47,01%

55,00%

49,21%

70,81%

55,00%

70,81%

55,00%

73,89%

59,05%

* OSB Dýþýnda gerçekleþtirilen yatýrýmlarda Vergi Ýndirim oraný %70, Uygulanacak
Kurumlar vergisi oraný %6'dýr.
** OSB Ýçi gerçekleþtirilen yatýrýmlarda Vergi Ýndirim oraný %80, Uygulanacak Kurumlar
vergisi oraný %4'dýr.
KDV Muafiyeti: 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanunu
gereðince, teþvik belgesini haiz yatýrýmcýlara teþvik belgesi kapsamýnda yapýlacak
makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDVden istisna edilebilir. Ayný hüküm, teþvik
belgesinin veya teþvik belgesi kapsamý makine ve teçhizatýn devir iþlemleri ile makine
ve teçhizat listelerinde set, ünite, takým vb. olarak belirtilen mallarýn kýsmi teslimlerinde
de uygulanýr.
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teþvik belgesi kapsamýndaki yatýrým malý makine ve
teçhizatýn ithalinde ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf olmadýr. Detaylar
Kararnamededir.
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Yatýrým tutarý TL (istihdam)
25.000.000
5.000.000
(550 kiþi istihdam)
(100 kiþi istihdam)

Faiz Desteði: Kullanýlacak en az bir yýl vadeli yatýrým kredilerinin teþvik belgesinde
kayýtlý sabit yatýrým tutarýnýn yüzde yetmiþine kadar olan kýsmý için ödenecek faizin
veya kâr payýnýn; 4 üncü bölgede yapýlacak bölgesel yatýrýmlar için Türk Lirasý cinsi
kredilerde dört puaný, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puaný, Bakanlýkça
da uygun görülmesi halinde azami ilk beþ yýl için ödenmek kaydýyla bütçe kaynaklarýndan
karþýlanabilir.
Yatýrým Yeri Tahsisi: Bakanlýkça teþvik belgesi düzenlenmiþ büyük ölçekli yatýrýmlar,
stratejik yatýrýmlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatýrýmlar için, 29/6/2001
tarihli ve 4706 sayýlý Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlýðýnca
belirlenen usul ve esaslara göre yatýrým yeri tahsis edilebilir.
SSK iþveren prim hissesi: Hesaplamalarda Temmuz 2012 itibariyle %19,5 = 183.40
TL'ye takamül eden iþveren prim hissesi esas alýnmýþtýr.

Kapak Konusu
Teþvik

BÜYÜK ÖLÇEKLÝ YATIRIMLARDA TEÞVÝK UYGULAMALARI (TÜM BÖLGELER ÝÇÝN GEÇERLÝDÝR)
Destek Unsuru

Yatýrým tutarý TL (istihdam)
50.000.000
(100 kiþi istihdam)

KDV Muafiyeti

1.000.000.000
(1000 kiþi istihdam)

31.12.2013
e kadar

01.01.2014
ten sonra

31.12.2013
e kadar

01.01.2014
ten sonra

----

----

Gümrük Vergisi Muafiyeti ----

----

Yatýrýma Katký Oraný
(Vergi Ýndirimi)

40%
(31.12.2013'e
kadar - OSB Dýþý *)

35%
(01.01.2014'ten
sonra - OSB Dýþý *)

20.000.000

17.500.000

400.000.000

350.000.000

50% (31.12.2013'e
kadar - OSB Ýçi **)

40% (01.01.2014'ten
sonra - OSB Ýçi **)

25.000.000

20.000.000

500.000.000

400.000.000

30% (Yatýrým
Dönemi OSB Dýþý *)

----

6.000.000

5.250.000

120.000.000

105.000.000

70% (Ýþletme
Dönemi OSB Dýþý *)

----

14.000.000

12.250.000

280.000.000

245.000.000

50% (Yatýrým
Dönemi OSB Ýçi **)

----

12.500.000

10.000.000

250.000.000

200.000.000

50% (Ýþletme
Dönemi OSB Ýçi **)

----

12.500.000

10.000.000

250.000.000

200.000.000

1.320.480

1.100.400

13.204.800

11.004.000

1.540.560

1.320.480

15.405.600

13.204.800

42,64%

37,20%

41,32%

36,10%

53,08%

42,64%

51,54%

41,32%

SSK Ýþveren Prim Hissesi OSB Dýþý
OSB Ýçi
Yatýrým Yeri Tahsisi

----

----

OSB içi ve OSB dýþý Vergi indirimi ve SSK iþveren hissesi desteðinin toplam sabit
yatýrým tutarýna oranlarý (KDV ve Gümrük Vergisi Muafiyeti ile Yatýrým yeri tahsisi
dahil edilmemiþtir.
* OSB Dýþýnda gerçekleþtirilen yatýrýmlarda Vergi Ýndirim oraný %70, Uygulanacak
Kurumlar vergisi oraný %6'dýr.
** OSB Ýçi gerçekleþtirilen yatýrýmlarda Vergi Ýndirim oraný %80, Uygulanacak Kurumlar
vergisi oraný %4'dýr.
KDV Muafiyeti: 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanunu
gereðince, teþvik belgesini haiz yatýrýmcýlara teþvik belgesi kapsamýnda yapýlacak
makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDVden istisna edilebilir. Ayný hüküm, teþvik
belgesinin veya teþvik belgesi kapsamý makine ve teçhizatýn devir iþlemleri ile makine
ve teçhizat listelerinde set, ünite, takým vb. olarak belirtilen mallarýn kýsmi teslimlerinde
de uygulanýr.
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teþvik belgesi kapsamýndaki yatýrým malý makine ve
teçhizatýn ithalinde ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf olmadýr. Detaylar

Kararnamededir.
Yatýrým Yeri Tahsisi: Bakanlýkça teþvik belgesi düzenlenmiþ büyük ölçekli yatýrýmlar,
stratejik yatýrýmlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatýrýmlar için, 29/6/2001
tarihli ve 4706 sayýlý Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlýðýnca
belirlenen usul ve esaslara göre yatýrým yeri tahsis edilebilir.
SSK iþveren prim hissesi: Hesaplamalarda Temmuz 2012 itibariyle %19,5 = 183.40
TL'ye tekamül eden iþveren prim hissesi esas alýnmýþtýr.
Büyük Ölçekli Yatýrýmlarda Faiz desteði uygulanmaz.
SSK iþveren prim hissesi ve Yatýrýma Katký oranlarý OSB içinde yapýlan yatýrýmlarda
bir alt bölgenin desteklerinden faydalanýr; Kütahya'da OSB'de yapýlan yatýrýmlarda 5.
bölge SSK iþveren prim hissesi ve Yatýrýma Katký destek oranlarý uygulanýr.

9

Kapak Konusu
Teþvik

ÖNCELÝKLÝ SEKTÖRLERDE YAPILAN YATIRIMLARDA TEÞVÝK UYGULAMALARI
(TÜM BÖLGELER ÝÇÝN GEÇERLÝDÝR)

Destek Unsuru

Yatýrým tutarý TL (istihdam)

KDV Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yatýrýma Katký Oraný (Vergi Ýndirimi)
SSK Ýþveren Prim Hissesi
Faiz Desteði
Yatýrým Yeri Tahsisi
Destek aðýrlýk oraný
ÖNCELÝKLÝ SEKTÖRLER:
1. Maden Ýstihraç/Ýþleme Yatýrýmlarý (I. grup madenler hariç) 2. Demiryolu ve denizyolu ile
taþýmacýlýk
3. Test merkezi, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikli yatýrýmlar 4.
Kült.Tur.Kor.Geliþ.Bölgelerinde yapýlacak turizm yatýrýmlarý 5. Özel sektörce yapýlacak
ilk/orta/lise eðitim yatýrýmlarý
6. En az 50.000 m² kapalý alana sahip uluslararasý fuar
yatýrýmlarý (konaklama/alýþveriþ üniteleri hariç) 7. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
tarafýndan desteklenen AR-GE Projeleri sonucu geliþtirilen ürünlerin üretilmesine yönelik
yatýrýmlar 8. 20 Milyon TL üzeri biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçlarý, kan ürünleri ve
savunma/havacýlýk/uzay yatýrýmlarý
Yatýrýma Katký Oraný %40, Vergi Ýndirim Oraný %80, Uygulanacak Kurumlar vergisi oraný
%4'dýr.
SSK Ýþveren Prim Hissesi toplam yatýrým tutarýnýn %35'idir ve 7 yýl uygulanýr.
KDV Muafiyeti: 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanunu gereðince,
teþvik belgesini haiz yatýrýmcýlara teþvik belgesi kapsamýnda yapýlacak makine ve teçhizat

7.500.000 (100 kiþi istihdam)

20.000.000 (300 kiþi istihdam)

3.000.000
1.540.560
700.000

8.000.000
4.621.680
700.000

69,87%

66,61%

ithal ve yerli teslimleri KDVden istisna edilebilir. Ayný hüküm, teþvik belgesinin veya teþvik
belgesi kapsamý makine ve teçhizatýn devir iþlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set,
ünite, takým vb. olarak belirtilen mallarýn kýsmi teslimlerinde de uygulanýr.
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teþvik belgesi kapsamýndaki yatýrým malý makine ve teçhizatýn
ithalinde ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf olmadýr. Detaylar Kararnamededir.
Faiz Desteði: TL cinsi Kredilerde 5 puan, Döviz cinsi kredilerde 2 puan, azami destek miktarý
700.000 TL dir.
Yatýrým Yeri Tahsisi: Bakanlýkça teþvik belgesi düzenlenmiþ büyük ölçekli yatýrýmlar, stratejik
yatýrýmlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatýrýmlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706
sayýlý Kanunun ek 3. maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlýðýnca belirlenen usul ve esaslara
göre yatýrým yeri tahsis edilebilir.
SSK iþveren prim hissesi: Hesaplamalarda Temmuz 2012 itibariyle %19,5 = 183.40 TL'ye
tekamül eden iþveren prim hissesi esas alýnmýþtýr.

STRATEJÝK ÖNEME SAHÝP YATIRIMLARDA TEÞVÝK UYGULAMALARI
(TÜM BÖLGELER ÝÇÝN GEÇERLÝDÝR)

Destek Unsuru
KDV Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
KDV Ýadesi
Yatýrýma Katký Oraný (Vergi Ýndirimi)
SSK Ýþveren Prim Hissesi
Faiz Desteði
Yatýrým Yeri Tahsisi
Destek aðýrlýk oraný
Yatýrýma Katký Oraný %50, Vergi Ýndirim oraný %90, Uygulanacak Kurumlar vergisi oraný
%2'dýr.
SSK Ýþveren Prim Hissesi toplam sabit yatýrým tutarýnýn %15'ini geçemez, 7 yýl uygulanýr.
KDV Muafiyeti: 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanunu gereðince,
teþvik belgesini haiz yatýrýmcýlara teþvik belgesi kapsamýnda yapýlacak makine ve teçhizat
ithal ve yerli teslimleri KDVden istisna edilebilir. Ayný hüküm, teþvik belgesinin veya teþvik
belgesi kapsamý makine ve teçhizatýn devir iþlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set,
ünite, takým vb. olarak belirtilen mallarýn kýsmi teslimlerinde de uygulanýr.
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teþvik belgesi kapsamýndaki yatýrým malý makine ve teçhizatýn
ithalinde ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf olmadýr. Detaylar Kararnamededir.
KDV iadesi: Sabit yatýrým tutarý beþ yüz milyon Türk Lirasýnýn üzerindeki stratejik yatýrýmlar
kapsamýnda yapýlacak bina-inþaat harcamalarý KDV iadesinden yararlandýrýlabilir
Faiz Desteði: Yatýrým tutarýnýn %5ini geçmemek koþuluyla azami 50 Milyon TLye kadar
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Yatýrým tutarý TL (istihdam)
7.500.000 (100 kiþi istihdam)

20.000.000 (300 kiþi istihdam)

---25.000.000
1.540.560
2.500.000

11.500.000
250.000.000
15.405.600
25.000.000

58,08%

60,38%

Yatýrým Yeri Tahsisi: Bakanlýkça teþvik belgesi düzenlenmiþ büyük ölçekli yatýrýmlar, stratejik
yatýrýmlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatýrýmlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706
sayýlý Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlýðýnca belirlenen usul ve
esaslara göre yatýrým yeri tahsis edilebilir.
SSK iþveren prim hissesi: Hesaplamalarda Temmuz 2012 itibariyle %19,5 = 183.40 TL'ye
tekamül eden iþveren prim hisessi esas alýnmýþtýr.
Stratejik öneme sahip yatýrýmlar aþaðýdaki kriterleri saðlamalýdýr.
1.) %50den fazlasý ithalatla karþýlanan
2.) Asgari yatýrým tutarý 50 Milyon TL olan
3.) En az % 40 Katma Deðer üreten (Rafineri ve petrokimya yatýrýmlarýnda bu þart aranmaz)
4.) Toplam ithalat deðeri son 1 yýl itibariyle en az 50 milyon $ olan (Yurtiçinde üretimi olmayan
ürünlerin üretimine yönelik yatýrýmlarda bu þart aranmaz)

Konuk
Mehmet Mehdi Eker

AVRUPANIN
BÝRÝNCÝ,
DÜNYANIN
YEDÝNCÝ BÜYÜK
TARIMSAL
EKONOMÝSÝ

TÜRKÝYE
T.C. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz
Sayýn Mehmet Mehdi Eker, Türkiyedeki
tarým politikalarý ve araçlarýnýn etkinliði
ile tarým sektöründe gerçekleþtirilen
yapýsal deðiþim dönüþüm çalýþmalarý
hakkýndaki çalýþmalarýný ve deðerli
fikirlerini KUTSO okurlarýyla paylaþýyoruz.
Tarým sektörünün geliþmesi ve güçlenmesi için uygulanan
kararlý politikalar, saðlanan destekler, iç ve dýþ gýda taleplerini
karþýlayabilecek nitelikte bir yapýyý kazandýrmaya yönelik
çalýþmalar neticesinde tarým, son 10 yýllýk dönemde büyük
bir çýkýþ yapan ve ülke ekonomisini dinç tutan bir sektör
konumuna gelmiþtir. Tarým sektörümüz, son 8 yýlda,
küreselleþmenin etkileri ve dünyayý saran ekonomik krizlere
raðmen büyümeye ve geliþmeye devam etmiþtir.
2010 yýlýnda yüzde 2,4lük büyüme ile geliþmeye devam eden
sektörün 2011 yýlý büyümesi de yüzde 5,3 olarak gerçekleþti.
Yakalanan bu büyüme ivmesi ile tarým sektörü þiddetli kuraklýðýn
yaþandýðý 2007 yýlý hariç 2004-2011 dönemindeki 8 yýlýn
7sinde büyüyerek son 50 yýlýn en istikrarlý dönemine ulaþmýþtýr.
Bu durum, tarým sektöründe artýk tabiat þartlarýna baðýmlýlýðýn
giderek azaldýðýný ve teknolojik tarýmýn geliþtiðini göstermesi
açýsýndan önemlidir.
Tarýmýn Milli Gelire olan katkýsýnda yaþanan önemli artýþlar,
tarým sektöründe kiþi baþýna düþen gelire de olumlu yansýmýþtýr.
Tarým sektöründe kiþi baþýna gelir 2002 yýlýnda 1.000 dolar
civarýnda iken, 2011 yýlýnda 3.653 dolara yükselmiþtir.
Tarým ürünleri ihracatý 2002-2011 döneminde yüzde 282
artarak 4 milyar dolardan 2011 yýlýnda 15,3 milyar dolara

ulaþmýþtýr. Ülkemizin tarýmsal ihracat yaptýðý ülke ve ürün
sayýsýnda da önemli artýþlar yaþanmýþtýr. 2002 yýlýnda 161
ülkeye, 1.480 ürün ihraç edilirken, 2011 yýlýnda 186 ülkeye,
1.532 ürün ihracatý gerçekleþmiþtir.
Tarým ürünleri ihracatýmýzýn önemli bir kýsmýný oluþturan gýda
maddeleri ihracatý, 2011 yýlýnda 14,214 milyar dolar olarak
gerçekleþmiþ ve gýda maddeleri dýþ ticareti 3,561 milyar dolar
fazla vermiþtir.
Tarým sektörü, tüm bu olumlu geliþmeler ile ülkemiz
ekonomisinin yüz aký olurken, ayný zamanda önemli uluslararasý
kuruluþlarýn açýkladýðý raporlarda da her geçen yýl yükselen
bir grafik göstermiþtir.
Dünyanýn önemli uluslararasý ekonomik organizasyonlarýndan
birisi olan Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD)
tarafýndan 1994 yýlýndan sonra ilk defa 2011 yýlýnda Türk tarýmý
ile ilgili ''Tarýmsal Politika Reformlarýnýn Deðerlendirilmesi Türkiye
Raporu yayýnlanmýþtýr. Raporda; Türkiyenin son 8 yýlda tarýmsal
ekonomik büyüklük açýsýndan; Fransa, Ýspanya ve Ýtalya gibi
tarýma ciddi destekler saðlayan ülkeleri geride býrakarak
Avrupada 1inci sýraya, dünyada ise 4 sýra atlayarak, 11inci
sýradan 7inci sýraya yükseldiði belirtilmiþ ve ülkemizin tarým
alanýnda dünyada önemli bir güç haline geldiði vurgulanmýþtýr.
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Mehmet Mehdi Eker

FAO verilerine göre ülkemiz; 5 ürünün üretiminde dünyada
lider, 30dan fazla ürünün üretiminde ise dünyada ilk 5te yer
almaktadýr. Yine ülkemiz 6 tarýmsal ürünün dýþ ticaretinde
dünya lideri, 20den fazla ürünün ihracatýnda ise dünyada ilk
5tedir.
Türkiye, yaklaþýk 75 milyon insanýmýzýn ve 30 milyon turistin
gýda ihtiyacýný karþýlayan, bunun üzerine 15,3 milyar tarýmsal
ihracat gerçekleþtiren bir ülke konumuna gelmiþtir.
Türkiyenin tarým sektöründe bölgesinde lider ve dünyada söz
sahibi bir konuma gelmesi ve sektörün geliþtirmesi amacýyla
önemli çalýþmalar baþlatýlmýþ ve tarýmda yapýsal deðiþim ve
dönüþümü saðlayan pek çok yeni proje hayata geçirilmiþtir.
Bu kapsamda öncelikle, Bakanlýðýn ve tarým sektörünün
mevcut durumunu ortaya koyan, temel sorunlarýný netleþtiren
bir sektörel derinlik analizi çalýþmasý yapýlmýþtýr. Bu derinlik
analizinin sonuçlarý doðrultusunda hazýrlanan deðiþim ve
dönüþüm programý kapsamýnda tarým sektörüyle ilgili 14 temel
kanun çýkarýlmýþ olup, bu kanunlar içerisinde 83 yýldýr beklenen
Tarým Kanunu da yer almýþtýr.
Hazýrlanan deðiþim ve dönüþüm programý ise tarým, sosyal
alan olmaktan çok, stratejik ve rekabete dayalý iktisadi bir
sektör olarak ele alýnmýþ ve gündelik bakýþtan, stratejik
planlamaya geçilmiþtir. Sektörün kýsa, orta ve uzun vadede
hedeflerini, stratejilerini plan ve programýný ortaya koyan
çalýþmalar yapýlmýþ, tarým sektörüne yönelik projelerin bir
program dâhilinde hazýrlanmasý ve uygulanmasýný saðlayacak
zemin oluþturulmuþtur.

DESTEKLEMELERDE VERÝMLÝLÝK ESASI GETÝRÝLDÝ
Belirlenen program dahilinde sektörün geliþmesindeki temel
araçlardan birisi olan tarýmsal destekler; verimlilik, kalite, saðlýk
ve kýrsal kalkýnmayý esas alacak þekilde, pazar ihtiyacýný göz
önünde tutarak yeniden düzenlenmiþ ve daha etkin hâle
getirilmiþtir. 52 yeni destek uygulamasý baþlatýlmýþ, verimlilikten
uzak bir destekleme arasý olan Doðrudan Gelir Desteði
kaldýrýlmýþ ve diðer alan bazlý destekler artýrýlmýþtýr.
Çiftçimize nakit olarak verilen tarýmsal destek miktarý önemli
oranda artýrýlmýþtýr. Toplam tarýmsal destekler, 2011 yýlýnda
7,1 milyar TLye ulaþmýþtýr. Son 9 yýlda tarým sektörüne
Bakanlýðýmýz cari transfer bütçesinden aktarýlan nakit tarýmsal
destek miktarý, fiyat desteði, faiz sübvansiyonu, ihracat desteði
vb. kaynaklar hariç, toplamda 43 milyar TLyi aþmýþtýr.
2009 yýlýndan bugüne desteklerin büyük bölümü yýlýn ilk
yarýsýnda üreticilere ödenmiþtir. Desteklemelerin üretim
sezonundan önce açýklanmasýyla üreticilerimizin üretim
planlamasý yapmasý saðlanmýþtýr.
2003 yýlýnda ilk kez üreticilerimize mazot desteði verilmeye
baþlanmýþtýr. Kimyevi gübre desteði 2005 yýlýnda ilk kez
doðrudan çiftçiye ödenmeye, sertifikalý tohum ve fidan
kullanýmýný 2005 yýlýnda ilk kez desteklenmeye baþlanmýþtýr.
Sulamaya faizsiz kredi ve hibe desteði 2006-2007 yýllarýnda
ilk kez verilmeye baþlanmýþtýr. Çiftçimizin kullandýðý makineekipmanýn %50si 2007 yýlýndan itibaren ilk kez hibe olarak
desteklenmiþtir.
Stratejik öneme sahip kütlü pamuk, yaðlýk ayçiçeði, soya
fasulyesi, kanola, aspir, dane mýsýr ve zeytinyaðýna önemli
miktarda prim desteði verilmiþtir. Prim destekleri kapsamýna;
2004 yýlýnda çay, 2005 yýlýnda hububat (arpa, buðday, çavdar,
yulaf) ve çeltik, 2008 yýlýnda baklagiller (kuru fasulye, nohut,
mercimek) ile 2010 yýlýnda ise tritikale alýnmýþtýr. Son 9 yýlda
prim destekleri 14 kat artmýþ olup, 2011 yýlýnda 2 milyar 503
milyon TL ödenmiþtir.
Cumhuriyet tarihimizde ilk olan tarým sigortalarý baþlatýlan bir
diðer uygulamadýr. Bu uygulama 1930'larda konuþulmaya
baþlanmýþ, ancak 1 Haziran 2006 tarihinde baþlatýlmýþtýr.
Sigorta prim bedelinin % 50si devlet tarafýndan ödenmekte
olup, bugüne kadar 600 milyon TLye yakýn hasar ödemesi
yapýlmýþtýr.
Türkiyede ilk defa yapýlan bir çalýþma ile, iklim, toprak,
topografya, arazi sýnýflarý ve kullaným þekillerine dayalý olarak
yaklaþýk 527 milyon veriden oluþan envanter deðerlendirilerek
Tarým Havzalarý Üretim ve Destekleme Modeli oluþturulmuþ
ve 2009 yýlýnda yayýmlanan Bakanlar Kurulu Kararýyla 30 Tarým
Havzasý belirlenmiþtir. Bu doðrultuda; Tarým Havzalarý Üretim
ve Destekleme modeliyle; tarým sektörünün ihtiyacý olan,
üretim planlanmasý, toprak ve su kaynaklarýnýn korunmasý,
verimliliðin artýrýlmasý, üretici kârýnýn maksimizasyonu, arz talep
dengesinin saðlanmasý, kamu finansman yükünün azaltýlmasý,
rekabet gücünün artýrýlmasý ve desteklemelerde Avrupa Birliðine
ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarýna uyum saðlanabilmesi için

12

Konuk
Mehmet Mehdi Eker

yapýlmasý gereken faaliyetlere iliþkin uygulanacak stratejinin
ortaya konulmasý hedeflenmiþtir.
Tarýmýn finansmanýnda önemli bir rol üstlenen tarýmsal kredilerde
uygun koþullar ve düþük faiz uygulamasýnýn yanýnda
sürdürülebilir bir politika benimsemiþtir. Bu kapsamda 2002
yýlýnda %59 olan tarýmsal yatýrým ve iþletme kredileri faiz oranlarý,
kademeli olarak düþürülerek, 2011 yýlýnda cari tarýmsal kredi
faiz oraný sulama ve hayvancýlýk faaliyetlerinde sýfýra (faizsiz),
diðer tarýmsal faaliyetlerde %5e düþürülmüþtür. Bu uygulama
ile tarýmsal kredi miktarlarý büyük oranlarda artmýþtýr. Son 9
yýlda kullandýrýlan tarýmsal kredi miktarý 529 milyon TLden,
2011 yýlýnda 22,3 milyar TLye ulaþmýþtýr.
Tarým sektöründe yapýsal sorunlarýn baþýnda yer alan,
iþletmelerin arazi küçüklüðü ve parçalýlýk sorununa karþý Arazi
Toplulaþtýrma çalýþmalarýna hýz verilmiþtir. 2003-2011 yýllarý
arasýndaki 9 yýlda toplam 1 milyon 291 bin hektar alanda
toplulaþtýrma yapýlmýþtýr.
Sektörde verimlilik ve kalite sorununu çözmek için önemli
projeler uygulamaya konulmuþtur. Bu çalýþmalar neticesinde
24,5 milyon hektar iþlenebilir tarým arazisine sahip ülkemizde
bitkisel üretimde önemli artýþlar yaþanmýþtýr. Son 10 yýllýk
dönemde iþlenebilir tarým arazisinde deðiþim yaþanmamasýna
raðmen üretimdeki artýþlar, verimlilikteki artýþý iþaret etmektedir.
Türkiyede son 9 yýlda; buðday %14,2, mýsýr %100, çeltik
%150, toplam tahýl %14,2, yaðlý tohumlu bitkiler %61, toplam
meyve %29, toplam sebze üretimleri %6,4 oranýnda artmýþtýr.

Kýrsal kalkýnma yoðunlaþýlan ve desteklenen diðer önemli bir
alandýr. Tarým-sanayi entegrasyonuna büyük katký saðlayan
ve ulusal kaynaklarla desteklenen Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýný
Destekleme Programý 2006 yýlýnda baþlatýlmýþtýr.
Kýrsal Kalkýnma Yatýrým Destekleri kapsamýnda bugüne kadar;
bitkisel üretimden, hayvansal ürün iþlemeye, ürün deposundan,
alternatif enerjili seraya, soðuk hava deposundan, su ürünleri
iþleme tesislerine kadar pek çok konuda 3 binin üzerinde
proje tamamlanmýþ, 600 milyon TL hibe desteði ödenmiþ,
32 binden fazla kiþiye istihdam saðlanmýþtýr. 800 projenin
yapýmý ise devam etmektedir. Proje kapsamýndaki destekler
2015 yýlý sonuna kadar sürecektir.
Yine, program kapsamýnda, tarýmda makineleþmenin
geliþtirilmesi ve teknoloji kullanýmýnýn artýrýlmasý amacýyla 2007
yýlýndan bu yana uygulanan Makine ve Ekipman Desteði
Projesi ile üreticilerin kullandýklarý makine ve ekipmanlarýn
%50si hibe olarak desteklenmektedir. Makineleþmeye yönelik
destekler kapsamýnda bugüne kadar; 160 binin üzerinde
destekleme yapýlmýþ, 625 milyon TL hibe ödemesi yapýlmýþtýr.
Bunlarýn yanýnda son yýllarda yaþanan kuraklýða karþý etkin su
kullanýmýný saðlamak amacýyla, basýnçlý sulama sistemleri
yatýrýmý yapan çiftçilerimize 5 yýl vadeli, faizsiz kredi desteði
ile basýnçlý sulama yatýrýmlarýna %75 hibe desteði saðlanmýþtýr.
Bugüne kadar kredi ve hibe desteði uygulamasý ile 4 milyon
dekara yakýn alan basýnçlý sulama sistemleri ile sulamaya
açýlmýþtýr.

13

Konuk
Mehmet Mehdi Eker

Toplamda Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarý kapsamýnda makineekipman ve sulama dahil 1,2 milyar TL hibe desteði verilmiþtir.
Verilen hibeye ilaveten yapýlan yatýrýmlar da hesaba katýlýnca
toplamda 2,5 - 3 milyar TLlik tarýma dayalý sanayi yatýrýmý söz
konusudur. Bu yatýrýmlar hem istihdamýn hem de diðer sanayi
sektörlerinin harekete geçirilmesi, mobilize edilmesi açýsýndan
son derece önemlidir.
Bunun yanýnda Avrupa Birliðinin aday ülkelere katýlým öncesi
saðladýðý yardýmlar içinde yer alan kýrsal kalkýnma bileþeni
kapsamýnda ilk olarak 20, ikinci fazda ise bunlara ilaveten 22
il olmak üzere, toplamda 42 ilde kýrsal kalkýnma yatýrýmlarý
desteklenecektir. Ülkemize tahsis edilen 874 milyon Avro hibe
desteði kýrsal kalkýnma faaliyetlerinde kullanýlacaktýr.
Tarýmda örgütlenme ve kooperatifleþme de desteklenmiþtir.
2003-2011 yýllarý arasýnda Kýrsal Alanda Sosyal Destek Projesi
katkýlarý ile beraber 1.982 kooperatif projesine 1 milyar 827
milyon TL kredi kullandýrýlmýþtýr.
Tarým sektöründe üretimi artýracak araþtýrma ve geliþtirmeye
yönelik çalýþmalarda da önemli geliþmeler saðlanmýþtýr.
Bakanlýðýn Ar-Ge bütçesi önemli oranda artýrýlmýþ, konu bazýnda
faaliyet gösterecek tarýmsal bilim ve teknoloji merkezleri
kurulmuþtur.
Yerli Genetik Kaynaklarýn Korunmasý Projesi ile ülkemizde
yetiþen ekonomik öneme sahip 12.000den fazla bitki türü
ile bu türlerden 4.000e yakýn endemik bitki türünün tescil
edilerek korunma çalýþmalarý baþlatýlmýþ, 250 bin örnek
kapasiteli dünyanýn 3. Büyük Bitki Gen Bankasý açýlmýþ ve 2
adet Hayvan Gen Bankasý kurulmuþtur.

HAYVANCILIÐIN GELÝÞTÝRÝLMESÝNE YÖNELÝK
ÇALIÞMALAR
Hayvancýlýk öncelikli sektör olarak ele alýnmýþ olup, bu kapsamda
hayvancýlýk destekleri, sektörün geliþmesi ve verimliliðin
artmasýna yönelik olarak etkinleþtirilmiþtir.
Hayvancýlýk desteklerinin tarýmsal destekler içerisindeki payý
önemli seviyede artýrýlmýþtýr. 2002 yýlýnda tarýmsal destek
bütçesi içerisinde hayvancýlýðýn payý %4,4 iken, 2012 yýlý
tarýmsal destekleme bütçesinde hayvancýlýðýn payý %28e
ulaþmýþtýr. Son 9 yýlda hayvancýlýða verilen destek miktarý 83
milyon TLden 2011 yýlýnda 1 milyar 727 milyon TLye ulaþmýþtýr.
Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatiflerince tarým kesimine
kullandýrýlan kredilerde faizler hayvancýlýk sektörü için %100
sübvanse edilerek, 1 Aðustos 2010 tarihinden itibaren faizsiz
kredi uygulamasý baþlatýlmýþtýr. Bu kapsamda uygulamanýn
baþlamasýndan 2011 yýlý sonuna kadar toplamda 6,3 milyar
TL kredi kullandýrýlmýþtýr.
Hayvan ýrklarýnýn ýslahýna yönelik önemli faaliyetlerin baþýnda
gelen ve hayvancýlýkta verimliliði önemli oranda etkileyen suni
tohumlama çalýþmalarýnda sayý son 9 yýlda 5 kattan fazla
artýrýlarak 2011 yýlýnda 3,2 milyona ulaþmýþtýr.
Hayvancýlýk sektöründe önemli bir girdi olan yem bitkileri üretimi
desteklenmiþtir. Yem bitkileri desteklemeleri kapsamýnda 2000
yýlýndan bugüne 5,8 milyon hektar alan için 2,8 milyar TL yem
bitkileri desteði ödenmiþtir. Saðlanan desteklerle yem bitkileri
üretim alaný artmýþ ve böylece Türkiyenin 50 milyon ton olan
kaliteli kaba yem ihtiyacýnýn %75i karþýlanýr hale gelmiþtir.
Mera ýslah çalýþmalarýna da büyük önem verilmiþtir. 2002 yýlýna
kadar toplam 8,3 bin hektarda mera ýslah çalýþmasý baþlatýlmýþtýr.
2000-2011 yýllarý arasýnda 932 proje kapsamýnda toplam
424 bin hektar alanda ýslah çalýþmasýna baþlanmýþtýr.
Hayvancýlýk desteklerinin miktar ve etkinliðinin artýrýlmasý ile
sektörün geliþtirilmesi için yürütülen projeler, sektörde üretim
ve verim artýþlarýnýn yanýnda, hayvancýlýkta iþletme ölçeðini de
yukarýlara taþýmýþtýr.
Ülkemizde son 9 yýlda; hayvansal hasýla 5,9 milyar dolardan
18,5 milyar dolara ulaþmýþtýr. Ayný dönemde, sýðýr sayýsý
yüzde 26,3, süt üretimi yüzde 79, et üretimi yüzde 85 artmýþtýr.
50 baþýn üzerinde hayvan bulunduran çiftlik sayýsý yüzde 456
artarak 4.300den, 24 bine ulaþmýþtýr.
Bu rakamlar hayvancýlýk sektörünün geliþtiðinin yanýnda giderek
profesyonelleþtiðini göstermesi açýsýndan da önemlidir.
FAO tarafýndan ülkemizin dünyada en hýzlý büyüyen 3. ülke
olduðu belirlenen su ürünleri sektörü 2003 yýlýnda ilk defa
destekleme kapsamýna alýnmýþ ve sektörde sürdürülebilirliðin
saðlanmasý ve üretimin artýrýlmasý için önemli projeler
uygulanmýþtýr.
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Firmalarýn yararlanabileceði destekler;

Faiz Ýndirimli Kredi desteði uygulanmaktadýr.

Uzun yýllar gündelik bakýþlarla sosyal bir yardým alaný olarak
deðerlendirilen tarým, son yýllarda stratejik ve rekabete dayalý
iktisadi bir sektör olarak ele alýnmýþ ve bu kapsamda sektörü
geliþtirmek ve yatýrýmlarý artýrmak amacýyla pek çok yeni proje
ve uygulama hayata geçirilmiþtir.

Sayýlan bu destek baþlýklarý haricinde, 2006 yýlýnda baþlatýlan
Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýný Destekleme Programý kapsamýnda,
tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, paketlenmesi, depolanmasý ile
ilgili yatýrýmlara, alet-ekipman alýmlarýna ve basýnçlý sulama
yatýrýmlarýna %50 hibe desteði uygulamasý mevcuttur.

Sektöre yönelik etkin proje ve destekler, ülkemizin potansiyeli
ve tarýmýn dünyada giderek artan stratejik önemiyle birleþince
tarým sektörü, yatýrýmcýlar için cazip ve karlý bir alan olmaya
baþlamýþtýr.

Sektöre saðlanan bu destekler sonucunda tarým alanýnda
yatýrým yapmak isteyen yatýrýmcý profili de son yýllarda oldukça
çeþitlenmiþ ve geniþlemiþtir.

Bakanlýðýmýzca, toprak, su ve diðer doðal kaynaklarýn etkin
kullanýmý ve korunmasý, kýrsal alanda gelir düzeyinin
yükseltilmesi, tarýmsal üretim ve sanayi entegrasyonunun
saðlanmasý, pazarlama altyapýsýnýn geliþtirilmesi, gýda
güvenliðinin güçlendirilmesi, alternatif gelir kaynaklarýnýn
geliþtirilmesi amacýyla birçok mevzuat, proje ve destekleme
programý yürürlüðe konulmuþtur. Bu kapsamda 52 yeni destek
uygulamasý baþlatýlmýþ ve destek miktarlarý artýrýlmýþtýr.
Tesis ve üretim maliyetini düþürerek üretici gelirinin ve bu
sayede üretici ve tüketicinin refahýnýn artýrýlmasýnýn yanýsýra,
sektörün uluslararasý rekabete uygun bir þekilde geliþmesini,
dünya standartlarýna uygun kaliteli üretim gerçekleþtirilmesi
ve arazilerin verimli þekilde kullanýmý ile geçerli teknoloji
yöntemlerinin kullanýmýnýn saðlanmasýný amaçlayan bitkisel
üretim destekleri kapsamýnda, sertifikalý tohum kullaným,
sertifikalý fidan kullaným destekleri, mazot gübre ve toprak
analizi, tarým havzalarý üretim ve destekleme modeli fark
ödemesi destekleri, organik tarým ve iyi tarým destekleri yer
almaktadýr.
Hayvancýlýk politikalarýnýn etkinliðinin artýrýlmasý hedefiyle
uygulamaya konulan hayvancýlýk sektörüne yönelik destekler
ile ülkemiz hayvancýlýðýnýn kaliteli kaba yem ihtiyacýnýn
karþýlanabilmesi, hayvan genetik kaynaklarýnýn korunmasý
geliþtirilmesi ve bu sayede üretimde sürekliliðin saðlanmasý,
verimliliðin artýrýlmasý ve uluslararasý rekabete uygun geliþiminin
saðlanabilmesi amaçlanmaktadýr. Bu kapsamdaki destekler,
yem bitkileri desteði, küçükbaþ ve büyükbaþa yönelik hayvan
baþý ödemesi desteði, tiftik keçisi yetiþtiriciliði ve tiftik üretiminin
desteklenmesi, besilik erkek sýðýr desteklemesi, hayvan
hastalýðý tazminatý desteklemeleri, hastalýktan ari iþletme
desteklemeleri, organik hayvancýlýk ilave destekleri, çið süt
üretiminin desteklemesi, arýcýlýða yönelik destekler (bombus,
arýlý kovan) ipek böceði yetiþtiriciliðinin desteklenmesi, su
ürünleri yetiþtiriciliði desteði, hayvan gen kaynaklarýný koruma
desteði, buzaðý suni tohumlama desteði, aþý desteði baþlýklarý
altýnda uygulanmaktadýr.
Bunlarýn dýþýnda, Tarým Sigortasý Desteði, Biyolojik Mücadele
Desteði, Tarýmsal Yayým ve Danýþmanlýk Desteði, Çevre Amaçlý
Tarým Arazilerinin Korunmasý Desteði (ÇATAK), uygulanmakta
olan diðer desteklerdir. Ayrýca, GAP ve DAP gibi projeler
kapsamýnda hibe desteði uygulamalarý da mevcuttur.
Yeni yatýrýmlar ve mevcut iþletmenin yenilenmesi ve
geliþtirilmesine yönelik olarak yatýrým ve iþletme dönemi için

Ayrýca, ülkemizin taþýdýðý büyük tarýmsal potansiyeli daha etkin
ve daha etkili biçimde deðerlendirme yönünde, tarým alanýndaki
yatýrým fýrsatlarýný daha geniþ kitlelerle buluþturmak amacýyla
2007 yýlýnda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Strateji
Geliþtirme Baþkanlýðý bünyesinde Tarýmsal Yatýrýmcý Danýþma
Ofisi (TARYAT) kurulmuþtur.
Diðer kurumlarca uygulanan teþvikler kapsamýnda, Tarým ve
Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumunca uygulanan destek
programlarý ve Ekonomi Bakanlýðýnýn teþvikleri yer almaktadýr.
2007-2013 dönemini içeren çok yýllý Kýrsal Kalkýnma Programý
çerçevesinde Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme
Kurumunca uygulanan destek programlarý mevcuttur. Bu
program Avrupa Komisyonu ve ülkemiz tarafýndan finanse
edilmekte ve 42 ilde uygulanmaktadýr.
Ayrýca Ekonomi Bakanlýðý Teþvik Uygulama ve Yabancý Sermaye
Genel Müdürlüðünce uygulanan Teþvik sistemi kapsamýnda
tarým sektörü de yer almaktadýr. Bölgesel teþvik sistemi
kapsamýnda, bölgelere göre deðiþen oranlarda Gümrük Vergisi
Muafiyeti, KDV Ýstisnasý, Vergi Ýndirimi, Sigorta Primi Ýþveren
Hissesi Desteði, Yatýrým Yeri Tahsisi, Faiz Desteði, Yatýrým Gelir
Vergisi Stopaj Desteði Sigorta Prim Desteði uygulamasý
mevcuttur.
Bakanlýðýn geleceðe yönelik planlanan çalýþmalarý;
Bakanlýðýmýzca geleceðe yönelik planlanan çalýþmalar
kapsamýnda ise, öncelikli olarak özellikle tarýmsal alt yapý
sorunlarýna yönelik yeni ve etkin projelerin hayata geçirilmesi
yer almaktadýr.
Türkiyede; gýda güvenirliðinin saðlanmasý, tarýmsal yapýnýn
etkinleþtirilmesi, sektörün geliþtirilmesi ve kýrsal kalkýnmanýn
saðlanmasý yönünde çalýþmalarýmýz artarak devam edecektir.
Bu kapsamda Bakanlýðýmýz 2010-2014 yýlý Stratejik Planý
hazýrlanmýþ olup, Stratejik Planda Tarýmsal Üretim ve Arz
Güvenliði, Gýda Güvenilirliði, Bitki ve Hayvan Saðlýðý, Kýrsal
Kalkýnma ve Kurumsal Kapasite stratejik alanlar olarak
belirlenmiþtir.
Cumhuriyetimizin 100. yýlý olan 2023de tarým sektörümüz için
önemli hedefler ortaya koyduk. Buna göre, tarýmsal hasýlamýzý
62,8 milyar dolardan 150 milyar dolara, 15,3 milyar dolar olan
tarým ürünleri ihracatýný ise 40 milyar dolara çýkarmayý
hedefliyoruz. Þuanda Avrupanýn birinci, dünyanýn ise yedinci
büyük tarýmsal ekonomisi durumundaki ülkemizin 2023 yýlýnda
tarýmda dünyanýn ilk 5 ülkesi arasýnda yer almasý temel
hedefimizdir.
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Yeni TTK haksýz rekabetin önlenmesi ile ilgili nasýl
bir düzenleme öngörmüþtür?

Yeni TTK ticari defterlerin tutulmasý yükümlülüðü
çerçevesinde nasýl bir düzenleme öngörmüþtür?

Yeni TTKda haksýz rekabetin önlenmesi ile ilgili hükümlerin
yeniden ele alýndýðý görülmektedir. Buna göre 6762 sayýlý
TTKnýn 54.maddesinden farklý olarak haksýz rekabet tanýmý
yapýlmamýþtýr. Bunun yerine haksýz rekabetin önlenmesine
iliþkin amaç ve ilkelerin vurgulandýðý görülmektedir.

Yeni TTK ticari defterlerin tutulmasý konusunda ulusal ve
uluslararasý standartlara uyularak ticari defter tutma
yükümlülüðüne iliþkin emredici bir düzenleme getirmektedir.
Söz konusu yeni düzenleme defter tutma yükümlülüðünü
düzenlemekle birlikte geniþ bir ifade içermektedir. Buna göre
tutulmasý gereken defterlerin sadece envanter, defteri kebir
ve yevmiye defterleri olduðu düþünülmemelidir. Yeni TTK
hesaplarýn bir sistem dahilinde tutulmasýný öngördüðünden
bahsedilen defter tutma yükümlülüðü sadece ticari defterler
bakýmýndan deðil, tacirlerin bir muhasebe sistemi dahilinde
belge ve kayýtlarýný tutmasý olarak anlaþýlmalýdýr. Defter tutma
yükümlülüðü; gerçek kiþi tacirler ve tüzel kiþiler açýsýndan
yöneticilere ve Yönetim Kuruluna verilmiþtir. Defteri bizzat
tutacak kiþilerin uzman kiþiler arasýndan seçilmesi zorunluluðu,
yöneticiye ve yönetim organlarýna yüklenen bir sorumluluktur.

Hükme göre; haksýz rekabete iliþkin hükümlerin öngörülme
amacý bütün katýlanlarýn menfaati, dürüst ve bozulmamýþ
rekabetin saðlanmasý þeklinde açýklanmaktadýr. Ayrýca
düzenlemede, rakipler veya tedarikçilerle müþteriler arasýndaki
iliþkileri etkileyen aldatýcý veya dürüstlük kuralýna diðer þekillerdeki
aykýrý davranýþlar ile ticari uygulamalarýn haksýz ve hukuka aykýrý
olduðu vurgulanmýþtýr.
Dürüstlük kuralýný ihlal ederek rekabeti bozucu sonuç doðuran
eylemlerin kapsamlý bir þekilde düzenlenmiþ olduðu ve bu
yeni düzenlemenin rekabetin korunmasý ve geliþmesi açýsýndan
son derece olumlu sonuçlarý doðuracaðý ortadadýr. (Madde
54-55)

Haksýz rekabet ile ilgili maddenin genel iþlem
þartlarý sorununa çözüm bulmasý mümkün müdür?
6762 sayýlý TTK incelendiðinde Ticaret Hukuku bakýmýndan
ve hatta 818 sayýlý Borçlar Kanunu açýsýndan genel iþlem
þartlarý ile ilgili genel bir düzenlemenin olmadýðý bu konuda
sadece tüketicilerin koruma altýna alýndýðý bilinmektedir. Bu
konuda Borçlar Kanununun genel hükümlerinden yola çýkarak
mevcut uyuþmazlýklara çözüm bulunduðu söylenebilir. Ancak
bu genel düzenlemelerin bile þirketler arasý iþlemler açýsýndan
yeterli bir çözüm getirmediði ve koruma saðlayamadýðý
söylenebilir.
Yeni TTKda ise genel iþlem þartlarý ile ilgili açýk ve detaylý bir
düzenleme öngörülmemiþ sadece 55.maddenin f.bendinde
özellikle yanýltýcý bir þekilde diðer taraf aleyhine; doðrudan
veya yorum yoluyla uygulanacak kanuni düzenlemeden önemli
ölçüde ayrýlan veya sözleþmenin niteliðine önemli ölçüde aykýrý
haklar ve borçlar daðýlýmýný öngören, önceden yazýlmýþ genel
iþlem þartlarýný kullananlarýn dürüstlüðe aykýrý davranmýþ olacaðý
belirtilmiþtir. Düzenleme uyarýnca, genel iþlem þartlarý dürüstlük
kuralýný ihlal ederek rekabeti bozucu eylemler arasýnda
sayýlmaktadýr. Bu anlamda, ilgili maddenin Genel Ýþlem Þartlarý
sorununa doðrudan olmasa da çözüm bulacaðý söylenebilir.

Bununla birlikte; defter ve gerekli diðer kayýtlarýn Türkçe
tutulacaðý yeni TTKda açýkça düzenlenmiþtir. Söz konusu
düzenleme emredici niteliktedir. Buna göre; kýsaltmalar, harfler
ve semboller kullanýldýðý taktirde bunlarýn anlamlarý açýkça
belirtilmelidir. Ýþlem yapan kiþilerin adlarý da açýkça belirtilmeli
ve anlamlarý duraksamaya yer býrakmayacak þekilde tekdüze
olmalýdýr. Defter tutma yükümünü Yeni TTKda belirtildiði þekilde
yerine getirmeyenler, 200 günden az olmamak üzere adli
para cezasýyla cezalandýrýlýr. (Madde 64,65), (Madde 562)

Tacirin saklamakla yükümlü olduðu belge ve
defterleri saklama yöntemleri?
Yeni düzenlemenin, teknolojik geliþmeleri dikkate almasýnýn
bir sonucu olarak; defter ve belgelerin saklanmasý konusunda
ikili bir sistem öngörülmüþtür. Buna göre; defter ve belgeler
fiziki olarak saklanabileceði gibi veri taþýyýcýlarý kullanýlarak da
saklanabilecektir. Veri taþýyýcýlarý dendiðinde; interalia, mikrofiþleri, CDler, magnetler ve elektronik ortam anlaþýlmalýdýr. Bu
yöntemle; defterlerin tutulmasýnda, UFRSye göre tacirin ticari
iþlemlerini açýkça göstermesi gerekmektedir. Defterlerin yansýz
ve tarafsýz bir uzmanýn profesyonellik ilkelerine göre; mesleðinin
gerektirdiði ölçüde ve herkes tarafýndan anlaþýlýr bir þekilde
düzenlemesi gerekmektedir. Temel defterler dýþýnda hangi
defterlerin tutulmasý gerektiði yeni düzenlemede açýkça
belirtilmemiþtir. Ýþletmelerin niteliði dikkate alýnmakla birlikte
Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu (TMSK) tarafýndan
belirlenecek esaslar dahilinde hangi defterlerin tutulacaðý
belirlenecektir.
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takdiri delil olarak nitelendirilecektir. Söz konusu defterlerin
tutulmasýnda ise; UFRSnin dikkate alýnmasý gerekliliði
vurgulanmýþ ve bu defterlerin elektronik ortamda tutulmasý
imkaný getirilmiþtir. (Madde 82,83)

Yeni TTK ile Ticari Davalar Hangi Mahkemelerde
görülür?

Ýþletme ile ilgili her tür belge ve bilgisayar kayýtlarýnýn vb.
saklanmasý yükümünü Yeni TTKda belirtildiði þekilde yerine
getirmeyenler, 200 günden az olmamak üzere adli para
cezasýyla cezalandýrýlýr. (Madde 64/2), (Madde 562)

Ticari defterlerin açýlýþ ve kapanýþ tasdikleri
konusunda getirilen yeni düzenleme?
Yeni TTK ile tüm defterlerin açýlýþ ve kapanýþlarý noter onayýna
tabi tutulmuþtur. Herhangi bir uyuþmazlýkta mahkemelerin
önüne getirilen defterlerin gerçeði yansýtmamasý nedeniyle
ticari defterlerin açýlýþ ve kapanýþ tasdikleri zorunlu hale
getirilmiþtir. Buna göre; uygulamada zaman bakýmýndan sýkýþýklýk
yaratmamak için tasdik süresi, izleyen faaliyet döneminin altýncý
ayýna kadar yapýlabilecektir.
Bakanlýðýn Tebliðine uygun þekilde ticari defterlerin açýlýþ ve
kapanýþ onaylarýný yerine getirmeyenler 200 günden az
olmamak üzere adli para cezasýyla cezalandýrýlýr. (Madde 64/3),
(Madde 562)

Ticari defterlerin bir ispat aracý olarak kullanýlmasý
konusunda yeni TTK, defterleri nasýl bir delil olarak
öngörmüþtür?
Yeni TTKda ticari defterlerin ispat aracý olarak kullanýlmasý
konusunda köklü bir deðiþikliðe gidildiði görülmektedir. Buna
göre; ticari defterlerin kesin delil olarak sahibinin lehine, aleyhine
veya diðer tarafýn aleyhine kullanýlmasý durumu ortadan
kaldýrýlmýþtýr. Bunun yerine Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun, yargýlamayý gerektiren davalarda hazýrlýk iþlemlerine
iliþkin hükümleriyle senetlerin ibrazý zorunluluðuna dair olan
hükümleri ticari iþlerde de uygulanýr hükmü getirilmiþtir. Hükme
göre; ticari uyuþmazlýklarýn varlýðý halinde hakim tarafýndan
resen ya da taraflardan birinin istemi üzerine incelenen defterler
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Ticari davalar Asliye Ticaret Mahkemelerinde bakýlýr. Baþkaca
bir mahkemede bakýlmýþsa görevsizlik kararý verilmez dosya
ilgili mahkemeye gönderilir. Böylece dava baþvuru süresinin
kaçýrýlmasýnýn önüne geçildiði gibi, yargý uyuþmazlýðýndan
doðan zaman kaybýnýn da önüne geçilmesi saðlanýr. (Madde
5)

Defterlerin tutulmasýnda esas alýnan evrensel
bilanço ilkeleri nelerdir?
Daha önce de bahsettiðimiz üzere; UFRS ilkelerinin yeni
düzenlemenin her alanýnda karþýmýza çýktýðýný görebilmekteyiz.
Bunun somut bir görünümü olan bilanço ilkeleri; tamlýk,
doðruluk, tutarlýlýk, zamanýnda kayýt esaslarý doðrultusunda
defter ve belgelerin tutulmasýdýr. Kýsaca; defter ve belgelerin
eksiksiz hazýrlanmasý, boþluk yaratmadan muhasebeleþtirilmesi,
gerçeðe uygun ve yanlýþ anlaþýlmalara mahal vermeyecek
þekilde hazýrlanmasý, kayýt dýþý hiçbir iþlemin býrakýlmamasý
gerekmektedir. Bilançodaki tamlýk ilkesi; þirket aktif ve pasiflerinin
eþit olmasýný gerektirir. Yeni TTK, bilanço ilkelerine gönderme
yapmakla birlikte bu kavramlarý tanýmlamamaktadýr. Söz konusu
bu ilkeler sadece defterlerin tutulmasýnda deðil yýl sonu finansal
tablolarýnýn hazýrlanmasý aþamasýnda da dikkate alýnmalýdýr.
(Madde 65, Madde 68)
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görevi kullanarak, Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna
uygun bir þekilde ilkeleri ilan edecektir. TMSK, ilan edeceði
ilkelerin uygulanmasýný saðlamak, kanunlarda kendisine verilen
yetki dahilinde denetim yapmak ve Türkiye muhasebe sisteminin
dünyaca kabul görmüþ bir düzeye ulaþmasýný saðlamak için
çalýþmalarda bulunacak ve özellikle bu ilkelerin uygulanmasý
konusunda küçük ölçekli sermaye þirketleri ile tek kiþi iþletmelere
uyum için süre tanýyacaktýr. (Madde 88)

Acentelerle ilgili olarak uygulamada Portföy
Tazminatý adý altýnda düzenlenen ücret isteme
hakký yeni TTKda ne þekilde düzenlenmiþtir?
Yeni TTKya göre envanter nedir? Envanteri
kolaylaþtýrýcý yöntemler nelerdir?
Envanter; bir iþletmenin aktif ve pasiflerinin çýkarýlmasý, sayýlmasý,
ölçülmesi, tartýlmasý ve deðerlendirilmesi suretiyle, bilanço
günündeki mevcutlarýn, alacaklarýn ve borçlarýn detaylý bir
þekilde tespit edilmesidir. Her gerçek ve tüzel kiþi tacirin ticari
iþletmesini açmasý, taþýnmazlarýný, alacaklarýný, borçlarýný, nakit
parasýnýn tutarýný ve diðer varlýklarýný eksiksiz ve doðru bir
þekilde göstermesi ve bu konuda envanter çýkarmasý
gerekmektedir. Envanter iþlemi her hesap dönemi sonunda
tekrarlanacak olup, tamlýk ve doðruluk ilkeleri esas alýnacaktýr.
Aksi takdirde iþletmenin hesap ve sonuçlarýnýn gerçeði
yansýtmasý beklenemez. Gerçeði yansýtmayan bir envanterin,
doðru bir bilanço oluþturmayacaðý da açýktýr. Yeni TTKda
6762 sayýlý TTKdan farklý olarak envanteri kolaylaþtýrýcý
yöntemlere de deðinilmiþtir. Buna göre; sondaj yöntemi,
matematiksel-istatistiksel yöntemler, fiziki sayým; çeþit, miktar
ve deðerlerin hesaplanmasýnda dikkate alýnan envanter
yöntemlerindendir. Bunun yanýnda envanter yöntemleri
konusunda Türkiye Muhasebe Standartlarýna (TMS) uygun
baþkaca yöntemler de izlenebilir.
Hileli envanter çýkaranlar, 200 günden az olmamak üzere adli
para cezasýyla cezalandýrýlýr. (Madde 66,67) (Madde 562)

Yeni TTK Türkiye Muhasebe Standartlarý Kuruluna
(TMSK) ne tür görev ve yetkiler vermiþtir?
Yeni TTK þirketlerin muhasebe uygulamalarý ile ilgili açýk bir
hüküm getirmemekle birlikte, UFRS ilkelerinin benimsenmesi
konusunda önemli yenilikler getirmektedir. Uluslararasý Finansal
Raporlama Standartlarýnýn uygulanmasýný saðlamak ve
benimsenmesini kolaylaþtýrmak amacýyla, TMSKya görev
verilmiþtir. Buna göre; TMSK kanunen kendisine verilmiþ olan

Uygulamada, Portföy Tazminatý olarak bilinen ücret isteme
hakký yeni TTKda Denkleþtirme Bedeli olarak düzenlenmiþ
ve bu sayede 6762 sayýlý TTKda bulunan açýk boþluk
giderilmiþtir. Denkleþtirme talebi, bizzat acente tarafýndan
yaratýlan ve müvekkile devredilen müþteri portföyünün
avantajlarýndan artýk kendisinin yararlanamayacak olmasý
nedeniyle ödenen ek bir karþýlýk olarak düzenlenmektedir.
Burada amaçlanan sözleþmenin sona ermesinden ötürü tam
olarak karþýlýðý ödenmeyen acenteye, müvekkile saðladýðý
menfaatler için hakkaniyet esasýndan hareketle belirlenen bir
karþýlýk saðlamaktýr.
Yeni TTK acentenin denkleþtirme talebinde bulunamayacaðý
durumlarý da düzenlemiþtir. Buna göre acentenin sözleþmeyi
feshetmesi için haklý bir sebebinin bulunmamasý veya acentenin
kusuru nedeniyle sözleþmenin feshedilmesi durumunda acente
denkleþtirme talebinde bulunamaz. Söz konusu tazminatýn
son 5 yýl içinde acentenin aldýðý komisyon ücretinin yýllýk
ortalamasýný geçemeyeceði ve ücret isteme hakkýndan
sözleþme ile vazgeçemeyeceði açýkça düzenlenmiþtir.

Yeni TTKnýn acente ile ilgili getirdiði düzenleme
rekabet yasaðýný öngörür nitelikte midir?
Getirilen yeni düzenleme taraflara rekabet yasaðý anlaþmasý
düzenleme yetkisi vermiþtir. Ancak bu anlaþmanýn yazýlý þekilde
yapýlmasý ve müvekkil tarafýndan imzalanmasý zorunludur.
Kanunkoyucu, sözleþme sonu faaliyet yasaðý ile ilgili olarak
acenteyi koruyucu hükümler konulmasýný gerekli görmüþtür.
Bu doðrultuda yapýlan rekabet yasaðý anlaþmasý sözleþmenin
sona ermesinden itibaren en fazla 2 yýl için geçerliliðini
koruyacak ve yalnýzca acenteye býrakýlmýþ olan bölgeye ve
müþteri çevresine iliþkin olacaktýr. Ayrýca müvekkilin bu anlaþma
dolayýsýyla acenteye uygun bir tazminat ödemesi gereklidir.
Kaynak: Ýstanbul SMMMO-130 Soruda TTK.
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CUMHURÝYETTEN
BU YANA
KÜTAHYADA
SANAYÝ
DEVRÝMLERÝ-V
1996- 2000
Hazýrlayanlar:
Melike Köse- Eser Çetintaþ

44- Yýl 1996
Saraçoðlu Tekstil

Ýþ kýyafetleri alanýnda, müþterilerinin taleplerine göre özel ürünler
sunan þirket, bu ürünlerin baský ve nakýþ, logo tasarýmlarýný
da kendi bünyesinde yapmaktadýr.

1996 yýlýnda dokuma alanýnda faaliyete baþlayan Saraçoðlu
Tekstil, 2000 yýlýnda Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde
kurduðu 4800 metrekare kapalý olmak üzere toplam 24000
metrekare alana sahip modern tesislerinde üretimine devam
ediyor.

Saraçoðlu Giyim, aylýk 3750 takým ceket pantolon ve mont
pantolon, 5000 adet pantolon ve bahçývan tulumu, 20000
adet þapka ve tiþört, 5000 iþ önlüðü, 4500 yelek üretim
kapasitesine sahiptir.

2009 yýlýnda sektördeki dalgalanmalardan zarar görmemek
üzere dokuma faaliyetini býrakan þirket, 2005 yýlýnda yapmýþ
olduðu konfeksiyon yatýrýmý sonucunda, konusunda uzman
20 kiþilik personeli ile, müþterilerine hýzlý, kaliteli ve uygun
fiyatlarla hizmet verme prensibiyle faaliyetine devam etmekte.

45- Yýl 1996
(Cimcik) Besler Süt,
1930'lu yýllarda hayvan ve süt besiciliði alanýnda ticari hayatýna
baþlayan firma, 1968 yýlýnda süt ürünlerini iþleyen mahalli bir
mandýra,1996 yýlýndan itibaren de limitet þirket olarak faaliyetlerini
sürdürmüþtür.
Bugün Cimcik Besler markasý ile ulusal bir firma olan kuruluþ,
Kütahya-Eskiþehir karayolu üzerinde 4250 metrekare arazide
2800 metrekare kapalý alaný bulunan fabrikasýnda hizmet
vermektedir. Yeni teknolojileri yakýndan takip edip uygulayarak,
sürekli geliþim gösteren Besler Sütün, günlük iþletme kapasitesi
50 tondur.
Besler Süt üretim tesislerinde, hijyen kurallarýna uygun olarak
gerçekleþtirilen pastörizasyon iþlemleri ile pastörize günlük
süt, yoðurt, tereyaðý, kaymak, peynir çeþitleri ve mahalli bir
tabirle isimlendirilmiþ Cimcik Yoðurdu mamulleri üretilmektedir.
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Yeni ürünleri kefir, keçi sütünden dondurma ve Besler firmasý
üretimine özel hoþyerim tatlýsý üretimleri ile ürün çeþitliliðini
sürekli geliþtiren Besler Süt, her geçen gün artan baþarýsýný
2009 yýlýnda AB Kalite Ödülü ile tescillemiþtir.

47- Yýl 1996
Omkasar Ambalaj

46- Yýl 1996
Kýrdar Grup
1982 yýlýnda Kütahyaya yerleþen Kýrdar ailesinin kurmuþ
olduðu þirket, manyezit maden ocaðý iþletmeciliði ile faaliyetine
baþlamýþ olup, Agrega tesisi bünyesindeki kalsit iþletmeciliðini
sürdürmektedir. Madencilik faaliyetleriyle tüm inþaatlarýn temel
dolgu, beton agregalarý ve taþ kumu ihtiyacý ile karayollarý alt
yapýsý için Avrupa standartlarýnda malzeme üretmektedir.
Ülkemizdeki sayýlý TSE belgeli kalsit ocaklarýndan birine sahiptir.
2004 yýlýnda akaryakýt istasyonu bayiliðine baþlayan Kýrdar
Grup, toplu konut inþaatlarý alanýnda da faaliyet göstermektedir.
Þirket, Gedizde bulunan 25000 metrekare alana sahip
santralinde beton üretimi gerçekleþtirmektedir.
43000 m² açýk, 10000 metrekare kapalý alandaki Artwin
fabrikasýnda, PVC profil, PVC pencere ve sac þekillendirme
üniteleri ile entegre bir üretim sistemine sahiptir. Grup, bu
tesiste üretilen Artwin ürünleri ile bugün ulusal ve uluslararasý
bir marka haline gelmiþtir.

Omkasar Ambalaj 1995 yýlýnda Saray Holding tarafýndan
kurulmuþtur. Þirketin ambalaj üretim tesisleri 8092 metrekare
arsa üzerinde 3000 metrekare kapalý alana sahiptir.
Yeni teknolojilerin yakýndan takip edildiði üretim tesislerinde
yer alan makine parký ile müþterilerinin özel isteklerine cevap
veren Omkasar Ambalaj, farklý ebat, þekil ve renklerde üç
renk Amerikan box ve özel kesim olmak üzere 3 milyon adet
kutu ve yine aylýk 600 ton kaðýt iþletme kapasitesine sahiptir.
Son dönemdeki yatýrýmlarý ile shrink naylonu ve poþet üretimine
de baþlayan Omkasar, yurt içi ve yurt dýþýndaki müþterilerine
kaliteli, geri dönüþtürülebilir ve verimli ürünler sunmaktadýr.

Kýrdar Grup
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48- Yýl 1996
Fettah Çini

50- Yýl 1997
Haz Beton

Fettah Çini, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý çini ve seramik
sanatçýsý Sayýn Emine Peker tarafýndan, 1985 yýlýnda bir þahýs
iþletmesi olarak kurulmuþ; 1997 yýlýnda ise tüzel kiþilik haline
gelmiþtir. Fettah Çini ve Seramik Sanayi Ticaret Limited Þirketi
ünvanýyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Þirket, 1997 yýlýnda saat kapasitesi 35 metreküp olan bir
beton santrali, 21 metre bir beton pompasý ve 2 mikser ile
ticari hayatýna baþlamýþtýr. 1998 yýlýnda Kütahya Organize
Sanayi Bölgesindeki 14000 metrekare açýk alanda ikinci
tesisini kurarak, yine ayný yýl içinde, saat kapasitesi 60 metreküp
olan yeni beton santralini de devreye almýþtýr.

2900 metrekare kapalý ve 3500 metrekare açýk alanda
yaklaþýk 30 usta, sanatçý ve çalýþanýyla seramik ve çiniden
mamul dekoratif obje ve hediyelik eþya, sofra gereçleri üretimine
devam etmekte ve kurumsal promosyon ve mimari dekoratif
uygulamalar da yapmaktadýr. Müþteriye ve mekana özel
tasarýmlar yapan Fettah Çini, özellikle klasik çini replikalarý ve
seramik sofra gereçleri üretimini ihraç etmektedir.

49- Yýl 1997
Karaaytaçlar
Firma, 1959 yýlýnda Bekir ve Erdem Karaaytaç kardeþlerin un
ve yem satýþýyla faaliyetine baþlamýþtýr. Otomobil ve hayvan
yemi alanýnda bayilikler de yapan firmanýn ortaklarý, 1986
yýlýnda yollarýný ayýrarak otomobil ve gýda-yem iþ alanlarýnda
faaliyetlerine devam etmiþlerdir.
1997 yýlýna kadar Erdem Karaaytaç ve oðullarý, Karaaytaçlar
Kolektif Þirketi olarak firmanýn faaliyetini sürdürmüþ, ayný yýl
þirket Karaaytaçlar Limited Þirketi olarak tüzel kiþilik kazanmýþtýr.
Þirket halen bu unvanla gýda ve tarým olmak üzere iki alanda,
Kütahya, Uþak, Afyon ve Eskiþehirde hizmet vermektedir.
Gýda alanýnda un, niþasta, pastacýlýk ürünleri ve ekipmanlarý,
ayrýca endüstriyel yaðlar ve kuruyemiþ çeþitleri, tarým alanýnda
ise, büyükbaþ, küçükbaþ ve kanatlý hayvan yemleri, tarým
ürünleri (buðday, arpa ve arpa ezmesi), bunun yanýnda gübre
çeþitleri ile toptancýlýk hizmetleri vermektedir.

Her geçen yýl araç parkýný ve fiziki alanýný artýrmak için yeni
yatýrýmlar yapan firma, 1999 yýlýnda Kütahya Organize Sanayi
Bölgesinde 1800 metrekare kapalý alana sahip ikinci fabrikasýný
kurmuþtur. Bu geliþmelerle yýllýk üretim kapasitesini iki katýna
çýkaran Haz Beton, 2000 yýlýnda Organize Sanayi Bölgesindeki
fabrikasýna bir beton santrali daha ilave ederek büz, tel direði,
karo, cephe kaplamasý üreten bir tesisi daha hizmete açmýþtýr.
2000li yýllardan sonra da her yýl artarak devam eden yatýrýmlarý
ile bugün, ürettiði mamuller ile belediyelerin tüm ihtiyaçlarýný
karþýlayabilecek yeterlilik ve kapasiteye ulaþmýþtýr.

51- Yýl 1997
Bemka Tekstil
Þirket, Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde, 2000 m² kapalý
alanda, ipliði boyalý ve düz boyalý gömleklik kumaþ üretmektedir.
Üretim kapasitesi aylýk 100000 m. olup, fason dokumalar ile
bu miktar daha yüksek rakamlara ulaþmaktadýr.
20 adet dokuma tezgahý, 1 adet konik çözgü makinesi, 1
adet 24 gözlü aktarma makinesi, 1 adet kalite kontrol makinesini
bünyesinde bulunduran fabrikada, %100 pamuk, pamukpolyester, pamuk-keten, %100 polyester, pamuk-polyesterlikra, pamuk-polyester-sim tarzýnda ipliklerle dokunmuþ
gömleklik kumaþ üretilmektedir.
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52- Yýl 1997
Helvacýoðlu (Helvacý Hakký)
Firma, 1898 yýlýnda Helvacý Mustafa tarafýndan faaliyetine
baþlamýþtýr. Helvacýoðlu ailesi tarafýndan yönetilen þirket, helva
ve tahin üretimi gerçekleþtirmektedir. Üretim tesislerinde
ürünler, yeni teknolojilerle üretim yapan makinelerde, el
deðmeden ve hijyenik bir ortamda üretilmektedir.
Yýllar boyu üretimini ve büyümesini devam ettiren firma, 1997
yýlýnda Helvacýoðlu Gýda Limited Þirketi haline gelmiþ ve ailenin
dördüncü kuþaðý olan Rýza, A.Rýfat, Ýbrahim Helvacýoðlu
kardeþlerin yönetiminde faaliyetine devam etmektedir. Þirketin,
asýrlýk lezzetlere sahip ürünleri, Kütahya merkez ve ilçeleri
baþta olmak üzere, Türkiyenin birçok ilinde tüketiciler ile
buluþmaktadýr.

53- Yýl 1997
Seher Tekstil
Merkezi Ýstanbulda bulunan Seher Tekstil, 1997 yýlýnda
Kütahya þubesi ile faaliyete baþlamýþtýr. Halen Kütahya Organize
Sanayi Bölgesinde, 10500 metrekare alan üzerinde 4000
metrekare kapalý alanda, iç giyim ürünleri üretimine devam
etmektedir. Firma, 200 çalýþaný ile günlük 2000 düzine ürünü
Seher Yýldýzý ve Tutku adlý markalarý ile yurt içi piyasalara
sunmaktadýr.

54- Yýl 1997
Alkýþ Kadayýf
Alkýþ Kadayýf, 1956 yýlýnda Rumeliden Kütahyaya göç eden
Þaban ve Niyazi Alkýþ kardeþler tarafýndan kurulmuþtur. 1970li
yýllara kadar imalat atölyesinde küçük ölçekte tel kadayýf üretimi
yapan Alkýþ Kadayýf, Kütahya merkezde açtýðý satýþ yerleri ile
Kütahya halkýna hizmet vermiþ, ardýndan diðer illere de ürünlerini
pazarlamýþtýr.
1980li yýllarda imalat atölyesini büyüten iþletme, çalýþan sayýsýný
ve üretim kapasitesini artýrmýþ ve 1997 yýlýnda Fatih Alkýþ
tarafýndan Alkýþ Kadayýf Ltd. Þti. olarak aile þirketi haline
getirilmiþtir.

Tel kadayýfýn bütün çeþitlerinin yanýnda, kuru revani tatlýsý,
þerbetsiz baklava ve diðer unlu mamulleri gibi lezzetli tatlarý,
3000 metrekare kapalý alana sahip imalat tesisinde hijyene
de büyük önem vererek üretmeye devam etmektedir.
Kuruluþundan bu yana saðladýðý geliþmeler ve yaptýðý yenilikler
ile sektördeki pazar payýný artýran Alkýþ Kadayýf, ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2005 HACCP Gýda
Güvenliði Yönetim Sistemine sahiptir.

55- Yýl 1998
Arkaçlar Pastacýlýk (Siyah Ýnci)
1983 yýlýnda açýlan Siyah Ýnci Pastanesi, 1998 yýlýnda Arkaçlar
Pastacýlýk Ltd. Þti. olarak Kütahya'nýn önde gelen
pastanelerinden birisi haline gelmiþtir. Kütahya merkezde
birçok þubesi bulunan Siyah Ýnci Pastanesi, Eskiþehir þubesi
ile bölgeye yayýlmýþtýr.
Kütahya ve bölgesinde pastanecilik alanýnda yeniliklerin ve
kalitenin öncüsü olan Siyah Ýnci Pastaneleri, gýda üretimi
alanýnda ISO 22000:2005 HACCP Gýda Güvenliði Yönetim
Sistemine sahip olarak, 100ü aþkýn personeli ile pasta ve
unlu mamuller üretimi yapmakta olup, bugün þehirde tüketicilerin
tercih ettiði bir marka haline gelmiþtir.

56- Yýl 2000
Erefe Dokuma
2000 yýlýndaki kuruluþundan itibaren, 2 yýl süre ile pazarlama
þirketi olarak faaliyette bulunan Erefe Dokuma, Kütahya
Organize Sanayi Bölgesindeki 16000 metrekarelik arsa
üzerindeki 5000 metrekare kapalý alana sahip fabrikasýnda,
ham bez dokuma üretimini sürdürmektedir.
80 bant dokuma tezgahý ile önemli markalara ev tekstili ürünleri
üretimi yapan þirketin, 200 çalýþaný bulunmaktadýr.
Konfeksiyonda kullanýlan her türlü pamuk ve polyester ham
kumaþ üretiminin % 90ý ev tekstili üzerine olan ürünleri,
ihracatçý firmalar aracýlýðýyla Avrupa ülkelerine ihraç edilmekte
olup, tekstil sektöründe entegre bir tesis haline gelerek üretimini
ihraç etmeyi hedeflemektedir.
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EN TEMÝZ ÜÇÜNCÜ ÝL
KÜTAHYA
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca düzenlenen ''Temiz
Türkiye'' yarýþmasýnda, nüfusu 50 bin ile 750 bin arasýndaki
kentler kategorisinde en temiz üçüncü kent, Kütahya oldu

Çevre ve Þehircilik bakanlýðý tarafýndan ''Temiz Türkiye''
yarýþmasýnda Türkiyenin En Temiz Kenti ve Türkiyenin en
temiz köyü belirlendi. Türkiyenin En Temiz Kenti Yarýþmasýnda
belediyelerin yürüttüðü baþarýlý çalýþmalar 3 farklý kategoride
deðerlendirildi. Ýller 3 kategoriye ayrýlýrken, 1. kategoride
Büyükþehir belediyeleri, ikinci kategoride nüfusu 50 bin ile
750 bin arasýnda bulunan belediyeler ve 3. kategoride nüfusu
10 bin ile 50 bin arasýnda olan belediye deðerlendirildi. Kütahya
ikinci kategoride yer alýrken Denizli Belediyesi ve Bolu
Belediyesinin ardýndan 3. seçildi. Ýstanbulda gerçekleþtirilen
ödül töreninde Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça ödülü
aldý. Ödülünü, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý
Sedat Kadýoðlunun elinden alan Baþkan Ýçaya Çevre Beratý
ve Vidanjör verildi.
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YENÝ HEDEFÝMÝZ ÇÖPTEN ENERJÝ ÜRETMEK

Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý'nca düzenlenen ''Temiz Türkiye'' yarýþmasýnda nüfusu
50 bin ile 750 bin arasýndaki kentler kategorisinde ''en temiz
üçüncü kent'' seçilmenin, yýllardýr öz kaynaklarý, proje ve hibe
destekleriyle saðladýklarý bir sonucun ödülü olduðunu belirterek,
''Bundan sonraki hedefimiz, geri dönüþüm tesislerinde çöpten
enerji üretilmesidir'' dedi ve üçüncülük ödülünü almaktan
büyük mutluluk duyduðunu söyledi. Göreve geldiði 2004
yýlýndan itibaren çevre bilinciyle kalýcý çevre çözümleri ortaya
koymak için büyük gayretler sarf ettiklerini anlatan Ýça, bunun
ödüllendirilmesinin kendilerine moral verdiðini dile getirdi.

Güncel
Kütahya Belediyesine Ödül

Ýça, kalýcý çevre ve çevrenin korunmasý için yerel
yöneticilere önemli görevler düþtüðüne iþaret ederek,
þunlarý kaydetti ''Ýleri arýtmaya geçen, azot ve fosfor
dahil arýtmasýný tamamlayan nadir illerden biriyiz.
Kanalizasyon sistemlerimizi de güncelleþtirip günlük
ihtiyaçlara kadar indirgedik. Bu konuda sorunumuz
yok. Bunun dýþýnda en önemli þey, katý atýk yönetimi
kurulmasýdýr. Vahþi depolamayla yýllardýr çöp daðlarý
oluþturulmuþtu. Burasýný ýslah ettik ve çevresinde 1
milyon metrekareye ulaþan Yedigöller bölgesi piknik
rekreasyon alanlarý, kültürel ve sosyal alanlar için
yatýrým fýrsatý oluþturduk. Çöplerin ayrýþtýrýlarak
ekonomiye kazandýrýlmasý iþini, öz kaynaklarýmýzý
kullanýp Avrupa Birliði (AB) hibe desteði alarak,
belediyemiz öncülüðünde çevredeki ilçe
belediyelerimizin katýlýmýyla 15,6 milyon avroluk
yatýrýmla hayata geçirdik. Bundan sonraki hedefimiz,
geri dönüþüm tesislerinde çöpten enerji üretilmesidir.''

VALÝ ÇÝFTÇÝ; GÜZEL ÇALIÞMALAR YAPILIYOR
Kütahya Valisi Kenan Çiftçide en temiz 3 kent seçilen
Kütahyanýn Türkiye'nin en güzel þehirlerden biri olduðunu
belirterek, katý atýk bertaraf tesisleri, pil toplama, týbbý atýklarý
toplama ve diðer alanlara bakýldýðýnda güzel çalýþmalar
yapýldýðýna iþaret ederek, þöyle konuþtu: ''Sadece belediye
veya muhtarlýklarýn yaptýðý çalýþmalar yeterli deðil. Özellikle
bizim buna çok ciddi manada destek vermemiz lazým. Temizlik
medeniyetin bir ölçütü ve göstergesidir. Parký, bahçeyi

temizleyelim. Gelip banka oturduktan sonra bir þeyler yiyip
atarsak buna belediyelerin yetiþme þansý çok zor. Belediyeler
bunun altýndan kalkamaz. Herkesin temizlik anlayýþýna, çevre
bilincine ulaþmasý lazým. Temizlik anlayýþý ve çevreyle ilgili bütün
öðrencilerimizi okullarda, bütün insanlarýmýzý camilerde,
kahvelerde, toplu bulunan yerlerde bilinçlendirmemiz ve bu
bilinç içinde temiz bir kenti gelecek nesillere de býrakmamýz
lazým.
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GÜRAL VÝTe
BÜYÜK ÖDÜL
Harika - Ýsmet - Nesrin Güral

Güral VÝTin tasarladýðý WC HEALTH, Red Dot tasarým ödülünü
kazanarak Almanyada bulunan Red Dot müzesinde yerini
aldý.
Almanyanýn Essen kentinde 2 Temmuz 2012 akþamý
düzenlenen görkemli ödül töreninde Güral Vitin ödülü Güral
Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Güral ve Harika Gürala
takdim edildi.
Prof Dr. Dursun Bugranýn sunumuyla 5 Temmuzda Çýraðan
Sarayýnda yapýlan toplantýda WC HEALTH ve alýnan ödülle
ilgili basýna bilgiler verildi. Toplantýya Güral Porselen Yönetim
Kurulu Baþkaný Ýsmet Güral, Eþi Nesrin Güral, kýzý Harika Güral
ve çok sayýda davetli katýldý.

REDDOT MÜZESÝNDE YERÝNÝ ALDI
Saðlýk ve konforun peþinde benzersiz ilklere imza atan Güral
Vit, saðlýmýza hitabeden bir estetik anlayýþýyla fonksiyonelliði
bir araya getirerek; Alafranga ve Alaturka tuvaletlerin en saðlýklý
karýþýmýndan esinlenerek Wc Healthi oluþturdu.

WC HEALTH YENÝ NESÝL TUVALET
WC Health ile ilgili olarak Güral Vitten yapýlan açýklamada
þunlar dile getirildi; Asla sýradan bir vitrifiyeden bahsetmiyoruz!
Güral Vit geçmiþten gelen alýþkanlýklarýmýz ve gelecek
beklentilerimiz doðrultusunda yürüttüðü çalýþmalarla saðlýklý
ürünler geliþtirme çabalarýnýn sonucunda yeni bir ürün ortaya
çýkarttý. WC Health klozet ile günlük yaþamda kullandýðýmýz
klozetlerde hayatý kolaylaþtýran bazý deðiþiklikler yaparak en
uygun anatomik pozisyonu bulmaya çalýþtý.

ÇÖMELMEK SAÐLIKTIR
Çaðýmýzýn en önemli hastalýklarýndan olan kabýzlýk, hemoroid,
kolon kanseri, prostat rahatsýzlýklarý ve reflü gibi saðlýk problemleri
çömelmeyle doðru orantýlýdýr. Anatomik olarak çömelme tuvalet
sistemi en saðlýklý yöntemdir. Güral Vit tarafýndan tasarlanan
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Güral VÝT tarafýndan 2 yýlda tasarlanan WC HEALTH, fark
yaratan sýra dýþý tasarýmý ve estetiði ile 58 ülkeden 1800
üreticinin, 4.515 ürünle katýldýðý '' reddot design''
uluslararasý tasarým yarýþmasýnda ürün tasarýmý dalýnda
büyük ödüle layýk görüldü.
Wc Health, teknik olarak insanýn çömelme duruþ þeklini klozet
sistemine taþýyarak oluþturulmuþ bir sistemdir.

REDDOT DESIGN ÖDÜLÜ
Reddot, tasarýmlarýn ve þirketlerin en iyilerine ait olan bir tasarým
ödülüdür. Uluslararasý tasarým yarýþmasý olan Reddot Tasarým
Ödülü, tasarýmlarý þirketlerin aktivitelerinden ayýrmayý hedefler.
Bu farklýlýk seçme ve tanýmlama prensiplerine dayanýr.
Mükemmel tasarýmlar; ürün tasarýmý, iletiþim tasarýmý ve tasarým
konseptleri alanýnda uzman jüri tarafýndan seçilir. Red Dot
Tasarým Ödüllerinin gururu, reddot isminin mükemmel ürünler
için uluslararasý düzeyde kalite markasý olarak adlandýrýlmasýdýr.
Reddot Tasarým ödülünün amacý belirli bir platform oluþturarak
iyi fikirleri iyi tasarým çözümleri ile birlikte ortalama ürünlerden
ayýrmak ve profesyonel geliþim açýsýndan yardým etmektir.
Ayný zamanda uluslararasý düzeyde ve rekabet ortamýnda
tasarýmlara ve tasarýmcýlara kendilerini tanýtma imkâný sunmaktýr.

Güncel
KÜGÝAD

KÜTAHYA GENÇ ÝÞ ADAMLARI
YENÝ BAÞKANINI SEÇTÝ

dönemlerde Belediye Baþkanlýðý seçimleri ve KUTSO
seçimlerinin olduðunu, KÜGÝADýn yine söz sahibi olarak
Kütahyanýn çýkarlarý doðrultusunda temsilciler yerleþtireceklerine
inandýðýný kaydeden Turgut Biz her tarafa eþit mesafede
yaklaþtýk. Siyasi ortama hiçbir zaman girmedik. Girdiðimizde
de bilin ki Kütahyanýn menfaatleri vardýr. Bundan sonra da
öyle olacaðýna inanýyorum dedi.

KÜTAHYAYA ÖNEMLÝ KATKILAR SAÐLAYACAÐIZ

Kütahya Genç Ýþ Adamlarý Derneðinin yapýlan genel kurulu
sonucunda (KÜGÝAD) baþkanlýðýna H. Mithat Delen seçildi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyeliði de
yapan Baþkan Delen, derneðin sivil toplum örgütleri arasýnda
ilk sýrada olduðunu ifade ederek bunu devam ettireceklerini,
Kütahyaya önemli katkýlar saðlayacaklarýný söyledi.
Kütahya Genç Ýþ Adamlarý Derneði genel kurulunda eski
baþkan Volkan Turgut yeniden baþkan adayý olmayacaðýný
açýklarken, Mithat Delen önderliðinde bir liste çýktý. Kongrenin
açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Volkan Turgut beþ sene
önce yönetim kurulu ile birlikte görevi devraldýklarýný, birlik
beraberlik içinde derneði bugünlere getirdiklerini söyledi.
Kütahya Genç Ýþ Adamlarý Derneðinin (KÜGÝAD) sivil toplum
kuruluþlarý arasýnda birinci sýrada olduðunu, baðlý bulunduklarý
federasyon ve konfederasyon nezdinde her zaman KÜGÝADýn
ön planda olduðunu vurgulayan Turgut  Bundan iki sene
önce konfederasyonun genel kurulunda Kütahyanýn katkýsý
ile genel baþkan Kütahyadan seçilmiþ ve derneðimizin büyük
katkýsý olmuþtur. Federasyonda yönetim kurulu toplantýlarý
oluyor. Burada Kütahyayý en iyi þekilde temsil ettik. 5 senenin
yorgunluðu nedeni ile heyecan biraz eksildi. Koltuk sevdalýsý
deðiliz. Heyecan azalýnca sorumluluðumu yerine getireceðim
konusunda sýkýntý yaþayacaðýma inandýðýmdan dolayý bu genel
kurulda aday deðilim. Yönetim kurulu olarak yine içimizde
azimli, çalýþkan, derneðin menfaatlerini düþünen yeni bir
yönetimin oluþmasýný arzu ettik. Küskünlük kýrgýnlýk olmadan
Mithat Delen önderliðinde genç arkadaþlarla Kütahya daha
iyi yere gelecektir. Daha iyi söz sahibi olacaklardýr dedi. Ýleriki

Volkan Turgutun konuþmasý sonrasýnda genel kurulda çýkan
tek liste oylamaya sunulurken, oy birliði ile yeni yönetim seçilmiþ
oldu. Yönetimin seçilmesinin ardýndan bir teþekkür konuþmasý
yapan baþkan Mithat Delen, 1993 yýlýnda kurulan Kütahya
Genç Ýþ Adamlarý Derneðinin (KÜGÝAD) çok güzel çalýþmalar
ve faaliyetlerde bulunduðunu, KÜGÝADýn 7 federasyonu
bulunan konfederasyon çatýsý altýnda kýymetli bir yeri olduðunu
söyledi. Federasyon ve konfederasyonda Kütahyayý temsil
ettiklerini kaydeden Delen Yönetim olarak birlik ve beraberlikle
kurduðumuz güzel iliþkiler ve çalýþmalar sayesinde
konfederasyon baþkanýnýn Kütahyalý olmasý konusunda önemli
bir payýmýz olmuþtur. Ben bütün yönetim kurulu arkadaþlarýma
teþekkür ediyorum. Bizim arzumuz KÜGÝADýn sivil toplum
örgütleri arasýnda birinci sýrada olmasýnýn devamýný saðlamak
dedi. Yönetim kurulunu çeþitlendirdiklerini, yeni isimleri aralarýna
kattýklarýný ve yönetim kurulu oluþturduklarýný ifade eden Delen
Çok güzel çalýþmalara imza atacaðýmýzý düþünüyorum.
Listemizdeki arkadaþlarýmýzýn hepsi iþ hayatlarýnda, aile
hayatlarýnda örnek insanlardýr. Kütahyaya çok büyük katkýlarý
olacaðýný düþünüyorum. dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan
Volkan Turgut, baþkanlýða seçilen Mithat Deleni tebrik ederek
çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Yapýlan genel kurul sonrasýnda
yönetim kurulu listesi þöyle oluþtu; Mithat Delen, Erol Akdemir,
Selman Hatipoðlu, Osman Baþ, Gökhan Karaaslan, Ali
Korkmaz, Selim Durmaz, Naime Göker Ekim, Naciye M.
Özkalkan, Merve Özçýnar Gül, Nida Öztuðcu.

27

Güncel
Ödül

GÜRAL AFYON
2012NÝN EN ÝYÝ
SAÐLIK TURÝZMÝ
ÝÞLETMESÝ SEÇÝLDÝ
NG Güral Afyon Wellness & Convention, açýlýr açýlmaz
Türk turizmininen iyileri arasýnda yerini aldý.
Toplam 9.500 metrekare alana sahip spa merkezi, yaz kýþ
ayný sýcaklýktaki þifalý termal suyu ve 2.200 metrekareye
yayýlan eðlence ve sosyal alanlarýyla Güral Afyon
Wellness&Convention, Türk turizminin yeni yýldýzý olacak.
Güral Afyon Wellness&Convention, sonuçlarý 25 Haziran 2012
Pazartesi akþamý, Esma Sultan Yalýsýnda düzenlenen görkemli
bir tören ile açýklanan, Türkiyenin En Baþarýlý Turizm Yatýrýmlarý
2012 Araþtýrmasýndan ödülle döndü. Ekonomist ve Capital
Dergileri ve Eurobank Tekfen iþbirliði ile bu yýl üçüncüsü
gerçekleþtirilen araþtýrmada Güral Afyon 2012nin En Ýyi Saðlýk
Turizmi Ýþletmesi seçildi. Açýlýþýndan sadece birkaç ay sonra
ilk ödülünü evine götüren Güral Afyon adýna ödülü, Kütahya
Seramik Porselen Turizm A.Þ. Baþkaný Nafi Güral,Capital ve
Ekonomist dergileri Yayýn Direktörü Rauf Ateþin elinden aldý.
Araþtýrma, Türk turizm sektöründe kalitenin yükseltilmesi ve
böyle yatýrýmlarýn desteklenmesi için büyük bir öneme sahip.

TÜRKÝYENÝN ZENGÝN YABANCI TURÝSTLER ÝÇÝN DE
ÇEKÝM MERKEZÝ OLMA ZAMANI GELDÝ
Ödül töreninde konuþan Kütahya Seramik Porselen Turizm
A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Güral Afyon
Wellnes&Convention yatýrýmýný Türkiye için bakir bir alanda
gerçekleþtirdik. Bu nedenle bugün aldýðýmýz ödül bizim için
çok anlamlý. Güral Afyonu, Türkiyenin yeni turizm vizyonunu
en iyi þekilde yansýtan örnek olarak görmek gerek.Bunun en
önemli nedeni Güral Afyonun, termal turizme getirdiði yenilikçi
altyapýyla Türkiyenin henüz hiç pay alamadýðý 200 milyar Euro
büyüklüðündeki dünya termal pazarýna giriþ anahtarý olmasý.
Türkiye, Güral Afyon ile ilk kez dünya termal turizm pazarýndan
pay alacak olmasýnýn yanýnda, uzun zamandýr beklediði
harcama potansiyeli yüksek yabancý turistler için de artýk bir
çekim merkezi olacak. Zira wellness tatilini tercih eden yabancý
turistlerin tatil için ayýrdýðý bütçe, deniz tatilini tercih edenlerin
iki katýndan fazla.Bu da yurt dýþýna açýlan wellness ve termal
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turizm ile Türkiyenin turizm gelirlerini çok büyük bir oranda
artýrabileceði anlamýna geliyor.
Bu nedenle Güral Afyonun yatýrým ve vizyon anlamýnda turizm
sektöründe örnek olarak ele alýnmasý gerektiðini düþünüyorum,
dedi.

HEDEF DÜNYANIN ÖNDE GELEN WELLNESS
DESTÝNASYONLARI ARASINA GÝRMEK
NG Hotels&Resortsunüçüncü oteli olan Güral Afyon
Wellness&Conventionýn uzun vadeli hedefi Türk turizminin
parlayan yýldýzý olurken, dünyanýn önde gelen wellness
destinasyonlarý arasýna girmek. Henüz yolun baþýndayken
aldýðý bu ödülle, hedeflerine hýzla ulaþacaðýnýn sinyallerini veren
Güral Afyon, termal tatili yeni bir anlayýþla sunarak ülkemizde
ve dünyada daha geniþ kitlelere yayýlmasýný saðlayacak
özelliklere sahip.
Örneðin, Güral Afyonda çocuklu ailelerin rahatý için özel aile
odalarý, açýk ve kapalý havuzlar, su kaydýraklarý, çocuk restoraný
ve çok büyük bir eðlence merkezi bulunuyor. Spa ve termal
merkezinde ise neredeyse yok yok: Termal jakuziler, Türk
hamamý, aile hamamlarý, saunalar, buhar odalarý, buz çeþmesi,
dinlenme alanlarý, macera duþlarý, su kaydýraklarý, dýþa açýlabilen
sýcak su havuzu gibi alanlar sadece bir kýsmý.
Güral Afyon, 428 odasýyla ayný anda 1.028 kiþiye hizmet
sunabilecek bir kapasiteye sahip. Sadece spa merkezi 9.500
metrekarelik bir alana yayýlmýþ bulunan tesis, bir tanesi 1.500
kiþi kapasiteli olmak üzere toplam 13 toplantý salonu,yaz kýþ
ayný sýcaklýktaki þifalý termal suyu ve 2.200 metrekareye yayýlan
eðlence ve sosyal alanlarýyla dikkat çekiyor.

Güncel
Fuar

DU M LU PI N AR FU AR I

38. KEZ KAPILARINI AÇTI

kapalý, 75.000 metrekare açýk alandan oluþan fuar merkezini
yaptýðý için Belediye Baþkanýmýz Mustafa Ýçaya teþekkür
ediyorum. Bu arada, törenimize geçirdiði operasyon sebebiyle
katýlamayan Baþkanýmýz Sayýn Mustafa Ýça'ya acil þifalar
diliyorum" dedi.

Belediye Baþkan Yardýmcýsý Halil Toklu ise açýlýþ töreninde
yaptýðý konuþmada; fuarlarýn, illerin geliþmesine büyük katký
saðladýðýna iþaret ederek, bu nedenle büyük önem taþýdýðýný
kaydetti.
Her akþam çeþitli etkinliklerin gerçekleþtirildiði fuarda, Ankaralý
Ayþe Dinçer, Hakan Altun, Yýldýz Tilbe, Mithat Körler ve Kutsi
sahne aldý. Fuar alanýnda düzenlenen 30 Aðustos Zafer
Bayramý kutlamalarýnda ise büyük coþku yaþandý. Kültür
Bakanlýðý sanatçýlarýnýn sahne aldýðý geceye, havai fiþek
gösterileri ile Kütahya Belediyesi Uluslararasý Halk Danslarý
Festivali de ayrý bir renk kattý.
Kütahya El Sanatlarý ve Ticaret Genel Fuarý, 24 Aðustos 2012
günü düzenlenen törenle açýldý. Bu yýl 38'ncisi düzenlenen
El Sanatlarý ve Ticaret Genel Fuarý'nýn açýlýþ törenine Kütahya
Vali Yardýmcýsý Haluk Saygý, AK Parti Kütahya Milletvekili Vural
Kavuncu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Halil Toklu, AK Parti Ýl
Baþkaný Kamil Saraçoðlu ve vatandaþlar katýldý.
Fuarýn açýlýþ kurdelesi Kütahya Vali Yardýmcýsý Haluk Saygý,
Milletvekili Vural Kavuncu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Halil
Toklu ve AK Parti Ýl Baþkaný Kamil Saraçoðlu tarafýndan kesildi.
Frig Fuarcýlýk Ltd. Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný Tuncay Varol,
açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada; fuara 12 yurt dýþý, 78 yurt
içi ve 70 yerel olmak üzere toplam 160 firmanýn katýldýðýný
belirterek, bu yýl otuz sekizincisi gerçekleþtirilen Kütahya
Fuarý'nda eðlence, konser, alýþveriþ, tanýtým stantlarý ile
Kütahyalýlara iyi vakit geçirebilecekleri ortam sunulmasý için
elimizden geleni yaptýk dedi.
Frig Fuarcýlýk Ltd. Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný Tuncay Varol;
fuara, Kütahya merkez ve ilçelerinin yaný sýra Afyonkarahisar,
Eskiþehir, Bilecik, Uþak'tan da ziyaretçilerin olduðu fuar,
bölgenin en büyük fuarý haline geldi. Böylesine güzel fuarlar
yapmak için bize bu imkaný saðlayan ve 5.000 metrekare
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Güncel
Açýlýþ

Seramik sektöründe ilkleri baþarmayý gelenek haline
getiren ve sayýsýz yeniliðe imza atan Kütahya Seramik,
bir ilki daha gerçekleþtirdi. Türkiyenin farklý
þehirlerinde 24 maðaza ayný günde, ayný anda hizmete
açýldý. Ankara Arma Seramikin yeni maðaza açýlýþý,
kurulan özel bir sistemle açýlýþlarýn yaþandýðý diðer
illere canlý olarak izletildi.
Kütahya Seramik, 4 Temmuz 2012 Çarþamba günü, 7 binin üzerinde
davetlinin katýlýmýyla ayný anda kapýlarýný açan maðazalarla ülke çapýndaki
hizmet aðýný daha da büyüttü. Afyon, Batman, Bursa, Diyarbakýr, Giresun,
Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Samsun, Ankara, Balýkesir ve Ýstanbulda
toplam 16.000 metrekare alana sahip 24 maðaza ile birlikte Kütahya
Seramikin ürün ve hizmetlerini tüketicilerle buluþturan maðaza sayýsý 173e
ulaþtý.
Tasarýmlarýyla seramiðe yeni boyutlar getiren, vizyonuyla
sektörüne yurtiçi ve yurtdýþýnda öncülük eden Kütahya Seramik,
bir ilki daha gerçekleþtirdi. 24 maðazanýn ayný gün ve ayný
andaki açýlýþ konseptini Ýlk olmak, yapýlmayaný yapmak olarak
belirleyen Kütahya Seramik, sektöründe bir baþarýya daha
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SERAMÝK
SEKTÖRÜNDE
BÝR ÝLK

imza attý. Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayanýn, Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Ekerin, Ankaradaki önde
gelen devlet ve siyaset adamlarýnýn ve kalabalýk bir davetli
kitlesinin katýldýðý Ankara Arma Seramikin yeni maðaza açýlýþý,
kurulan özel bir sistemle açýlýþlarýn yaþandýðý illere canlý olarak
izletildi. Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker ve Kütahya Seramik
Porselen Turizm A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, açýlýþ
kurdelesini tüm maðazalarla birlikte ayný anda kestiler. Kütahya
Seramik Porselen Turizm A.Þ. Yönetim Kurulu Üyesi Erkan
Güral, Güral ailesi ve firmanýn üst düzey yöneticileri de açýlýþta
hazýr bulundular.

Güncel
Açýlýþ

Arma Seramikin sahipleri Raþit Genç ve Ýsmet Kýlýçýn ev
sahipliðinde gerçekleþen açýlýþ töreninin sunuculuðunu Ece
Vahapoðlu üstlendi. Ankaradaki açýlýþ töreni, diðer illerdeki
yeni maðaza açýlýþlarýnda da canlý yayýn aracýlýðýyla takip edildi.
Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Þ. Yönetim Kurulu Üyesi
Erkan Güral açýlýþ töreninde þunlarý söyledi: Ýlk olmak; daha
önce kimsenin hayal etmediðini düþünmek, daha önce
kimsenin atmaya cesaret edemediði adýmý atmak ve
yapýlmayaný yapmaktýr. Evladý olmaktan gurur duyduðum Sayýn
Nafi Güral önderliðindeki iþ hayatýmýzda, hedeflerimiz hep
ilkleri gerçekleþtirmek oldu. Bu nedenle, ilkleri baþarmanýn ve
Kütahya Seramik ailesinin bir ferdi olmanýn gururunu taþýyorum.
Ayný günde, ayný anda 24 maðazayý hizmete sunmak da
sektörde bir ilk. Elbette çok mutlu, çok gururluyum. Ve biliyorum
ki hem þirketlerimizde, hem ülkemizde daha da iyilerini
baþaracak, dünyaya daha büyük ilkler sunacak genç beyinler,
benzersiz yetenekler var. Hepinize, bu özel günümüzde,
bizlerle olduðunuz için bir kez daha teþekkür ediyor ve bugünün
gerçekleþmesini saðlayan tüm çalýþma arkadaþlarýmý
kutluyorum.

Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan

Ankaradaki açýlýþ töreninde konuþan Kütahya Seramik Porselen
Turizm A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ise þunlarý
söyledi: Bizim için yeni maðazalar, güzelliklerin müþterilerle
buluþmasýdýr. Çünkü insanlar dinlediklerini unutabilirler ancak
gördüklerini, özellikle de güzellikleri hep hatýrlarýnda tutarlar.
Ben þuna inanýrým, bir defa görmek, yüz defa dinlemekten
çok daha etkilidir. Show plazalara, showhouselara büyük
yatýrým yapýyoruz. Türkiyenin, sektöründe en büyük maðazalarýný
müþterilerimizin hizmetine sunuyoruz, çünkü ancak böyle
yarattýðýmýz güzelliklerin hakkýný verebiliriz. Bugün bir ilke daha
imza atýyor ve 24 yeni maðazayý ayný anda hizmete açýyoruz.
Benim için bu geliþme þu anlama geliyor: Artýk Kütahya
Seramikle yaratýlacak güzellikleri sergileyecek 24 yeni
mekanýmýz daha var.
Nafi Güral, Ankaradaki açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada
þu noktalara dikkat çekti: Türkiye müthiþ bir geliþim ve
deðiþimin içinde. Bu geliþmelere paralel olarak ülkemizin
yaþadýðý ilklerden söz ediyoruz. 24 maðazayý ayný anda hizmete
açmamýz bir ilk, ama ayný zamanda bunun farklý bir anlamý
daha var. Ýtalya ve Ýspanya seramik sektörünün beþiðiydi. Bu
ülkelerin bugün yaþadýklarý ekonomik kriz nedeniyle
sektörümüzde bir boþluk mevcut bulunuyor. 24 maðazayý
ayný anda hizmete açmamýz, bu ülkelerden boþalan potansiyele
Türkiyenin yönlendirilmesi doðrultusunda önemli bir provadýr.
Öte yandan sektörümüzün en büyük sorunu enerji maliyetleridir.
Sektöre bedelsiz enerji verilmesini talep etmiyoruz, ancak
enerjide bir kolaylýk saðlanmasýnýn sektörün geliþimine katký
saðlayacaðýna inanýyoruz. Türkiyenin enflasyon ve büyüme
rakamlarý sektörümüze umut veriyor. Yaþanan geliþmelerle
birlikte Türkiyedeki markalarýn deðerleri her geçen gün artýyor.
Bu tablo bizi ve bizim gibi yatýrýmcýlarý mutlu ediyor.
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Güncel
Haberler

KADIN
GÝRÝÞÝMCÝLER ÝL
KURULUNDAN
OLÝMPÝYAT
ÞAMPÝYONUNA
TEBRÝK

MALÝYE BAKANI
YARDIMCISI
KÜTAHYADAN

22. Dönem Kütahya Milletvekilliði yapan Abdullah
Erdem Cantimur, Maliye Bakanlýðýnda Bakan
Yardýmcýsý oldu.
Maliye Bakaný Mehmet Þimþekin, kendi bakanlýðýnýn yardýmcýlýk
görevi için 22. Dönem Kütahya Milletvekilliði yaptýktan sonra
uzunca bir süredir Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýlýðý
görevini baþarýyla yürüten, Mali Müþavir Abdullah Erdem
Cantimur gibi tecrübeli bir ismi tercih etmesi Kütahya ve
doðum yeri Simav'da bayram havasý estirdi.
1961 yýlýnda Simav'da doðan Cantimur, Anadolu Üniversitesi
Kütahya Ýdari Bilimler Yüksek Okulu'nun bitirdikten sonra
Yeminli Mali Müþavir, Dumlupýnar Üniversitesi Simav Meslek
Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi, Kütahya Serbest Muhasebeci
Mali Müþavirler Odasý dört dönem Yönetim Kurulu Üyeliði, Ak
Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliði, 22'nci Dönem Kütahya
Milletvekili, Dil ve Edebiyat Derneði Ankara Þube Baþkanlýðý
görevlerinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babasý olan Cantimur,
uzunca bir süredir de Ýzmir Koordinatör milletvekilliði görevini
yürütüyordu.
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Baþkanlýðýný Sevim Güral Olgunun yaptýðý TOBB Kütahya
Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu (KAGÝK), Londrada yapýlan 2012
Dünya Olimpiyatlarýnda ülkemize altýn madalya kazandýran
milli atletimiz Aslý Çakýr Alptekini aðýrladý.
KAGÝK Baþkaný Sevim Güral Olgun, üstün baþarýsý ile Türk
kadýnlarýna yaþattýðý gururdan dolayý milli atletimiz Aslý Çakýr
Alptekini tebrik ederek, plaket takdim etti.
Plaket takdiminin ardýndan, KUTSO Sosyal Tesislerindeki Ala
Restaurantta düzenlenen öðle yemeðine, KAGÝK Baþkaný
Sevim Güral Olgun, KAGÝK üyeleri, Aslý Çakýr Alptekin ve
antrenörü Ýhsan Alptekin ile basýn mensuplarý katýldý. Buradaki
sohbette, Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu üyeleri, final koþusunu
izlerken kendilerinin de büyük bir heyecan yaþadýklarýný ve
çok mutlu olduklarýný kaydettiler. KAGÝK Baþkaný Sevim Güral
Olgun, Aslý Çakýr Alptekini basýnda da yakýndan takip ettiðini,
kazandýðý baþarýnýn Türkiye ve Kütahya açýsýndan büyük önem
taþýdýðýný söyledi. Bir kadýnýn aldýðý bu baþarýnýn, Kadýn
Giriþimciler olarak kurul üyelerini daha fazla sevindirdiðini
belirtti.

Güncel
Yatýrým

GÜRALLARDAN
ENERJÝ VE
SERACILIK
YATIRIMI
Yaptýðý yatýrýmlarla adýndan sýkça söz ettiren ve birçok
kiþiye iþ imkaný saðlayan Kütahya Güral Þirketler Grubu
Gediz ilçesinde yapmayý planladýðý enerji ve seracýlýk
yatýrýmý için çalýþmalara baþladý. Temeli atýlan tesisin kýsa
sürede tamamlanarak faaliyete geçmesi bekleniyor.
sýcak su kaynaðýna ulaþýlmasýný hedeflediðini söyledi. Dönmez
elde edilecek olan sýcak sudan elektrik üretileceðini ve ayrýca
seracýlýk yapýlabileceðini ifade ederek, "Güral ailesinin ilçemizde
gerçekleþtirmeye baþladýðý bu yatýrýmýnýn yöremize ve ülkemize
hayýrlý olmasýný diliyoruz" dedi.

AMACIMIZ ÞEHRÝMÝZE VE ÜLKEMÝZE FAYDALI ÝÞLER
YAPMAK

Türkiye ve dünyanýn porselen devi Güral Porseleninde baðlý
olduðu Güral þirketler grubu Gediz ilçesinde yeni bir yatýrýma
daha imza atýyor. Güral þirketler gurubunun Gedizilçesine
baðlý Ilýca Kaplýcasý bölgesinde Çeltikçi Göleti yakýnýnda
yapmayý planladýðý enerji ve seracýlýk yatýrýmý için çalýþmalara
baþlarken, tesisin temeli atýldý. Sondaj çalýþmasý ile baþlayan
çalýþmalarda tahminen 1300-1700 metre derinlik aralýðýnda
130 derece sýcak su kaynaðýna ulaþýlmasýný hedeflediði
öðrenildi. Yapýlan temel atma törenine Güral Þirketler Grubu
Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Güral, Þirketin Genel Müdürü
M. Naci Pekcan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartlarý Kurulu Üyesi Mustafa Dönmez katýldý.

Temel atma töreni sonrasýnda açýklamalarda bulunan Güral
Porselen Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Güral amaçlarýnýn
þehrimize ve ülkemize faydalý iþler yapmak olduðunu,
yapacaklarý bu yatýrým ile Gediz ilçesinde elektrik üreteceklerini
söyledi. Ayný zamanda seracýlýk da yapabileceklerini kaydeden
Güral Yatýrýmýmýzý en kýsa sürede tamamlayarak faaliyete
geçireceðiz. Bu yatýrým ile ülkemize ve Kütahyaya faydalý
olabiliyorsak ne mutlu bize dedi. Güral Porselen Genel Müdürü
Naci Pekcan ise yaptýklarý yatýrýmýn hayýrlý olmasýný dilerek
sondaj çalýþmalarýnýn hýzla süreceðini kaydetti.

SICAK SUDAN ELEKTRÝK ÜRETÝP SERACILIK YAPILACAK
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarý Kurulu
Üyesi Mustafa Dönmez, sondaj çalýþmalarýna baþlayan þirketin
tahminen 1300-1700 metre derinlik aralýðýnda 130 derece
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30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 90. yýldönümü, Kütahya Valiliði
önünde baþlayan törenlerin ardýndan Mustafa Kemal Atatürk'ün
Büyük Taarruz'u yönettiði Kütahya'nýn Altýntaþ ilçesine baðlý
Zafertepe Çalköy Beldesinde büyük bir coþku ve heyecanla
kutlandý.
Ýlk olarak Kütahya Valiliði önünde bulunan Atatürk Anýtýna
çelenklerin sunulmasýyla baþlayan tören, Kütahya Valisi Kenan
Çiftçinin tebrikleri makamýnda kabulünden sonra Mustafa
Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u yönettiði Baþkomutanlýk
Meydan Muharebesi'nin yapýldýðý topraklarda düzenlenen
kutlamalara geçildi.
Zafer Anýtý'ndaki törenler, Kütahya ve Afyonkarahisar
protokolünün anýta çelenkleri sunmasýyla baþladý. Genelkurmay
Baþkanlýðý, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlýklarý ile
Jandarma Genel Komutanlýðý çelenkleri temsilci generaller ve
amiral tarafýndan sunuldu. Daha sonra saygý duruþunda
bulunuldu, saygý atýþý yapýldý ve 90 metrekarelik Türk Bayraðý
göndere çekildi.
Kütahya Hava Er Eðitim Tugay ve Garnizon Komutaný Hava
Piyade Tuðgeneral Celal Baþoðlu, burada yaptýðý konuþmada;
Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayýs 1919'da baþlattýðý kurtuluþ
ve varoluþ mücadelesini eþsiz bir zafer ve tarihte eþine az
rastlanýr muazzam bir galibiyetle taçlandýrdýðý topraklardayýz.
30 Aðustos 1922'de Zafertepe Çalköy'de kazanýlan büyük
zaferin gerçek sahibi büyük kahramanlarýn ve vatan
müdafaasýnda sonsuzluða uðurladýðýmýz aziz þehitlerimizin
ruhlarýnýn bulunduðu ve halkýmýzýn bitmeyen ve bitmeyecek
özgürlük tutkusunun dalga dalga tüm ülkemize yayýldýðý bu
tepeden size seslenmenin onuru ve heyecaný içerisindeyim.
Bugün, baþkomutan ve büyük devlet adamý Mustafa Kemal
Atatürk'ün, halkýndan aldýðý güçle, Türk tarihine altýn harflerle
yazmýþ olduðu, 30 Aðustos Zafer Bayramýnýn 90.
yýldönümünün gururunu yaþýyoruz dedi.
Tuðgeneral Baþoðlu sözlerine þöyle devam etti: Atatürk, 30
Aðustos 1924 tarihinde geldiði Çalköy'de "Hiç þüphe
edilmemelidir ki, yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyetinin
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temeli burada atýldý, ebedi hayatý burada taçlandýrýldý. Bu
sahada akan Türk kanlarý, bu semada sinmiþ olan þehit ruhlarý,
devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafýzlarýdýr" demiþtir.
30 Aðustos, tarih boyunca hür ve baðýmsýz yaþamýþ yüce
Türk ulusunun, kendini esaret altýna almak isteyenleri bozguna
uðrattýðý gündür.30 Aðustos, kalbi vatan sevgisi ile dolu Türk
insanýnýn, yumruðunu düþman üzerine bir kere daha indirdiði
gündür.
Türk ve dünya tarihine yön veren bu unutulmaz zafer, ulu
önderin liderliðine inanmýþ yüce milletimizin ve onun baðrýndan
çýkan kahraman ordumuzun, o günün zor þartlarý altýnda
yazdýðý muhteþem bir destandýr.

Güncel
30 Aðustos Zafer Bayramý

dedelerinizin sayesinde kurtarýlan zaferi kutlamanýn coþkusudur.
Ayný duygu þimdide var, ayný özveri þimdi de var, ayný çalýþma
þimdi de var.
Bu topraklarda yatan baþta Mustafa Kemal Atatürk ve onunla
beraber savaþmýþ askerlerin ruhlarýna Allahtan rahmet diliyorum.
Allah onlarýn mekanlarýný cennet eylesin. Allah onlarý bizden
eylesin. Allah bizleri onlarýn yollarýndan ayýrmasýn. Bu duygu
ve düþüncelerle hepinizin bayramýný en kalbi duygularla kutluyor,
nice bayramlar diliyorum. dedi.
Ey þanlý geçmiþim, ey aziz Atam ve silah arkadaþlarý, ey nene
hatunlar, kara Fatmalar, Þerife bacýlar, ey bir mezar taþý bile
olmayan isimsiz kahramanlar. Bizler, bu yüce milletin evlatlarý
olarak sizin bu kutsal emanetinize kanýmýzýn son damlasýna
kadar sahip çýkacaðýz.
Bu coþkuyla, baþta Ulu Önder Atatürk ile yakýn silah arkadaþlarý
olmak üzere aziz þehitlerimize, kahraman gazilerimize, Kurtuluþ
Savaþýnýn sivil, asker tüm kahramanlarýna Türk ulusu ve silahlý
kuvvetleri adýna minnettarlýðýmýzý bir kez daha ifade ediyor,
anýlarý önünde saygý ile eðiliyor, Allahtan rahmet diliyorum.Büyük
zaferimizin 90'ýncý yýlý kutlu olsun.
Anýttaki tören, Hava Piyade Binbaþý Rasim Süt'ün, birliklerin
konumunu iþaret eden top atýþlarý ve mermer sütuna iþlenmiþ
harita eþliðinde, 30 Aðustos 1922'de gerçeklesen muharebeyi
anlatmasýyla sona erdi.
Törene katýlan mülki ve askeri erkan daha sonra ''Atatürk, Milli
Mücadele ve Kütahya'' adlý fotoðraf sergisini gezdikten sonra
tören alanýna geçti. Buradaki kutlamalara, Kütahya Valisi Kenan
Çiftçi, Kütahya Hava Er Eðitim Tugay ve Garnizon Komutaný
Hava Piyade Tuðgeneral Celal Baþoðlu ve Kütahya Belediye
Baþkan vekili Halil Toklu'nun, tören birliklerini denetlemesi ve
halkýn bayramýný kutlamasýyla baþlandý.

ATATÜRK, MÝLLÝ MÜCADELE VE KÜTAHYA FOTOÐRAF
SERGÝSÝ AÇILDI
Etkinlikler kapsamýnda Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya
konulu fotoðraf sergisi açýldý.
30 Aðustos ve Kütahyanýn kurtuluþunun 90. yýldönümü
etkinlikleri kapsamýnda Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan
Kütahyanýn tarihini yansýtan Atatürk, Milli Mücadele ve
Kütahya konulu sergi Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Güzel
Sanatlar Galerisinde açýldý. Açýlan sergide Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn Büyük Taarruz
ile Cumhuriyet'in kurulmasýnýn ardýndan Kütahya'yý
ziyaretlerinden fotoðraflar sergilendi. Kurtuluþ Savaþý'ndaki
mücadelenin anlatýldýðý sergide yaklaþýk 20 fotoðrafa yer verildi.

HALK KONSERLERÝ YAPILDI
30 Aðustos Zafer Bayramý ve Kütahyanýn kurtuluþunun 90.
yýldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama törenleri
kapsamýnda; Altýntaþ, Dumlupýnar, Zafertepe Çalköyde ve
Kütahya merkezde halk konserleri yapýldý.
Kaynak: www.kutahya.gov.tr

Saygý durusu ve Ýstiklal Marþýmýzýn söylenmesinden sonra
Türk gençlerini temsilen Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) öðrencisi
Habibe Nur Nasuhoðlu, ardýndan Muharip Gaziler Derneði
Baþkaný Þaban Baþoðlu konuþmalarýný yaptýlar ve akabinde
bir öðrenci þiir okudu. Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinayýn
konuþmasýndan sonra Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Kütahyada
göreve baþladýðýmda ertesi günün sabahý Zafertepeye
çýkmýþtým ve manzarayý seyrettiðimde þunu hissetmiþtim Bu
zafer ancak bu tepeden kazanýlýr. Bu vesileyle baþta Atatürk
ve onun silah arkadaþlarýna Allahtan rahmet diliyorum. Allah
onlardan ve 137 bin þehidimizden razý olsun. Bu bayrakta
gördüðünüz kýrmýzýlýk onlarýn kanýdýr. Þimdi bu bayrak
dalgalanýyorsa onlarýn sayesindedir. Tabi onlar burada
çarpýþýrken onlara sahip çýkan Kütahyalýlar vardý. Emetliler,
Tavþanlýlýlar, Altýntaþlýlar, Dumlupýnarlýlar vardý, Allah onlardan
da razý olsun. Ýþte o günü kutlayan o gündeki yaþayanlarýn
torunlarý sizlersiniz Allah sizlerden de razý olsun. Ýþte bu coþku
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OKSELLO
DÜNYA MARKASI
OLMA YOLUNDA
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Özçýnarlar þirketinin
sahibi
þirketiin sahibi
ve KUTSO Meclis
Meclis Üyesi
Göksel Özçýnar ile OKSELLO
markasýnýn doðuþunu ve
þirketin baþarý hikayesini
konuþtuk.
Hazýrlayan: Melike Köse
Fotoðraflar: M.Akif Çakmak
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Son yýllarda büyük geliþme gösteren ve yeni yatýrýmlarý ile þehir
ve ülke ekonomisine katký saðlayan Özçýnarlar, firmalara örnek
olabilecek baþarýlý AR-GE çalýþmalarý yapýyor. Firma, Oksello
markasý ile madeni yað ve gres üretimi yapýyor ve akaryakýt
istasyonu iþletiyor. Petro kimya alanýnda da Türkiyenin en
büyük akredite deney laboratuarýný kurmayý ve bir dünya
markasý haline gelmeyi hedefliyor.
Firmanýzýn faaliyet alanlarý hakkýnda bilgi verir misiniz?
Þirketimiz Özçýnarlar petrol olarak lokomotif þirket, arkasýndan
dört tane vagon þirketimiz var, bu þirketlerimizin hepsi lokomotif
þirketimize lojistik ve pazar desteði saðlýyorlar. Þu an belli baþlý
faaliyet alanýmýz akaryakýt, bunun yaný sýra petrol ürünleri
konusunda üretimimiz ve 250ye yakýn üretim çeþidimiz
bulunuyor. Türkiyede her ilde ürünlerimizin satýþý olduðu gibi,
55e yakýn ülkede de satýþ noktamýz mevcut.

REKABET GÜCÜMÜZ ARTTI
2008den beri petrol fiyatlarýndaki dalgalanmalardan dolayý
rekabette zorlandýðýmýz dönemler oldu. Ancak yaptýðýmýz
çalýþmalarla, son dönemlerde, artýk rekabet edebilecek duruma
geldik.
Hedef büyük olmalý ve hayal kurulmalý. 1988 yýlýnda iþe
baþladýðýmda belirlemiþ olduðum hedefe ulaþtým. En önemlisi,
pazarý çok iyi araþtýrmak ve yerinde incelemek. Bir de geliþmeleri
ve rakiplerinizi yakýndan takip etmek.
Hedefleriniz ve çalýþma stratejileriniz nelerdir?

için demiryolu hattýný kullanacaðýz.
Burada en büyük sýkýntýyý; Kütahyada liman olmayýþýndan
dolayý, lojistik konusunda yaþýyoruz. Hem hammadde alýmý,
hem de yüklemelerde, üretim tesisi yakýnýnda liman olmamasý
maliyetlerimizi oldukça etkiliyor.
Son yýllarda Kütahyada da önemli geliþmeler oldu. Kütahya
kabuðunu kýrdý diyebiliriz. Üniversite ile de görüþüyoruz, bize
fikir sorulduðunda hocalarýmýzýn okuldan sahaya inmeleri
gerektiðini, Ticaret ve Sanayi Odamýz ile iþbirliði yapýlmasý
gerektiðini ve yararlý olacaðýný düþündüðüm diðer konularý
söyledim. Öðrencilerin de aldýklarý teorik eðitim dýþýnda, mezun
olmadan önce iþletmelere giderek sahada çalýþmalarýnýn
önemli deneyim kazandýracaðýný belirttim.
Üretim kapasiteniz ve çalýþan sayýnýz?
Þu anda üretim kapasitemizin yüzde 25ini kullanabiliyoruz.
Hassas ürünler olduðu için her tankta ayrý bir ürün yapmak
zorundayýz, tanklarda baþka ürün yapma þansýmýz yok. Bu
nedenle Kütahya 2.Organize Sanayi Bölgesindeki yeni yatýrýma
baþladýk, orada 40-50 bin ton civarýnda üretim hedefliyoruz.
Þu anda 87 çalýþanýmýz var, Mersinde ise 20 civarýnda
personel çalýþacak.
Satýþ-pazarlama ve ihracat durumunuz?
Müþteri portföyümüzün en büyük kýsmýný Türki Cumhuriyetleri,
Ortadoðu, Arap Yarýmadasý ve Afrika ülkeleri oluþturuyor.
Aðýrlýklý olarak bu ülkelere ihracat yapýyoruz.

SEKTÖRDE KABUL EDÝLEN MARKAMIZI, DÜNYA MARKASI
HALÝNE GETÝRECEÐÝZ
Kütahyanýn lojistik durumu bizim sektörümüz açýsýndan ters
bir yerde. Bu sorunu da Mersin Serbest Bölgede üretim
lisansýna sahip üretim tesisi açarak çözdük. Burasý Türkiyede
tek üretim lisansýna sahip firma oldu. Ürünlerimizi Mersin ve
Gemlik limanlardan yurtdýþýna gönderiyoruz. Þu anda 12 adet
büyük ve ciddi petrol firmasýna fason üretim yapýyoruz ve yurt
dýþýnda 3 adet þirketle görüþmelerimiz devam ediyor, onlara
da üretim yapacaðýz. En büyük hedefimiz, sektörde kabul
edilen markamýzý, bir dünya markasý haline getirmek.
Ýlk iþe baþladýðýmýz yýllarda, iþyerimizde Kütahya haritasý vardý.
2-3 yýl sonra Türkiye haritasý asýldý. Þimdi ise dünya markasý
olma hedefimizden dolayý dünya haritasý var.

KÜTAHYA 2.OSBDEKÝ YENÝ YATIRIMLA DAHA DA
BÜYÜYECEÐÝZ
Üretim çeþidimizi artýracaðýz. Þu andaki tesisimiz bu amacýmýza
yeterli gelmediði için, Kütahya 2.Organize Sanayi Bölgesinde
yaptýðýmýz yeni tesisimiz ile gerçekleþtireceðiz. Bu yeni
yatýrýmýmýz, yaklaþýk 32 bin metrekare kapalý alanda ve lojistik
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AR-GENÝZ ÝYÝ OLURSA, ÜRÜNÜNÜZÜ MUTLAKA
PAZARLARSINIZ

4 YILDA 55 ÜLKE ZÝYARET EDEREK, PAZARI YAKINDAN
ÝNCELEDÝK

AR-GEye çok önem veriyoruz. Kütahya 2.Organize Sanayi
Bölgesindeki tesisimizde Türkiyenin en büyük petro kimya
AR-GE laboratuarýný kuracaðýz. AR-GE laboratuarýnýz güçlü
ve verimli olursa, ürününüzü pazarlayamamak gibi bir ihtimal
yoktur.

En önemli stratejilerden birisi yurt dýþý pazarlarý yerinde
incelemek. 4 yýl içinde 55 ülkeyi ziyaret ederek pazarý gezdik,
rakip firmalarýn fiyatlarý, ürünleri, satýþ noktalarý, kalitesi ve
ambalajý konusunda bilgiler aldýk. Bu pazarlarda var olma
yollarýný araþtýrdýk. Bazen bir ülkeye 3 yýl ürün satamadýðýmýz
oldu, araþtýrmalarýmýz ve yaptýðýmýz çalýþmalar sonrasýnda
pazara girerek, oradaki firmalarla rekabet edebilir hale geldik.

Baþarýnýzýn nedenlerini okuyucularýmýzla paylaþýr mýsýnýz?
1988 yýlýnda sanayi sitesinde küçük bir dükkanda perakende
satýþla iþe baþladýk. Zamanla biraz þans, biraz da mücadele
katký saðladý. Doðru zamanda doðru iþi yapmak önemli.
Sermayemiz yoktu, Kütahya ve ilçelerinden paralarý toplayarak,
büyük toptancýlardan ürün getiriyorduk. Sermaye olmamasýna
raðmen, pazarlama konusunda bilgiye sahip olmamýz büyük
bir þanstý.
Þirketimiz belli bir noktaya gelinceye kadar, evimize, ailemize
ayýracaðýmýz zamandan fedakârlýk ettik. Çok sayýda seyahat
yaptýk. Bu seyahatler gerek yurt içinde, gerekse yurt dýþýnda
çevre edinmemize katký saðladý. Kütahyanýn da deðiþme ve
geliþme yolunda olmasý yeni fýrsatlarý da beraberinde getirdi.
Biz de piyasadaki fýrsatlarý deðerlendirdik ve büyüdük.
Ülkemizdeki resmi kurumlarýn ihaleleri yoluyla, ürünlerimiz 10
yýldýr kullanýlýyor. Son dönemlerde yurtdýþýndaki büyük askeri
merkezlere ürün veren kurumlara da ürünlerimizi vermeye
baþladýk.
Türkiyede markamýz kabullendi ve popülarite kazandý. Dýþ
pazarlara girebilmek ve markamýzý tanýtabilmek için de, bazý
ülkelerde ilk 6 ay veya 1 yýl içerisinde kâr elde etmeden satýþ
yaptýðýmýz oluyor. Daha sonralarý ise, zaten talepler gelmeye
baþlýyor.
Orta Afrikada sürekli reklamlarýmýz yayýnlanýyor.
Ýþletmelere tavsiyeleriniz?

KAZANILAN PARA, TEKRAR
YATIRIMA HARCANMALI
Kütahyadaki en büyük eksikliðimiz;
firmalarýn kazandýklarý para ile
gayrimenkul almalarýdýr. Bu gelirlerin
tekrar yatýrýma dönüþtürülmesi gerekir.
Firmalar, önce hedef ülke seçmeli ve
düzenli olarak ülkeleri ziyaret etmeli.
Kütahya için potansiyel olanlar,
Ortadoðu ve Afrika. Ortadoðunun en
büyük avantajý lojistik anlamda nakliyenin
ucuz olmasý. Afrikada ise finans sýkýntýsý
yok, sipariþle birlikte ödemesi de geliyor.
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MÜÞTERÝ GELSÝN DÝYE ÝÞYERÝNDE BEKLEME ZAMANI
GEÇTÝ
Yakýndan takip ettiðimiz TUSKONun yurt dýþý fuarlarýnýn büyük
yararýný gördük. Fuarlara yaklaþýk 140 ülkeden çeþitli firmalar
katýlýyor. Kütahyadaki iþletme sahibi arkadaþlarýmýzýn da
düþünce yapýsý deðiþmeli. Artýk müþteri gelsin diye iþyerinde
beklemek zamaný geçti. Býrakýn gelsin diye beklemeyi; müþteriyi
yerinde ziyaret ederek, yüz yüze görüþüyoruz.
Yurt dýþýndaki firmalar, burada çalýþmak istediði firmalara
güvenmek istiyor. Afrikadan, Kanadadan, Fastan iþ baðlantýsý
için Ýstanbula, hatta Kütahyaya gelenler var. Bu iþ baðlantýlarýnýn
kurulmasýnda yurt dýþýnda ya da Türkiyede yapýlan yüz yüze
görüþmelerin olumlu katkýsý var. Yine, Ortadoðuda büyük
pazara sahip olan bir firma ile Mersinde güçlü bir ortaklýðýmýzýn
olmasý da bize avantaj saðlýyor.

DEÐÝÞEN DÜNYAYA UYUM SAÐLAMAK ZORUNDAYIZ
Dünya deðiþiyor, iþ dünyasý olarak bu deðiþime ayak uydurmak
zorundayýz. Kütahyaya da farklý sektörlerde dýþarýdan gelen
firmalar olduðunda, yerel firmalarýmýzýn iþ yapma þansý ve
rekabet gücü azalacaktýr. Bu nedenle firmalarýmýz, hem kendi
iþ alanlarý, hem de yeni sektörler hakkýnda araþtýrma yapmalý.
Türkiyeyi ve dünyayý gezerek, pazarý yerinde incelemeli.
Geliþmeleri ,hatta rakiplerini yakýndan takip etmeli. Biz,
iþletmemizde kendi sektörümüzle ilgili olarak böyle yapýyoruz.
Sektörle ilgili yapýlan ve tüm dünyadan
katýlýmcýlarýn olduðu toplantýlara
katýlýyoruz. Böylece, tüm geliþmeleri
hýzlý ve yakýndan takip edebiliyoruz.
Bu çalýþma biçimimizle, sektörde bilgi
ve tecrübe birikimimizi artýrdýk. Çok
önem verdiðimiz AR-GE
çalýþmalarýmýzýn bir bölümünü
tamamladýk. Deneme olarak yaptýðýmýz
bitkisel bazlý yaðlardan yapýlan ürünleri
yurt dýþýna göndermeye baþladýk. Bu
sayede, petrol ürünlerinin çevreye
verdiði zararý da ortadan kaldýrmayý
hedefledik.

Ýþ Dünyasý
Göksel Özçýnar

ÇALIÞANLARIN EÐÝTÝMÝ ÖNEMLÝ
Yurt dýþý pazarlarla yapýlan iþ baðlantýlarý açýsýndan, dýþ ticaret
konusunda eðitimli çalýþanlarýn olmasý gerek. Ayrýca, hem
iþverenin, hem de çalýþanlarýn hukuk bilgisine sahip olmasý
da önemli. Yurt dýþýnda iyi bir oyuncu olabilmek için, yeterli
bilgi donanýmýna sahip olunmalý.

ÝÞBÝRLÝÐÝ GÜÇLENMELÝ, ORTAKLIKLAR KURULMALI
Yurt içi ya da yurt dýþý platformlarda Kütahyayý da tanýtýyoruz.
Ýþadamý heyetleri ile yurtdýþý ziyaretler yaptýk. Yurt dýþý gezmelerini,
turistik amaçtan çýkarýp, iþ gezisi haline getirmek gerekir. Birlik
ve beraberliði de güçlendirmeye çalýþýyoruz, Güney Afrikaya
40 kiþilik bir heyetle gittik ve bu ziyaretleri devam ettirmek
istiyoruz. Ticarette her zaman risk vardýr, ancak büyük risklerin
olduðu bölgelerde kazanç da her zaman daha fazla olur.
Yurt dýþýndan Türkiyeye mal almak için gelen çok sayýda firma
var. Çoðunlukla Ortadoðu ve Afrikadan. Daha önce ticaret
yapmayan yerel halký da ticaret yapmaya baþlayýnca, alým

yaptýklarý en önemli ülke Türkiye oldu. Yedek parça, inþaat
malzemesi, petrol ürünleri, kozmetik, temizlik ürünleri baþlýca
gruplar. Þu an en iyi pazarlardan birisi de Ýran, Türkiyeden
çok mal alýyorlar.
STKlarýn iþ dünyasýndaki yeri ve etkisi hakkýndaki
düþünceleriniz?
TUSKONa üyeyim. 140 ülkede irtibat noktalarý var. Kütahyadaki
TUSKONa baðlý derneðimizin çalýþmalarýný da
hareketlendireceðiz. Ýnsanlar görevden kaçmamalý, STKlar
günümüzde çok önem kazanmaya baþladý.
Sektörümle ilgili pazar araþtýrmalarýmý üyesi olduðum TUSKON
kanalý ile yaptým, bugüne kadar hiçbir sýkýntýyla karþýlaþmadýðým
gibi, her aþamada katkýlarýný aldým.
Son olarak ticaretin merkezi olan Ýstanbul da irtibat ofisi açarak
yurtdýþý alým ve satýþlarýmýzý kolaylaþtýrdýk. Ayrýca yýl sonuna
kadar Ýstanbulda daðýtým aðýmýzý güçlendirmek amacýyla da
büyük bir depo açacaðýz.
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TARIM VE
KIRSAL
KALKINMA
DESTEKLERÝ
Ýhsan KAYMAK

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu
Kütahya Ýl Koordinatörü
Kütahya Ýl Koordinatörlüðü sadece Kütahya ili sýnýrlarý içerisinde
faaliyet gösterecek olup 9 farklý alt tedbirde hazýrlanan projelere
hibe (karþýlýksýz para) verecektir. Bu alt tedbirler ve uygun
harcama miktarlarý aþaðýda belirtilmiþtir.
Kütahya ilinde bulunmayan 3 alt tedbir için baþvuruda
bulunulmuþ ve 2013 yýlýnýn ilk çeyreðinde bu alt tedbirlerinde
kapsam dahiline alýnacaðý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu tedbirler ise
aþaðýda belirtilmiþtir;
 101-2 Et Üreten Tarýmsal Ýþletmeler
- Kýrmýzý Et Üreten Tarýmsal Ýþletmeler
 103-2 Et ve Et ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý
 103-4 Balýkçýlýk Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý

DESTEKLEYECEÐÝMÝZ YATIRIM ALANLARI
 101-1 Süt Üreten Tarýmsal Ýþletmeler
Bu tedbir kapsamýnda küçük ve orta ölçekli süt ineði ve/veya
koyun/keçi iþletmelerinin AB standartlarýna ulaþtýrýlmasý ve Ýyi
Tarým/Hayvan Yetiþtiriciliði Uygulamalarýnýn gerçekleþtirilmesi
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için desteklenmesi öngörülmektedir.
Bu tedbir kapsamýnda destekleyeceðimiz yatýrýmlar:
 Mevcut açýk ve yarý açýk ahýrlarýn/aðýllarýn, inþasý,
geniþletilmesi, modernizasyonu,
 Süt saðým ve depolama odalarý, depo binalarý, makine
garajlarýnýn inþasý ve/veya yenilenmesi,
 Silaj makinesi ve ekipmaný, çiftlikte hayvan yemi hazýrlama,
muamele etme, daðýtma ve depolama sistemleri,
 Saðým odasý tesisatý, süt soðutma ve depolama ekipmanlarý
ile çiftlik içi süt nakil ekipmanlarý,
 Gübre muamele, iþleme ve depolamaya yönelik yatýrýmlar,
 Sulama sistemleri,
 Biliþim teknolojileri ve yazýlým dahil, özel teknolojik ekipmanýn
satýn alýnmasý (sürü yönetimi, süt kaydý, genel çiftlik yönetimi)
Bu tedbir kapsamýnda verilecek hibe desteði miktarý(%65e
kadar)
- En az 15.000 Avro
- En fazla 1.000.000 Avro

Sektör
Tarým

 101-2 Et Üreten Tarýmsal Ýþletmeler
 Beyaz Et Üreten Tarýmsal Ýþletmeler
Bu tedbirde amacýmýz; küçük ve orta ölçekli broiler ve hindi
iþletmelerinin modernize edilmeleri, AB standartlarýna ulaþmalarý
ve Ýyi Tarým/Hayvan Yetiþtiriciliði Uygulamalarýna geçmeleri
amacýyla desteklenmesidir.
Destekleyeceðimiz yatýrýmlar;
 Kanatlý kümesleri (broiler ve hindi) ve hayvan barýnaklarýnýn
inþasý, geniþletilmesi ve modernizasyonu,
 2007/43/EC sayýlý direktif altýnda belirtilen otomatik yemleme
ve içme suyu, sulama, ýsýtma ve havalandýrma ekipmaný ve
enerji tasarrufu saðlayan ekipmanlar da dahil çevresel otomatik
kontrol sistemleri,
 Gübre ve atýk yönetimi, depolama ve iþleme tesisi yatýrýmlarý,
 AB hayvan refahý standartlarýna uygun nakliye ekipmaný,
 Biliþim teknolojileri ve yazýlým dahil özel teknolojik ekipmanýn
satýn alýnmasý (sürü yönetimi, hayvan kaydý, genel çiftlik
yönetimi).
Bu tedbir kapsamýnda verilecek hibe desteði miktarý(%65e
kadar)
- En az 15.000 Avro
- En fazla 500.000 Avro

 103-1 Süt ve süt ürünlerinin iþlenmesi ve
pazarlanmasý
 Süt Ýþleme Tesisleri
Tesisleri
Küçük ve orta büyüklükteki süt iþleme tesislerinin (kapasiteleri
günde 10-70 ton) AB standartlarýna ulaþtýrýlmasý, yeni teknolojiler
kullanarak performanslarýnýn ve rekabet güçlerinin artýrýlmasý
amaçlanmaktadýr.
Destekleyeceðimiz yatýrýmlar ise;
 Süt iþleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya
geniþletilmesi,
 Yeni süt iþleme tesislerinin inþasý,
 Süt ve süt ürünlerinin pastörizasyonu, paketlenmesi,
soðutulmasý ve depolanmasýna yönelik yatýrýmlar,
 Hijyen ve kalitenin kontrolü ve iyileþtirilmesi için teknoloji
ve ekipman,
 Paketleme için ekipmanlarýn alýnmasý,
 Süt kalitesini ölçen basit test ekipmanlarýnýn alýnmasý,
 Ýþlem ve ürün yönetimi için biliþim teknolojileri yazýlýmý ve
donanýmý (süt kaydý, genel iþletme yönetimi) satýn alýnmasý.
Bu tedbir kapsamýnda verilecek hibe desteði miktarý(% 50)
- En az 50.000 Avro
- En fazla 3.000.000 Avro

 Süt Toplama
Toplama Merkezi
Üretici örgütlerinin süt toplama tesisleri kurmasý konusunda
desteklenmesi amaçlanmaktadýr.
Destekleyeceðimiz yatýrýmlar;
 Süt toplama merkezinin inþasý/ geniþletilmesi/
modernizasyonu,
 Süt kalitesini ölçen basit test ekipmanlarý da dahil olmak
üzere, hijyen ve kalitenin kontrolü ve iyileþtirilmesi için teknoloji
ve ekipman satýn alýnmasý,
 Gýda güvenliði yönetim sisteminin kurulmasý için yatýrýmlar
(ISO22000; GMP ve GHP),
 Süt depolama ve soðutma ekipmanýnýn satýn alýnmasý,
 Süt taþýma ekipmanýnýn satýn alýnmasý,
 Sütün kontrolü, izlenmesi, yönetimi ve kayýt altýna alýnmasý
için biliþim teknolojileri yazýlýmý ve donanýmý satýn alýnmasý.
Bu tedbir kapsamýnda verilecek hibe desteði miktarý(% 50)
- En az 25.000 Avro
- En fazla 1.000.000 Avro

 103-2 Beyaz Et ve Et Ürünlerinin Ýþlenmesi ve
Pazarlanmasý
Küçük ve orta ölçekli kanatlý eti kesimhanelerinin altyapýlarýnýn
AB standartlarýna ulaþtýrýlmasý ve yeni teknolojilerin uygulanmasý
ile genel performansý ve rekabet gücünün geliþtirilmesi, küçük
ölçekli kanatlý eti iþleme tesislerinin topluluk standartlarýna
ulaþtýrýlmasý ve yeni teknolojilerin uygulanmasý ile genel
performansýn ve rekabet gücünün geliþtirilmesi
amaçlanmaktadýr.

41

Sektör
Tarým

Destekleyeceðimiz yatýrýmlar;
 Kesimhanelerin inþasý veya yenilenmesi,
 Et iþleme tesislerinin yenilenmesi,
 Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileþtirilmesi için
laboratuvarlar ve ekipman,
 Gýda güvenliði yönetim sisteminin kurulmasý için yatýrýmlar
(ISO 22000; GMP ve GHP) ,
 Hayvan kesimlerinin hayvan refahý koþullarý ile uyumlu hale
getirilmesi için yatýrýmlar,
 Paketleme iþlemleri için ekipman satýn alýnmasý,
 Soðuk hava deposu ekipmaný, karkas ve et ürünleri için
soðutuculu nakliye araçlarýnýn satýn alýnmasý,
 Ürün ve iþleme yönetimi için biliþim teknolojileri donaným
ve yazýlýmlarý,
Bu tedbir kapsamýnda verilecek hibe desteði miktarý(% 50)
- En az 30.000 Avro
- En fazla 3.000.000 Avro

 Ürün taþýma ekipmanlarý, forkliftler,
 En fazla 25 metreküp kapasiteye sahip soðutmalý taþýma
aracý,
 Yazýlýmý da kapsayan biliþim teknolojileri sistemleri
Bu tedbir kapsamýnda verilecek hibe desteði miktarý(% 50)
- En az 50.000 Avro
- En fazla 1.250.000 Avro

 302-1 Çiftlik faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi ve
geliþtirilmesi
Bu tedbir kapsamýnda mikro ve küçük ölçekli tarýmsal
iþletmelere ve üretici örgütlerine çiftlik faaliyetlerine ek olarak,
aþaðýda belirtilen faaliyetler için destek saðlanmasý:
 Arýcýlýk ve bal üretimi,
 Týbbi ve aromatik özelliði olan bitkilerin ekilmesi ya da
toplanmasýný takiben iþlenmesi ve pazarlanmasý,
 Süs bitkisi yetiþtiriciliði ve çiftlik bazýnda mikro ölçekli iþleme
ve paketleme tesisleri gibi destekleyici altyapýlarýn oluþturulmasý
amaçlanmaktadýr.
Destekleyeceðimiz yatýrýmlar;

 103-3 Meyve ve Sebze ürünlerinin iþlenmesi ve
pazarlanmasý
Bu tedbir kapsamýnda ayýklama, tasnif ve paketleme yapan
ve entegre soðuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli
iþletmelerin AB standartlarýna ulaþtýrýlmasýna yardýmcý olunmasý
ve yeni teknolojilerin uygulanmasý ile genel performansýn ve
rekabet gücünün geliþtirilmesi,
Depolama ve saklamaya yönelik soðuk hava depolarýnýn
kurulmasý ile hasat zamanýnda ürünlerin turfanda kullanýmýnýn
kolaylaþtýrýlmasý, piyasalarýn düzenlenmesi, ayný zamanda
kayýplarýn azaltýlmasý ve ürün kalitesinin yükseltilmesi
amaçlanmaktadýr.
Destekleyeceðimiz yatýrýmlar;
 Temizleme, sýnýflandýrma, derecelendirme ve paketleme
hatlarý,
 Modifiye atmosferli soðuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer
koþullarý altýnda paketleme hatlarý,
 Soðutma ve ön soðutma ünitelerinin ve soðuk hava
depolarýnýn inþasý ve/veya modernizasyonu,
 Hammadde ve paketleme için depolar,
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Arýcýlýk ve bal üretimi için:
 Kovan, bal ve diðer arýcýlýk ürünlerinin depolanmasý ve
iþlenmesine yönelik barýnak ve ek bina inþasý,
 Kovan üretimi, bakýmý ve yönetimi için gerekli ekipmanlarýn
satýn alýnmasý,
 Çiftlikte gerçekleþtirilecek bal iþlenmesi ve paketlenmesine
yönelik teknolojik bantlar satýn alýnmasý veya mevcutlarýn
yenilenmesi,
 Lisanslý yetiþtiricilerin kraliçe arý üretebileceði yetiþtirme
istasyonlarýnýn kurulumu ve donanýmý,
Týbbi ve aromatik özelliði olan bitki üretimi için:
 Depo binalarý ve makine garajlarýnýn inþasý veya
modernizasyonu,
 Týbbi ve aromatik bitki üretimi için bahçe ve tarla
ekipmanlarýnýn satýn alýnmasý,
 Týbbi ve aromatik özelliði olan bitkilerin
depolanmasý/havalandýrýlmasý, kurutulmasý, iþlenmesi ve
pazarlanmasý için tesis inþasý veya modernizasyonu ve ekipman
satýn alýnmasý,
Süs bitkileri üretimi için:
 Depo binalarý ve makine garajlarýnýn inþasý veya
modernizasyonu,
 Süs bitkisi yetiþtiriciliði için bahçe ve tarla ekipmanlarýnýn
satýn alýnmasý,
 Seralarýn inþasý ve/veya yenilenmesi (kýsa ömürlü plastik
dýþýnda, yalnýzca cam, uzun ömürlü plastik veya diðer

Sektör
Tarým

materyallerden yapýlmýþ seralar) ve/veya gerekli ekipmanlarýn
satýn alýnmasý,
 Çiçek soðaný, tohum veya fide üretimi için ekipman satýn
alýnmasý, üretim tesislerinin inþasý veya modernizasyonu,
 Süs bitkilerinin iþlenmesi ve paketlenmesi için tesislerin
inþasý veya modernizasyonu ve gerekli ekipmanýn satýn alýnmasý.
Bu tedbir kapsamýnda verilecek hibe desteði miktarý(% 50)
- En az 10.000 Avro
- En fazla 250.000 Avro

 302-2 Yerel ürünler ve mikro iþletmelerin
geliþtirilmesi
Geleneksel ve tipik yerel tarým ve gýda ürünleri ile yerel el
sanatlarýnýn deðerlendirilmesi ve/veya iþlenmesi için yerel
mikro iþletmelerin, Türk Patent Enstitüsü tarafýndan verilen
Coðrafi Ýþaret Sertifikasýna sahip olan ürünlere öncelik tanýnarak,
desteklenmesi amaçlýyoruz.
Destekleyeceðimiz yatýrýmlar;
 Operasyonel binalar ve üretim tesislerinin inþasý,
modernizasyonu veya geniþletilmesi,
 Yerel ürünlerin ve tarýmsal ürünlerin üretim ve
paketlenmesine ve el sanatlarý faaliyetlerine özel ekipman
satýn alýnmasý,
 Paketleme tesislerinde fiziksel yatýrýmlar ve ekipman,
 Fabrika satýþ maðazasý veya tanýtým stantlarý kurulmasý da
dahil, yöresel ürünler ve el sanatlarýnýn tanýtým ve pazarlamasýna
yönelik yatýrýmlar,
Bu tedbir kapsamýnda verilecek hibe desteði miktarý(% 50)
- En az 10.000 Avro
- En fazla 250.000 Avro

 302-3 Kýrsal Turizm
Seçilen öncelikli illerde, mikro giriþimciler veya çiftçiler tarafýndan
kurulacak pansiyon, yatak ve kahvaltý konaklama ve restoran
hizmetlerinin geliþiminin desteklenmesi, çiftlik turizmi tesislerinin
kurulmasý ve geliþtirilmesinin desteklenmesi ve turistik
rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doða gezisi, tarihi
geziler gibi) için kurulan tesislerin geliþtirilmesini amaçlýyoruz.
Destekleyeceðimiz yatýrýmlar;
 Pansiyon veya mikro ölçekli konaklama tesislerinin kurulmasý
ve mobilyalarýn yenilenmesi, mevcut yapýlarýn yatak&kahvaltý
odalarýnýn yenilenmesi ya da çiftliklerde ve açýk alanlarda
(örneðin; kamp, spor ve rekreasyon alanlarý) konaklama
tesislerinin ve binalarýn inþasý,
 Yeme-içme tesisleri veya çiftlik ürünlerine yönelik tanýtým
stantlarýnýn kurulmasý,

 At biniciliði, iç sularda özellikle spor ve rekreasyon amaçlý
balýk avlama, dað bisikleti gezileri, rafting, doða yürüyüþleri
gibi turistik açýk alan aktivitelerinin organizasyonuna yönelik
altyapý yatýrýmlarý, (Ýþ planýnda, iyi muhasebe uygulamalarý
gereðince, ekipmanlarýn amortisman süresinin bir yýldan fazla
olduðu taahhüt edilmelidir).
 Sadece projenin tamamlayýcý bir bölümü olarak, yazýlým
dahil biliþim teknolojileri ekipmanýnýn satýn alýnmasý.
Bu tedbir kapsamýnda verilecek hibe desteði miktarý(% 50)
- En az 15.000 Avro
- En fazla 400.000 Avro

 302-4 Kültür Balýkçýlýðý Yetiþtiriciliði
Mikro ve küçük ölçekli çiftliklerin (hali hazýrda üretim yapmakta
olanlar veya yeni baþlamýþ olanlar) geniþletilmeleri, AB
standartlarýna ve Ýyi Balýk Yetiþtirme Uygulamalarýna yükseltmeleri
için destekte bulunmayý amaçlýyoruz.
Destekleyeceðimiz yatýrýmlar;
 Kültür balýkçýlýðý (yetiþtiricilik) çiftliklerinin inþasý, geniþletilmesi
veya modernizasyonu
 Havuz ve rezervuarlarýn iyileþtirilmesi,
 Üretim sürecinin etkinliðini artýrýcý ekipmanlar, yemlemede
optimizasyonu saðlayýcý ekipman, yemleme veya otomatik
yemleme ekipmanlarý, su sirkülasyon sistemlerine iliþkin
ekipman,
 Yavru balýk ve balýk yumurtasý üretimine yönelik yapým iþleri
ve ekipman alýmý,
 Üretim ve hasada iliþkin kalite ve hijyen koþullarýnýn
iyileþtirilmesine yönelik ekipman,
 Sevkiyat öncesi ürünlerin depolanmasý amacýyla küçük
soðuk hava depolarýnýn kurulmasý.
Bu tedbir kapsamýnda verilecek hibe desteði miktarý(% 50)
- En az 15.000 Avro
- En fazla 200.000 Avro
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Kültür Sanat
Bayram Yýldýz

MEDENÝYETLERÝN
BULUÞMA
NOKTASI
KÜTAHYA
Böylesine topraða sanat
ekseniz, sanatçýnýn buðday
baþaklarý gibi topraktan
fýþkýrýrcasýna çýkacaðý bir
bölge Kütahya.
Hazýrlayan: Melike Köse
Fotoðraflar: M.Akif Çakmak
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Kültür Sanat
Bayram Yýldýz

Sanata baþlamanýz nasýl oldu? Çalýþmalarýnýz hakkýnda bilgi
verir misiniz?

ve ferman sanatçýsý Mustafa Er ile birlikte kurduðumuz BAKEM
Sanat Galerisinde çalýþmalarýma devam ediyorum.

Babam Mehmet Yýldýz öðrencilik yýllarýnda Köy Enstitüsünde
resim öðretmeniydi. Cumhuriyet döneminin en büyük sanat
eðitimcilerinden Nevide Gökaydýnýn takdir ve beðenilerini
kazanmýþ sanatçý ruhlu bir kiþiliðe sahipti.

Ýlimizdeki sanat etkinlikleri hakkýndaki görüþleriniz nelerdir?

Küçük yaþlarda Hayat Mecmuasýnýn orta sayfasýnda bulunan
büyük sanatçýlarýn reprodüksiyon baskýlarýný hayranlýkla izlerdim.
Bunu fark eden babamýn teþvikiyle bugünlere geldim diyebilirim.
Sanata yönelmemde babam hep en büyük destekçim oldu.
Ýlkokul yýllarýnda Kütahya Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü
Ressam Cavit Atmaca ve daha sonraki galeri müdürümüz
Sabri Tezcan hocamdan; Temel Sanat Eðitimi (desen, gravür,
heykel) aldým. Kütahya Güzel Sanatlar Galerisi atölye çalýþmalarý
sýrasýnda naif ressam Hüseyin Yüce, akademisyen ressam
Erol Bulut, ressam ve heykeltýraþ Mustafa Kemal Altýnsoy ve
Ýsmail Necip Sevinç ile beraber ayný atölyede çalýþma fýrsatý
buldum. Lise yýllarýnda Eþref Üren, Ahmet Yakupoðlu, Ývriz
Koç ve Rus Ressam Muradov ile çalýþtým. Kütahya sanatýna,
çiniciliðe ve tanýtýmýna büyük katkýlarda bulunan tarih hocam
Adil Özkanýn da manevi destekleri de benim için çok önemliydi.
Ýlk sergimi 1971 yýlýnda açtým. O yýldan bugüne kadar kiþisel
sergilerimin yaný sýra, bir çok karma sergiye de katýldým.
Sanatta 41 Yýl  41 Eser ve 41. Sergi ise bu yýlki son
sergimdi.
Sulu boya gibi zor bir tekniðin, suya ve boyanýn pigmentlerine
hâkimiyetini, tarih ve kültür birikimi ile birleþtirerek çalýþmalar
yapýyorum. Teknik olarak; sulu boya, guaj ve akriliðin
birlikteliðinden oluþan bir teknikle çalýþýyorum. Kentlerin eski
dokularýný bu uygulama ile tualime taþýyorum.
Teoride benim için doðada her þey resmedilebilir. Þehirlerin
ölmekte olan hatta can çekiþen tarihi figürlerini resmedip bir
nevi gelecek nesillere de aktarýyorum diyebiliriz. Elbette ki
amaç bir belge yaratmak deðil, sanat icra etmek. Fakat sanat,
toplum için sanat olursa daha faydalýdýr kanýsýndayým. Sanýrým
benimle bu kanýda olan birçok sanatsever olmalý ki; eserlerim
bazý özel ve devlet sanat galerilerinde, Fransýz, Ýngiliz, Ýtalyan
ve Yunan koleksiyonerlerinde yer alýyor.
Þu an çalýþmalarýmý, KÜSAD (Kütahya Kültür ve Sanat Derneði)
çatýsý altýnda uzun yýllar birlikteliðimiz olan ve 7 Haziran 2012
tarihinde Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde bir sergi
açýlýþý sonrasý kalp krizi sebebi ile hayata ve sanata gözlerini
yuman, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tezhip ve çini sanatçýsý çok
sevgili aðabeyim merhum Kerim Keçicigil, bitki yapraðý oyma

Coðrafi konum sebebi ile Kütahyamýz, bu topraklarda kurulan
medeniyetlerin kavþak noktasý olmuþ ve yüzyýllardýr birçok
sanat icra edilmiþtir. Kütahya, sanatýn 7/24 vardiyalý olarak
yapýldýðý, üretildiði ve yaþatýldýðý ülkemizin nadir illerindendir.
Sanat olarak bu kadar zengin bir coðrafyaya sahip olmamýza
raðmen, biz sanatçýlar, sanata ve sanatçýya yeterli ve gerekli
desteði bulmakta çok zorlanýyoruz. Yapýlan iyileþtirme ve
destekler zayýf kalýyor. Böylesine topraða sanat ekseniz,
sanatçýnýn buðday baþaklarý gibi topraktan fýþkýrýrcasýna çýkacaðý
bir bölgede; hangi düþünceden, gruptan, cemaatten ya da
seçilmiþ ve atanmýþlardan gerekli önem ve hassasiyet limitsizce
saðlanmalýdýr. Diðer yandan Dumlupýnar üniversitemiz oldukça
yeni bir eðitim kurumudur. Ancak bünyesinde bulunan Güzel
Sanatlar Fakültesi etkinlikleri ile göz doldurmakta ve baþarýlarý
ile ses getirmekte. Ancak burada da bir sorun var, maalesef
Kütahya halký ve sanatçýsýyla birliktelik saðlayamýyor. Bu
birlikteliði saðlayan illerimizden biri Eskiþehir. Bakýnýz; þuanda
Avrupa kenti kültür baþkentlerinden biri oldu Eskiþehir.
Dumlupýnar Üniversitesinden beklentimiz Kütahyalý sanatçýlar
ve Kütahya halký ile birlikte koþmasýdýr. Sanýrým bu konuda
söylenebilecek son söz ulu önderimiz, büyük düþünür ve
inkýlapçý Mustafa Kemal Atatürkün þu deyiþidir. "Efendiler..
Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz; hattâ reisicumhur
olabilirsiniz. Fakat bir sanatkâr olamazsýnýz. Hayatlarýný büyük
bir sanata vakfeden bu çocuklarý sevelim..."
Kütahya Kültür ve Sanat Derneðinin (KÜSAD) faaliyetlerinden
bahseder misiniz?
Derneðimiz 24 Ekim 1985 tarihinde Kütahya Ýl Kültür Müdürlüðü
personelinden sevgili eþim Ýnayet Yýldýzýn baþkanlýðýnda
kurulmuþ ve uzun yýllar bu kurumun bünyesinde faaliyetlerine
devam etmiþtir. 2002 yýlýnda, 2908 sayýlý Dernekler Kanununa
göre Dernek ve Vakýflarýn resmi kamu kurumlarýnýn içerisinde
yer alamayacaðý hükmü gerekçesi ile Ýl Kültür ve Turizm
Müdürlüðü bünyesinden ayrýlmýþtýr.
2004 yýlýnda Kütahya Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Ýçanýn
destekleri sonucunda, kýsa adý KÜSAD olan Kütahya Kültür
ve Sanat Derneði, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü bünyesinden
ayrýldýktan sonra ilk defa, kamu memuriyetinden uzak ve
sanatçý olan ressam Yýldýrým Türkel baþkanlýðýnda, Kütahya
Asým Gündüz Caddesi çok katlý otopark altýnda faaliyetlerine
baþlamýþtýr.
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Kültür Sanat
Bayram Yýldýz

Sayýn Türkel, KÜSADýn kurumsallaþmasý konusunda çok
ciddi ve büyük emekler vermiþtir. Ardýndan göreve gelen Sayýn
Necmettin Çetintaþ, Sayýn Türkelden aldýðý baþkanlýðý layýðý
ile yerine getirmiþ, derneðimizin çalýþma faaliyetlerini geniþletmiþ,
idari yönden büyük katkýlarý olmuþtur. Sayýn Çetintaþ evresinde
iki dönem Genel Sekreter olarak görev yaptýðým KÜSADda,
17 Mart 2010 yýlýnda, üyelerin ve genel kurulumuzun isteði
doðrultusunda oy birliði ile seçilerek KÜSAD Baþkanlýðýna
getirildim.
KÜSAD, þu anda bulunduðu coðrafyanýn en faal sivil toplum
kuruluþlarýndan biridir. 6 çini, 5 el sanatlarý, 6 tezhip, 6 hat,
1 bitki yapraðý oyma ve ferman, 4 ebru, 1 filografi, 3 aðaç
oyma, 4 fotoðraf, 4 koleksiyoner, 3 taký tasarým, 2 turizmci,
1 halk ozaný, 1 tenzinat, 1 katî, 1 halk müziði yorumcusu ve
61 ressamdan oluþan, toplamda 110 sanatçýnýn bulunduðu
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zengin ve çok renkli bir sanat derneðidir.
KÜSAD olarak kendimize edindiðimiz misyon ile farklý
karakterlerimizi, farklý yetkinlik ve tecrübe düzeyimizi, farklý
bakýþ açýmýzý, kýsacasý bizi biz yapan her þeyi bir araya getirdik.
Paletin üzerinde bulunan her bir rengi temsil ediyoruz ve hep
beraber sanat yapmayý amaçlýyoruz. Sanat ve kültür faaliyetlerini
destekleyen tüm kurum ve kuruluþlarla iþbirliði içinde, bu
alanda yaratýcýlýk, üretkenlik ve duyarlýlýðý artýrmak için proje,
aksiyon ve yayýnlar yoluyla sanata katýlýmý yükseltmek, sanatsal
bakýþ açýsýný yaygýnlaþtýrmak ve kültürel kalkýnmayý desteklemek
istiyoruz.
Derneðimizin kurucu üyeleri olarak hedefimiz, gerçekleþtirdiðimiz
ve katkýda bulunduðumuz proje ve etkinliklerde aklýn aydýnlýðý,
sanatýn yaratýcýlýðý, kültür oluþumuna katkýda bulunan gelenekçi,
çaðdaþ, ulusal ve uluslararasý bir sivil toplum kuruluþu olmaktýr.

Kültür Sanat
Bayram Yýldýz

Derneðimizin faaliyetlerini eðitim, sergi ve tanýtým olmak üzere
3 baþlýk altýnda toplayabiliriz.
1-Eðitim Faaliyetlerimiz;
Güzel Sanatlar ve Eðitim fakültelerinin resim bölümlerinde
baþarýyla okumalarýna katký saðladýðýmýz kursiyerlerimiz var.
Onlarla hobi ve resim kurslarýmýz devam ediyor.
Þehrimizin ileri gelenlerinin verecekleri desteklerle hat, tezhip
ve ebru kurslarýnýn da baþlamasý konusunda oldukça ciddi
adýmlar atmaktayýz.
Sergi Faaliyetlerimiz;
Önceki dönemlerde senede bir kez yapýlan ulusal sergilerimiz,
bu dönem senede dörde çýkarýlmýþtýr. Dernek üyelerimizin
çoðunluðunun iþtirak ettiði uluslararasý arenada da sergi ve
faaliyetlerimiz halen devam etmektedir. KÜSAD Sanat Galerisi
her ay, düzenli olarak iki sergiye ev sahipliði yapmaktadýr.
Dumlupýnar Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi öðrencilerine
öncü olmak ve onlarý teþvik etmek amacý ile KÜSAD Sanat
Galerimiz tamamen ücretsiz olup, tüm gençlere ve
sanatseverlere kapýlarý ardýna kadar açýktýr. Galerimizde
Kütahyada ilk kez bir hat sergisi açýlmýþtýr. Bu sergide, dünyaca
ünlü Hattat Yusuf Sezer ile Mahmut Þahini de aðýrlamaktan
gurur ve onur duyduk.
Tanýtým Faaliyetlerimiz;
Derneðimiz Kütahya Tanýtým Vakfý ile iþbirliði içindedir. Onlarýn
da desteðini alarak birçok ulusal ve uluslararasý alanda tanýtým
faaliyetlerinde bulunuyoruz ve bulunmaya da devam edeceðiz.
Bunun yanýnda; Avrasya Kardeþ Ülkeler Ýzmir Etkinliðinde
17 ülke dört il arasýndan Kütahya Yemekleri ile altýn madalya
alýnmasýnda birebir katkýlarýmýz oldu. Ayný zamanda En Ýyi
Sergileme dalýnda da Azerbaycan Bakü Bilimler Akademisi
tarafýndan da Altýn Madalyaya layýk görüldük. Diðer yandan
yapýlan her sergimiz ulusal ya da uluslararasý alanda Kütahyanýn
tanýtýmýnda bizzat rol almaktadýr.
Bireysellikten deðil, örgütsellikten yana olan derneðimizin
tanýtým faaliyetleri devam etmektedir.
Derneðimizde sanatçý ve sanatseverler arasýnda dil, din, ýrk,
makam, mevki, kýlýk, kýyafet, cinsiyet, mezhep, düþünce ve
siyasal tercih ayrýmý yapmadan yolu sanattan geçen ve sanat
için emek veren herkese kapýmýz sonuna kadar açýktýr.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý olarak, sanatýn ve sanatçýnýn
yanýnda olmanýzdan dolayý þahsým ve temsil etmekle yükümlü
olduðum KÜSAD adýna, KUTSO Yönetimine ve dergi ekibinize
sonsuz teþekkür ve þükranlarýmý sunuyorum.

Bayram Yýldýz kimdir?
02.06.1955 tarihinde doðdu.
1947-1948 Balýkesir/Savaþtepe Köy Enstitüsü
mezunlarýndan, Kütahya eðitim camiasýnýn yakýndan
tanýdýðý merhum emekli öðretmen Mehmet Yýldýzýn
oðlu.
Eðitimine Fuat Paþa Ýlköðretim Okulu, Kütahya Lisesi
ve son olarak da o zaman ki adýyla Merkez Lisesi
þimdiki adýyla Fatih Anadolu Lisesinde devam etti.
Bursa Eðitim Enstitüsü Resim Öðretmenliði
bölümünde kýsa bir süre eðitim alan Bayram Yýldýz
Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðýndaki memuriyet
hayatýnýn ardýndan TÜGSAÞta iþ yaþamýma devam
etti.
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ÝÞYERÝ
STRESÝ
KALP KRÝZÝ
NEDENÝ
OLABÝLÝR
Dr.Gürkan DÝNLER

Kütahya Medline Hastanesi
Kardiyoloji Uzmaný
Stres, genel olarak fiziksel ve duygusal sebeplerle oluþan,

-Ýþyerinde tartýþma, öfke, düþmanlýk ve kýzgýnlýk dalgalarý,

bireylerde psikolojik ve fiziksel rahatsýzlýklara neden olabilen

-Dayanýþma eksikliði,

bir durumdur. Uzun çalýþma saatleri, sorumluluklarýn fazla

-Arkadaþlýk ve dostluk iliþkilerinde aksamalar,

olmasý, kiþinin iþ arkadaþlarý ya da patronuyla sorun yaþamasý,

-Alýþýlmýþtan daha titiz veya iþin gerektirdiðinden daha fazla

ekonomik zorluklar, aþýrý rekabet ya da iþini kaybetme korkusu

kontrolsüz bir þekilde çalýþmak.

da kiþinin iþ yaþamýnda stres altýnda olmasýna neden olur. Ýþ

Ýþ yerinde stres hangi hastalýklara yol açar?

yerinde yaþanan stresin sadece dikkati ve motivasyonu
olumsuz yönde etkilemekle kalmayýp, uzun vadede kalp
hastalýklarýna da neden olabileceðini belirten Özel Medline
Kütahya Hastanesinden Kardiyoloji Uzmaný Dr.Gürkan Dinler,iþ
stresinin saðlýmýza etkileri hakkýnda bilgilendiriyor.
Ýþ yerinde stres belirtileri nelerdir?
-Ýþ kazalarýnýn ve hatalarýn artmasý
-Sigara ve içki içme eðiliminin artmasý,

Ýnsanýn aile hayatýný ve kiþisel saðlýðýný olumsuz etkileyen stres,
daha büyük sorunlara da neden olabiliyor. Stres ve baský
altýnda çalýþan kiþinin baðýþýklýk sistemi zayýflayarak saðlýk
sorunlarý artýyor. Ani kalp krizinin en önemli nedenleri arasýnda
yer alan stres, iþ stresini yoðun bir þekilde yaþayan kiþilerde
daha fazla görülüyor.
Stres ve kalp krizi

-Ýþe odaklanamama ve görevlere gerektiðinde yoðunlaþamama,

Kalp krizi, damarlarýn zamanla daralarak týkanmasý ya da orta

-Uyku bozukluðu,

düzeydeki bir darlýðýn yýrtýlmasý veya pýhtýlaþmasý sonucunda

-Gelecek üzerine kaygýlarýn artmasý,

oluþan ani týkanýklýklardýr. Özellikle ani ve yoðun stres, vücutta
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hormonal bozukluða sebep olarak bir takým aktif salgýnlara ve
tansiyon yüksekliðine neden olur. Bunlar da ani kalp krizine
sebebiyet vermektedir. Ciddi heyecanlar, korkular, üzüntüler
ve sevinçler de ani kalp krizini tetikleyebilir. Kalp krizi riskinin
en aza inmesi için kiþi yoðun stres altýnda olmamalý ve damar
sertliðiyle ilgili herhangi bir problemi olmamalýdýr.
Ülkemizde son yapýlan bilimsel çalýþmalarda nüfusun
% 25-30unun kalp hastalýklarý riski ile karþý karþýya olduðu
saptanmýþtýr. Kalp - damar hastalýklarý dünyada en sýk ölüm
nedenleri arasýndadýr ve bu hastalýðýn dünya genelinde strese
baðlý olarak daha da artacaðý öngörülüyor.
altýnda?
Hangi meslek gruplarý kalp krizi ve kalp hastalýklarý riski altýnda?
Türkiyede her yýl 2 milyon koroner kalp hastasýnýn 130 bini

Ýþ stresinden korunmak için neler
yapmalýyýz?
 Ýþ yerinde çalýþýrken kýsa süreli de olsa, kendinize
molalar verin. Çýkacaðýnýz ilk tatilin planýný yapýn,
sevdiðiniz birini arayýn ya da hoþlandýðýnýz bir þarkýyý
dinleyin.
 Masanýzda stres topu veya sizi oyalayarak stres
atmanýza yardýmcý olacak oyuncaklar bulundurun.
Bunlar stresinizi atmanýzý saðlayacaktýr.
 Nefes egzersizleri yapýn. Odanýzý havalandýrmak da
rahatlamanýza yardýmcý olur.
 Zaman planýnýzý iyi yapýn, çünkü zamanýnda bitirilecek
iþler, strese girmenizi engeller

hayatýný kaybediyor. Yalnýzca Ýstanbulda günde 300 kiþi kalp

Kalbimizi korumak için neler yapmalýyýz?

krizi geçiriyor. Kalp hastalýklarýnýn artmasýndaki en önemli

 Düzenli beslenme ve yaþam tarzý, damar sertliðinden
korunmak için özen gösterilmesi gereken konulardýr.
Yaþam tarzýnýzda yapacaðýnýz deðiþiklikler ile kalp krizi
riski azaltýp, hayatýnýza daha saðlýklý devam edebilirsiniz.

neden ise stres. Stres dozu yüksek meslek gruplarý, kötü
alýþkanlýklarý da beraberinde getirdiði için kiþinin kalp hastalýklarýna
yakalanma riski yükseliyor.
Kalp hastalýklarýna en çok pilotlar ve kalp cerrahlarý yakalanýyor.
Bu iki meslek grubunun kalp krizi geçirme riski diðer meslek
gruplarýna göre iki kat fazla. Ayný zamandastresi yoðun yaþayan
muhasebeciler, bankacýlar, cerrahlar, borsacýlar, gazeteciler,
polisler de yaþadýklarý yoðun stres nedeni ile risk grubu içinde
yer alýyorlar.

 Spor ve egzersiz, kalp saðlýðý için önemlidir. Belli
bir hýzda, basit yürüyüþler ve ardýndan hafif yapýlacak
germe egzersizleri kalp saðlýðýný korumaya yardýmcý
olur.
 Çikolata ve muz gibi besinler mutluluk hormonu
salgýsýný artýrdýðýndan kalp saðlýðýmýza da olumlu etki
eder. Çikolatanýn kalitesiyle ilgili olarak kakao oraný
uygun seviyede olanlar tercih edilmelidir. Bir takým
bitkisel ürünler ve sakinleþtiricileri kullanmak isteyen
hastalar ise kesinlikle doktor tavsiyesi almalýdýr.
 Beslenmenin yaný sýra kiþiler profesyonel destek
alýp, yaþam tarzýndaki olumsuzluklarla baþ etmenin
yolunu bulmalýdýrlar. Stres beklentilerle ilgilidir ve
beklentilerini gerçekleþtiremeyen insanlar strese girerler.
Ölümler, çocuk kaybý, geçimsizlik ve boþanmalar
sýklýkla aile içinde strese neden olmaktadýr. Gün
içerisindeki stres kaynaklarýný ortadan kaldýrabilmek,
ancak bakýþ açýsýný deðiþtirmekle mümkündür.
 Uykunuzu düzene sokmalýsýnýz. Saðlýklý bir uyku
düzeniniz yoksa stresten uzak durma þansýnýz yoktur.
Günde beþ saat uyuyarak saðlýklý bir yaþam elde
edilebilir. Uyku saati kiþiden kiþiye 4-10 saat arasýnda
deðiþir; ancak ihtiyaçtan fazla uyumak da insaný strese
sokabilir.
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KUTSODAN YEREL BASINA DESTEK

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güralýn baþkanlýðýnda, KUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri
ve yerel basýn temsilcilerinin de katýlýmýyla KUTSOda basýn toplantýsý düzenlendi. Nafi Güralýn yerel basýnýn güçlendirilmesi
amacýyla yapýlabilecek çalýþmalar hakkýnda kamuoyu ile paylaþtýðý yazýlý basýn bildirisini okuyucularýmýz için yayýnlýyoruz.
Sevgili Hemþerilerim,
Kütahyada yaþayan hepimiz Kütahyanýn geliþmesini yeterli
bulmadýðýmýzý, daha geliþmiþ bir Kütahya arzularýmýzý her vesile
ile ifade ediyoruz.
Þehirlerin geliþmesinde deðiþik faktörler rol oynamaktadýr. Bu
faktörlerin tamamýný yorumlamak ve paylaþmak çok uzun
çalýþmalar gerektirdiði gibi, kitaplar dolusu doküman hazýrlamak
gerekli.
Basýn toplantýmýzýn amacýný daha iyi ifade edebilmek amacýyla
bu faktörleri satýr baþlarý olarak hatýrlamak gerekirse;
 Ulaþým çok önemlidir, kara yolu ve demir yolu var, deniz
yolu yok. Hava alaný yapýlýyor.
 Ýþ gücü çok önemlidir, Kütahyada nitelikli iþ gücü var.
 Enerji çok önemlidir, Kütahyada bol enerji var.
 Yan sanayi çok önemlidir, Kütahyada yan sanayi etkili
deðil.
 Müteþebbis çok önemlidir, Kütahya müteþebbis anlamýnda
maalesef zengin deðil.
 Kütahyada 5.000.000 TL üzerinde cirosu olan sadece
38 firma vardýr, sayýlarýnýn yüzlerle ifade edilecek kadar artýrýlmasý
lazýmdýr.
 Siyasetin etkisi çok önemlidir, Kütahya hep doðru tercihler
yaptý, tercihleri hep iktidar oldu. Demek ki, siyaseti doðru
okuyabiliyor.
 Sosyal yaþam kalitesi çok önemlidir, Kütahyanýn bu
anlamda geliþmeye ihtiyacý var.
 ARGE ve inovasyon için bilim desteði çok önemlidir, bu
konuda çok güçlü deðiliz ama üniversite sanayi iþbirliðinin
baþlamasý umut vermektedir.
 Kütahyada yaþayanlarýn, (Kütahyam) veya (Kütahyamýz)
diyenlerin Kütahyaya katkýsý çok önemlidir, bu anlamda herkes
bir þeyler yapmaya çalýþýyor ama yeterli deðil.
Burada saymaya çalýþtýðýmýz faktörlerin olumsuzlarýný olumlu
hale getirebilmek için ne yapmak gerektiði sorusunun
cevaplarýnýn hep beraber aramalýyýz.
Unutmayalým ki, þehrimizin geliþmesinde, hepimiz görevliyiz.
Basit bir örnek vermek gerekirse, folklor bile tek kiþi ile icra
edilmez. Çok kiþi, folklor oyunlarýný birlikte ve uyum içinde icra
ederler. Onlarýn ritmini saðlayan müzik gurubu ve ekibi yöneten
baþkanlarý ile sunulur gösterileri. Ve doðal olarak izleyicilerinden
alacaklarý olumlu tepkilerle coþarlar, daha iyisini yapmak için
var güçleri ile çalýþýrlar.
Alkýþ almayan, takdir edilmeyenler ise takdir edilecek performans
sergileyemezler, olduklarý yerde kalýrlar, geliþemezler.

Faydalý iþler yapanlarýn yanlarýnda yer almalýyýz, yer alamýyorsak
gönül desteklerimizi eksik etmemeliyiz.
Bütün bu saydýklarýmýz olumsuzluklarýn olumlu hale gelebilmesi
için hepimiz kendimizi görevli saymalýyýz.
Birbirimizle iletiþim içinde olmalýyýz, el ele kol kola çalýþmalýyýz.
Bunlarýn olabilmesi için öncelikle siyasete ve bürokrasiye
yardýmcý olmalý, onlarýn iþlerini kolaylaþtýrmalýyýz. Farklý taleplerimiz
deðil, ortak taleplerimiz olmalýdýr.
Asýl önemli olan ise, güçlü ve baðýmsýz yerel medyaya sahip
olmaktýr. Yerel medyamýz ne kadar güçlü? Görünüþe bakýlýrsa
varlýklarýný sürdürüyorlar, ama olmasý gereken güç ve teknoloji
sahibi mi? Keþke bu sorunun cevabý evet olsa. Çok az ilde
siyah beyaz yazýlý basýn, bant yayýný yapan TV var. Kütahya
hala siyah beyaz gazete ve bant yayýný yapan gazeteye
sahipse, sebebi belli. Kütahya, yerel medyaya gereken ölçüde
sahip çýkmýyor.
Bu vesile ile öncelikle Kütahya için sorumluluk taþýdýklarýný
düþünenlere, (Kütahyam), (Kütahyamýz) diyenlere, Kütahya iþ
dünyasýna, STK lara mesajýmýz var.
 Yerel medya desteklenmelidir. Reklamlar verilmelidir,
unutulmasýn ki, reklama harcanan her lira fazlasý ile geri döner.
Gazetelere abone olmalýyýz, hatta fabrikalar çok sayýda abonelik
almalý ve çok sayýdaki gazeteyi, personel dinlenme yerlerine,
yemekhanelere býrakmalýlar, mesai bitiminde ise gazetelerin
çalýþanlar tarafýndan götürülmesini, evlerde okunmasýný
saðlayacak düzenlemeler yapmalýdýr.
Ben þahsen bugün, mevcut aboneliklerimize ilave 100 gazete
aboneliði 100 TV reklam spotu talep edeceðim. Gazeteciler
cemiyeti bu abonelikleri taksim etsin. Çýtayý fazla yüksek
tutmamak için bu günlük bu kadar talebim var, ilerleyen
dönemlerde daha fazla talebim olacak.
 Medyaya da mesajlarýmýz var. Güçlü ve baðýmsýz olmalýsýnýz,
tarafsýz deðil, halktan, haktan ve adaletten yana taraf olmalýsýnýz,
eleþtiren, yol gösteren, eksikleri yanlýþlarý gündeme getiren,
fikir üreten, halký konuþturan, halkýn katýlýmýný saðlayan, dertlerini
dinleyen, dile getiren, fakat bunlarý yaparken kýrmayan,
dökmeyen tavýr içinde olmalýsýnýz.
Bunlarý söylerken yanlýþ anlaþýlmayý da istemeyiz, basýnýn
olumsuz tavýrlarýný bugüne kadar görmedik bundan sonra da
göreceðimizi sanmýyoruz.
Yerel medyanýn Kütahya desteðine ihtiyacý var þüphesiz, ama
inanýn, daha çok Kütahyanýn hem genel hem de yerel medya
desteðine ihtiyacý var.
Haydi Kütahya, zaman, daha iyi bir Kütahya için harekete
geçme zamanýdýr.
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ZAFER
HAVALÝMANI
YETKÝLÝLERÝ
KUTSOYA
KONUK OLDU

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve KUTSO Yönetim
Kurulunun ev sahipliði yaptýðý ziyarete, IC Ýçtaþ Zafer Bölgesel
Havaalaný Yat.veÝþl.A.Þ. Ýþletme Koordinatörü Nedim Uzunkaya,
IC Holding Antalya Bölge Müdürü Abdullah Keleþ, ICF Airports
Antalya Havalimaný Genel Müdürü Ersan Göral,
Ticaret&Pazarlama Müdürü Serhat Soðukpýnar, Danýþman
A.Natýk Canca katýldýlar.
Nafi Güral, toplantýda yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi:
Biliyorsunuz uzun yýllardan beri bir hayalimiz vardý, havaalaný.
Havaalanýmýzýn yapýmý bildiðiniz gibi hýzlý bir þekilde devam
ediyor. IC Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Keleþ ve
beraberinde yönetici arkadaþlarýmýzda geldi. Kendileri ile görüþ
alýþveriþinde bulunduk. Nasýl bir iþbirliði yapabiliriz? Bölge
insaný bu havaalanýndan nasýl faydalanýr? Bölge insaný bu
havaalanýnýn devamý konusunda nasýl katkýda bulunmasý
lazým?Bunlarý konuþtuk. IC grubu bizim misafirimiz. Mahallemize,
apartmanýmýza yeni bir komþu taþýndýðý zaman biz ona misafir
muamelesi yaparýz. Eþyalarýnýn taþýnmasýna, evinin yerleþmesine
yardýmcý oluruz. Daha sonra bir ihtiyaçlarý olup olmadýðýný
sorarýz. Daha sonrada komþuluk baþlar. Biz þimdi bu birinci
süreci yaþýyoruz. Önce misafirimizi yerine yerleþtireceðiz.
Rahat bir çalýþma ortamý içinde olmasýný saðlayacaðýz. Olayý
bu açýdan deðerlendirirsek, daha saðlýklý sonuçlar alýrýz. Olaya
sadece havaalaný olarak bakmamak lazým. Çok farklý getirileri
olacak buranýn. Lojistik imkanlarýn çok önemli bir ayaðý olacaktýr.
Bu bölgede gümrük olacaktýr. Çeçen (IC) grubunun farklý
alanlarda faaliyetleri bulunuyor. Tarým ve hayvancýlýk üzerine
faaliyetleri var ve bu bölge buna müsait. Komþumuzu hoþ
tutup bu anlamda yatýrýmlar yapmasýný saðlayabilirsek, onlarýn
yapacaðý yatýrýmlar baþka yatýrýmcýlara örnek teþkil edecektir.
Özetlemek gerekirse güzel bir imkan var bölge için. Bu güzel
imkaný hep beraber kullanmak lazým ve hiçbir zaman o ile
þunu yaptýnýz, bu ile bunu yaptýnýz komplekslerin içinde asla
olmamamýz lazým. Hemen kurulur kurulmaz harikalar
yaratacaðýný beklemiyoruz. Sabiha Gökçen Havaalaný da ilk
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Zafer Havalimanýný yapan IC Grup yöneticileri,fikir
alýþ veriþinde bulunmak üzere ilimize gelerek, KUTSO
Yönetim Kuruluna konuk oldular ve 29 Ekim 2012
tarihinde havalimanýnýn açýlacaðýný ifade ettiler.
yapýldýðý zamanlarda bir þey ifade etmemiþti. Ama þimdi Sabiha
Gökçen Havaalaný dünyada önem verilen havaalanlarýndan
biri oldu.
IC Holding Antalya Bölge Müdürü Abdullah Keleþ þöyle
konuþtu; Girdiðimiz her proje ile Türkiyenin geliþmesine
katma deðer saðlayabilecek çalýþmalar içinde oluyoruz. Bu
bölgeye katma deðer saðlayacaðýna inandýðýmýz Zafer
Havalimanýný, kontratýmýz gereði aslýnda 2014 yýlýnda
tamamlamamýz gerekiyordu. Sonra bakanlarýmýzýn Ýbrahim
Çeçen Beyden ricasý doðrultusunda açýlýþ tarihini 30 Aðustos
2013 saat 13ü 13 geçe olarak öne alabilir miyiz isteði oldu.
Ýbrahim Bey de buna koþulsuz evet demiþti. Yaptýðýmýz
çalýþmalarla da burayý 2012 yýlýnda açabileceðimizi gördük.
Bu yýl hava þartlarý çok olumsuz geçti, ancak planlarýmýz
doðrultusunda 29 Ekim 2012 tarihinde ülkemiz için önemli
olan bir tarihte açmayý planlýyoruz. Bu doðrultuda, Kütahya
Belediye Baþkanýmýz, Afyonkarahisar Valimiz, Afyonkarahisar
Belediye Baþkanýmýzla görüþmelerimiz oldu. Bugün de Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý ile birlikteyiz. Amaç bölge kalkýnmasýna
nasýl ortak katma deðer saðlayabiliriz. Açýlacak havalimaný
nasýl iþler duruma getirebiliriz? Gerek turizm, gerek lojistik ve
gerekse diðer ulaþýlabilirlik konusunda efektif olarak nasýl
çalýþabiliriz, zamanýmýzý nasýl boþa harcamadan ülkenin ve
bölgenin kalkýnmasýna sunabiliriz, bunu paylaþmak. Bu noktada
çok deðerli fikirler edindik. Biz bu fikirleri geliþtirerek yurt içi
ve yurt dýþý bölge tanýtýmýný yapacaðýz. Allah nasip ederse çok
aktif çalýþan bir havalimaný iþletmeciliði yapmayý planlýyoruz.
Bu havalimaný bölgenin havalimaný. Baþýnda bir ilin ismi yoktur
dikkat ederseniz. Burada odaklanmamýz gereken konu,
bölgenin ve ülkenin kalkýnmasýna, ekonomisine ne kadar
katma deðer saðlayabilir, bunu nasýl iþler hale getirebiliriz,
buna odaklanmalýyýz. Þu anda bölgenin fikirlerini alarak bir yol
haritasý çýkartarak daha fazla hýzlý nasýl çalýþmamýz gerektiðini
ortaya koyuyoruz.

Haber
Toplantý

TARIM SEKTÖRÜ ÝÇÝN
ORTAK AKIL TOPLANTISI
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn koordine ettiði "Tarým
Sektörü Ortak Akýl Toplantýsý" Kütahya'da da gerçekleþti.
Tarým Sektörü Ortak Akýl Toplantýsýnda konuþan Vali Kenan
Çiftçi, "Geçen yýl bildiðiniz gibi Simav depremini yaþadýk,
akabinde de bazý konularda sýkýntýlarýmýz oldu. Çiftçilerimizi
ve tarýmla uðraþan sektörümüzü desteklemeyi arzu ettik.
Bakanýmýz Mehmet Mehdi Ekeri aradým. Bakaným bu konu
ile ilgili desteðinizi bekliyoruz. Bize ayrýlan para, (makine
ekipman desteði, sulama için) 2.5 milyon TL idi. Dedi ki, ne
kadar projeniz var, ne kadar para istiyorsunuz? Yani ne kadarýný
harcayabilirsiniz? Projemiz miktarý olan 8 milyona kadar
harcayabiliriz dedik. O paranýn tamamýný Sayýn Bakanýmýz
Mehmet Mehdi Eker bize gönderdi. Bütün sektörü temsil
eden arkadaþlarým adýna caný gönülden Sayýn Bakanýmýza,
bakanlýk teþkilatýna huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum.
Ankaradan gelen heyetin bir kýsmý Kütahyayý biliyor. Ama
Kütahyayý kýsaca tanýtmak istiyorum. Kütahya 12 bin kilometre
karelik alana sahip, bunun 409 bin hektarý yani yaklaþýk %30u
tarým alaný. Geçmiþi var, Friglerden kalma eserleri var. Yani
bu 7000 yýllýk tarihi var demektir. Selçuklu, Osmanlý,
Germiyanoðlu, Bizans ve Romadan da kalma eserleri mevcut.
Bunlarýn tarým sektörü ile ilgisi var mý? Evet, dünyanýn ilk
borsasý Kütahyada ve Çavdarhisar da, niye Çavdarhisar
da? O dönemde yani miladi 0-1000 arasýnda bölgenin en
büyük tarým ve hayvan üreticisi bu bölge. Eðer bir bölgenin
geçmiþinde tarým sektörü çok geniþse bu þunu gösteriyor.
Geleceðinde de çok daha ilerilere gidecektir. Ýnþallah bugünkü
toplantýmýz tekrar tarým borsasýnýn olduðu dönemde ki gibi,
canlanmanýn yaþandýðý ve yaþanacaðý kararlarýn alýndýðý ve
bu kararlarýn uygulayacaðý bir toplantý haline gelir diye ümit
ediyorum. Kütahya Germiyanoðullarýna baþkentlik yapmýþ. O
dönem de madenleriyle meþhur. Biz o madenlerin bir kýsmýný
tarýmda da þu anda kullanýyoruz. Humik Asit dediðimiz
üreticilerin en büyükleri Kütahyada. Kütahyadan organik tarým
yapýlarak diðer illere de buradan üretilip satýlabilir ve bu
yönümüzü geliþtirilebiliriz diye düþünüyoruz. Bu konun da
burada tartýþýlmasýnda yarar var. Aslýnda bugün tartýþacaðýmýz
birçok konu var. Seracýlýk, hayvancýlýk, meyvecilik, sebzecilik,
balýkçýlýk gibi. 2023 vizyonuna kadar ne yapacaðýmýzý sizlerle

beraber çalýþtýk. Bu arada aylýk periyotlar halinde deðiþen
düþüncelerimizi iþledik. Özetini de Tarým Bakanlýðýndan gelen
heyetimize verdik" dedi.
Hilton Otelde düzenlenen toplantýda, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý V. Dr. Ferhat Þelli, Kütahya
Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Vali Yardýmcýsý Metin Selçuk,
Kaymakamlar, Ýl Genel Meclis Baþkaný Seyit Ömer Durmuþ,
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Dr. Müh. Salih Akkaya, Ýl Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Fatih Satýcý, Zafer Kalkýnma
Ajansý Genel Sekreteri Dr. Yýlmaz Özmen, Strateji Geliþtirme
Baþkan V. Enver Aksoy, Tarým Reformu Genel Müdürü V.
Dr.Gürsel Küsek, Bitkisel Üretim Genel Müdürü V.Mevlüt
Gümüþ, Gýda ve Kontrol Genel Müdür Yardýmcýsý V. Ahmet
Kavak, Hayvancýlýk Genel Müdür Yardýmcýsý V. Dr.Ýbrahim
Özcan, Et ve Balýk Kurumu Genel Müdür Yardýmcýsý Ahmet
Uçar, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardýmcýsý Uður
Erkaymaz, Daire Baþkanlarý, Mesut Akdamar, Mustafa Altuð
Atalay, Sait Kocabay, Ömer Altýntaþ, Hakan Kalender ve
sektör temsilcileri bulundu.
Kaynak: ÝHA
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GÜRAL AFYON,
KUTSO
MECLÝSÝNÝ
AÐIRLADI
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Haziran
ayý olaðan meclis toplantýsý, Meclis Baþkaný
Nihat Delen baþkanlýðýnda, Yönetim Kurulu ve Meclis
Üyeleri ile bazý meslek komite baþkanlarýnýn
katýlýmýnda, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güralýn ev sahipliðinde Güral Afyon
Wellness&Convention Otelde gerçekleþtirildi.
Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan açýlýþý yapýlan toplantýda

bu bilgileri uygulama yeteneðine sahip olmak gerekir. Ýþimizi

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral marka, liderlik,

yürütürken ve geliþtirirken bu faktörlere dikkat etmek zorundayýz.

yönetim ve kurumsallaþma konularýndaki deneyimlerini haziruna

Yetenekler arttýkça baþarý da artar, bu sebeple yeteneklerin

anlattý.

sürekli geliþmesi lazým. Ýþ yönetim felsefesinin, olmasý lazým

Nafi Güral yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi: Marka bir deðer
ifadesidir. Marka yaratmak için internetten bilgi alabiliriz, ancak

gelen seviyelere yükselmesi, elde edeceðimiz baþarýlarla
mümkündür. Baþarý tatlýdýr, ancak elde edilen baþarýyla
yetindiðimiz anda, baþarýsýzlýk baþlar, baþarýya doymamak
gerekiyor. Lider kimliðimizi geliþtirmeliyiz. Lider olmanýn kendine
has kurallarý vardýr. Bunlarýn baþýnda öðrenmek ve öðretmek,
özverili olmak vardýr. Kendi iþlerinizdeki baþarýlarý taçlandýrmak
için kiþisel yeterliliklerinizi geliþtirmek zorundasýnýz. Geliþimin
yaný sýra deðiþim çok önemli, deðiþim içinde olmak zorundayýz,
olmasý lazým gelen þekilde deðiþemezsek gerilerde kalýrýz.
Hepimizin yüksek hedefleri olmalý.
Çalýþanlarýnýzý mutlaka eðitimden geçirmelisiniz, mal ya da
hizmet ne üretiyorsanýz, kaliteyi saðlamalýsýnýz. Marka yaratmanýn
baþýnda iþinize aþýk olmak gelir, iþinize aþýk olmadan çok
baþarýlý sonuçlar alamazsýnýz.
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Sýradan bir yöntemi uyguladýðýnýzda zaten onun deðeri bellidir,

Nafi Güralýn meclise hitabýnýn ardýndan, KUTSO Meclis Üyeleri

ama marka olursa, deðeri artar. Üretim ya da hizmet olsun,

ve çini sanatçýlarý Mehmet Gürsoy ile Ýsmail Yiðit tarafýndan,

marka deðeri için büyük maharetler gerekiyor. Taklit etmek

kendisine özel olarak hazýrlanmýþ olan çini vazo ve tablo takdim

firmaya hiçbir þey kazandýrmaz. Fakat özgün bir ürün yaparak,

edildi.

taklitten uzak kalýp, taklit edildiðinizde beðenildiðinizi
anlamalýsýnýz. Taklit edenlerinizden kurtulmak için daha iyisini
yapmak zorunda olursunuz. Güçlü rakipleriniz sayesinde iþinizi
geliþtirebilirsiniz. Deðiþim kolay deðildir, çok zordur. Geliþmelerin
mutlaka takip edilmesi, deðiþimin yakalanmasý gerekir. Övgü
þüphesiz çok iyidir, ancak sürekli övülürseniz duraðanlaþýrsýnýz.
Eleþtiri ise bir insana verilecek en güzel armaðandýr.

Meclis toplantýsýnýn olaðan gündem maddelerinde yer alan,
mayýs ayýna dair toplantý tutanaðý, aylýk mizan ve yönetim
kurulu faaliyet raporu sunuldu. Kurum ve kuruluþlardaki KUTSO
temsilcilerinden bilgi sunumu yapýldý. Gündem maddeleri
tamamlanan haziran ayý Meclis Toplantýsý, Meclis Baþkaný
Nihat Delen tarafýndan kapatýldý.

Ýþletmelerinizi aþaðýdan yukarýya doðru yönetmenizi tavsiye
ederim. Genç beyinlerden iyi fikirler çýkabilir, hem onlarýn fikir
üretmesini saðlarsýnýz, hem de bu fikirlerden yararlanýrsýnýz.
Gücü paylaþmalýsýnýz, herkes gücü elinde tutmak ister ve
paylaþmak istemez. Gücü paylaþmak, kurumsallaþmayý da
getirir.
Þehrimizle ilgili olarak da marka olma fýrsatlarý var, bunlarý
deðerlendirmeliyiz. Þehrin marka olmasý kazancý artýrýr, bu
zenginlik ise hepimize gelecektir. Kiþisel marka deðeri taþýyan
iþlerimiz olmalý, bunlarýn toplamý þehrin marka olmasýna da
katký saðlar. Kendi iþlerimizi geliþtirirken, þehrimiz ve bölgemiz
de geliþecektir. Bu sayede sosyal sorumluluk projelerine de
katký saðlayabiliriz.
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ZAFER KALKINMA AJANSI KALKINMA
KURULU MANÝSADA TOPLANDI
kurulmuþ bulunan benzeri yapýlarýn ne kadar güçlü ne kadar
etkin olduðunu görüyoruz. Biz inanýyoruz ki bizim ülkemizde
de ajanslar ve bizim ajansýmýzda zaman içerisinde gerçek bir
aktör olacak gerçek bir yol gösterici, belirleyici, yönlendirici
ve bugün oynadýðý rollerde kýyaslanmayacak kadar büyük
ölçüde roller oynayacak diye konuþtu.

"45-50 ÝSTÝHDAMIN GERÇEKLEÞMESÝ BEKLENÝYOR"
Zafer Kalkýnma Ajansý 7. Kalkýnma Kurulu Toplantýsý, 21 Haziran
2012 tarihinde Manisa'da gerçekleþtirildi.
Büyük Saruhan Otel'de yapýlan toplantýya Manisa Valisi Halil
Ýbrahim Daþöz, Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Pakdemirli ve Kalkýnma Kurulu üyeleri katýldý. Öðle
yemeðinin ardýndan baþlayan toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný
Kalkýnma Kurulu Baþkaný Mehmet Mühsürler yaptý. Mühsürler,
"Kalkýnma Bakanlýðý ve Türkiyedeki diðer kalkýnma ajanslarý
ile koordineli çalýþýyor. Ajansýn bölgede etkisi her geçen gün
artýyor.
Bizler 4 ilimizin önde gelen yetkilileri olarak, ajansý her anlamda
desteklemeliyiz. Ajansýmýzý geleceðe taþýmak, bölgemize fayda
getirmesini saðlamak amacýmýzdýr. Ajansýmýz bölgedeki tüm
kurumlara yakýn çalýþmalýdýr. Çalýþmalar iþbirliði halinde
yapýlmalýdýr" dedi.
Manisa Valisi Halil Ýbrahim Daþöz de, kalkýnma ajanslarýnýn
Türkiyede henüz yeni sayýlacak kuruluþlar olduðunu söyledi.
Daþöz, ABye aday statüsünde olan Türkiyenin her anlamda
AB ile uyum saðlamak üzere bu geçiþ döneminde, bu hazýrlýk
döneminde bilhassa bölgesel kalkýnma, bölgeler arasý
dengesizliðin giderilmesi, AB ve diðer uluslararasý fonlarýn
kullanýmý gibi amaçlarla ülkemizde kurulan kuruluþlar. Tabii
bundan sonraki süreçte proje hazýrlama, finansman, fonlama
ve kendisinin fon temini, bölgesel kalkýnma stratejileri, yenilikçilik
gibi çaðýmýzýn günümüzün en önemli konularýyla yakýndan
ilgilenen bir kurum. Belki bugün için kullandýðý fonlarýn parasal
deðeri çok yüksek deðil ama bu ayný zamanda bir kültür
oluþturmayý, bir bölge vizyonuyla bakmayý, bir sinerji ve bir
farkýndalýk oluþturmayý amaçlayan bir proje. Dolayýsýyla
ajanslarýmýz sadece bugün içinde bulunduðu durumlarla
deðerlendirilmesi eksik bir deðerlendirme olacaktýr. Avrupa
ülkelerini, ABye tam üye ülkeleri incelediðimizde, orada
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Yerel yönetimlerin projelere katkýlarý olduðunu dile getiren
Kalkýnma Kurulu Genel Sekreteri Yýlmaz Özmen ise,
"Belediyelerin, özel idarelerimizin yaptýklarý mali katkýlar var.
Kanun gereðince belediyeler, bugün itibari ile önceki yýl gelir
giderlerinden binde 5ini, özel idareler ve ticaret odalarý ise
yüzde 1ni bize aktarýyorlar. Haliyle diyorlar ki 'biz bu kadar
kaynak aktarýyoruz ki, aktardýðýmýz kaynaklar geriye dönsün
istiyoruz.' Diðer taraftan küçük belediyeler diyorlar ki 'biz zaten
kendi personellerimizin ihtiyaçlarýný karþýlayamýyoruz. Biz ise
mecbur olarak iller bankasýna yazý yazmak zorundayýz. Oradan
otomatik kesiliyor. Üzülüyoruz ama yapacak bir þey yok. Keþke
bu kanun deðiþse de bizde biraz rahatlasak. Mali alt yapý ile
birlikte sanayimiz çok önemli, çünkü üretmezsek ve enerjimiz
olmazsa biliyorsunuz ki ne istesek yapamayacaðýz. Son olarak
da bu programýn kapsamýnda da bazý istihdam rakamlar var.
Toplamda bölgede 45-50 istihdamýn gerçekleþmesi bekleniyor.
Programa genel olarak bakýldýðýnda proje içerisinde eksikleri
ve yanlýþlýklarý biz proje sahiplerine bildirdik. Þunu açýk yüreklilik
ile söyleyebilirim yaptýðý deðerlendirmeleri, puanlarýyla,
yorumlarýyla paydaþlarýna en yararlý bilgi aktaran ajans biziz"
dedi.
Toplantýnda kurul üyeleri, ayný zamanda hazýrlýklarý devam
eden 2014-2023 Bölge Planý kapsamýndaki çalýþmalar ve
Alt Bölge çalýþmalarý hakkýnda yapýlan sunumlarýn ardýndan
konuya iliþkin deðerlendirmelerde bulundular. Toplantýda ayrýca
EDUSER Danýþmanlýk firmasýndan yetkililer, Bölgesel Giriþimcilik
ve Ýstihdam Stratejisi ile ilgili bir sunum gerçekleþtirerek,
katýlýmcýlarý konuyla ilgili bilgilendirdi.
Kalkýnma Kurulu Zafer Kalkýnma Ajansýnýn faaliyet alaný olan
TR33 Bölgesinde (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uþak)
yer alan kamu kurumu, ticaret ve sanayi odasý, ticaret borsasý,
birlik, STK ve üniversite gibi farklý kesimlerden 100 temsilciden
oluþuyor.
Kaynak: ÝHA

Haber
Toplantý

YENÝ TEÞVÝK PAKETÝ BÝLGÝLENDÝRME
TOPLANTILARI
Yeni Teþvik Sistemi ile Türkiyedeki bölge sayýsý 4 ten 6 ya
çýkarýldý. Teþvik kapsamýnda Kütahya 4. Bölgede, avantaj
bakýmýndan 3.sýrada yer almaktadýr. Kütahyada iki adet
Organize Sanayi Bölgesi yer almakta olup, 2. OSB de tahsis
yapýlarak; teþvik avantajlarýndan azami derecede
faydalanýlabilmektedir.
Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan açýklanan Yeni Teþvik Sistemi
hakkýnda bilgi vermek amacýyla, Temmuz ayýnda KUTSO
toplantý salonunda iki adet bilgilendirme toplantýsý düzenlendi.
Birinci bilgilendirme toplantýsý, Kütahya Yatýrým Destek Ofisi
Koordinatörü Kutlu Eserin sunumu ile gerçekleþtirildi. Eser,
genel ve bölgesel teþvik uygulamalarý, büyük ölçekli ile stratejik
yatýrýmlarýn teþviki, öncelikli yatýrýmlar gibi yeni teþvik sisteminin
destek unsurlarý hakkýnda detaylý bilgiler vererek, katýlýmcýlarýn
sorularýný cevaplandýrdý.
Ýkinci bilgilendirme toplantýsýnda sunum yapan Necip Ebegil
ise, yatýrýmcýlara mevcut kaynaklarýn deðerlendirilmesi ve
þehrin kalkýnmasý için herkesin üzerine düþeni yapmasýnýnve
yatýrým için teþvik avantajlarýndan yararlanmasýnýn gerektiðini
belirtti. Üretim/ hizmet kapsama alanýnýn daha geniþ
tutulabileceði, daha çok kârlýlýk ve daha çok istihdam
saðlanabileceðini, devletin müteþebbislere vermiþ olduðu bu
desteði fýrsat bilerek en iyi þekilde deðerlendirilmesi gerektiðini
ifade etti.

KUTSODAN
KÜGÝADA
ANLAMLI ZÝYARET

Kütahya Genç Ýþadamlarý Derneði Baþkanlýðýna,
KUTSO Yönetim Kurulu Üyeliði de yapan H.Mithat
Delen seçildi.
KÜGÝAD Ege Akdeniz Bölgesi Genç Ýþadamlarý
Federasyonuna baðlý bir dernek olan KÜGÝADýn
yeni yönetimini tebrik etmek amacýyla, derneði ziyaret
etti ve KUTSO Yönetim Kurulu toplantýsýný KÜGÝADda
yaptý. KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral;
sivil toplum örgütlerinin önemine deðinerek, gençlerin
yoðunlukta görev alarak, yeni baþarýlara imza atmak
istemeleri bizleri sevindiriyor dedi. Kütahyanýn
geliþmesi adýna, KUTSO olarak KÜGÝAD ile iþbirliði
içinde olacaklarýný belirterek, Mithat Delene ve yönetim
kurulu üyelerine baþarýlar diledi.
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KUTSO GELENEKSEL ÝFTAR YEMEÐÝ
Her yýl geleneksel olarak düzenlenen KUTSO iftar yemekleri,
bu yýl da 23-28 Temmuz 2012 tarihlerinde, KUTSO Sosyal
Tesislerinde hizmete açýlan Âlâ Restoranda gerçekleþti.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Meclis Baþkaný
Nihat Delen, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Meslek
Komitesi Baþkanlarýnýn evsahipliði yaptýðý iftar yemeklerine,
Kütahya protokolü, daire müdürleri, basýn mensuplarý ve
KUTSO üyeleri katýldý.

ÂLÂ SOFRALAR
KUTSO Geleneksel Ýftar yemekleri bu yýl 16 meslek grubundaki
üyeler gruplandýrýlarak 6 gün boyunca yapýldý.
23 Temmuz Pazartesi günü, 1. Meslek Grubu Gýda Ticareti,
2. Meslek Grubu Tarým Hayvancýlýk ve Gýda Ýmalatý Sektörü,
24 Temmuz Salý günü, 7. Meslek Grubu Seramik Porselen,
8. Meslek Grubu Doðal Kaynaklar ve Enerji, 14. Meslek
Grubu Çini, El Sanatlarý, Yöresel Sanat Faaliyetleri, 16. Meslek
Grubu Toprak ve Aðaç Sanayi Sektörleri, Protokol ve Basýn
Mensuplarý, 25 Temmuz Çarþamba günü, 3. Meslek Grubu
Yapý ve Yaþam, 12. Meslek Grubu Finans Sigorta Emlak ve
Kuyumculuk Sektörleri,26 Temmuz Perþembe günü 9. Meslek
Grubu Ýletiþim ve Bilgi, 11. Meslek Grubu Saðlýk ve Eðitim
Hizmetleri, 15. Meslek Grubu Mühendislik ve Teknik Hizmetler
Sektörleri, Zafer Kalkýnma Ajansý,27 Temmuz Cuma günü 5.
Meslek Grubu Otomotiv, Ulaþtýrma ve Akaryakýt, 6. Meslek
Grubu Mobilya, Deri ve Tekstil Sektörleri, 28 Temmuz Cumartesi
4. Meslek GrubuÝnþaat Malzemeleri ve Tesisatý, 10. Meslek
Grubu Hizmet, 13. Meslek Grubu Dayanýklý Tüketim Mallarý
ile Metal ve Makine Üretim Sektörleri üyeleri, TKDK yetkilileri,
iftar yemeðinde aðýrlandý.
Üyelerin yoðun katýmýyla gerçekleþen iftar yemeklerinde,
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve Meslek Komitesi
Baþkanlarý konuþma yaptýlar. Davetlilere KUTSO tarafýndan,
Yeni Teþvik Sistemi-Bölgesel Teþvik Uygulamalarý hakkýnda

bilgilendirme dosyasý takdim edildi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, üyelerin kaynaþarak
sohbet etme fýrsatý bulduðu iftar yemeklerinde yaptýðý
konuþmalarda; Ramazan ayýnda yakalanan birliktelik havasýnýn
her zaman devam etmesi gerektiðini ve üyelerin gerektiðinde
yapýlanlarý sorgulamasýnýn lazým geldiðini ifade etti. Güral, tüm
katýlanlara teþekkür etti ve deðiþik meslek mensuplarý ile bir
araya gelerek, hem sorunlarý, hem de önerileri almanýn önemli
olduðunu belirtti.
24 Temmuz 2012 günü düzenlenen iftar yemeði sonrasýnda,
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, 24 Temmuz Dünya Basýn Günü
münasebetiyle, basýn mensuplarý ile bir araya geldi. KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güralýn da katýldýðý buluþmada,
basýn mensuplarýiçin özel hazýrlanmýþ olan pasta kesilerek
basýn günü kutlandý.
Vali Kenan Çiftçi, yaptýðý konuþmada basýnýn önemine
deðinerek, devlet hizmetlerinin þeffaf bir þekilde takip
edilebilmesinin de basýn sayesinde olabildiðini belirtti.
Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ýhsan Tunçoðluda, Dünya Basýn
Gününün Basýn Bayramý olarak algýlandýðýný, ama öyle
olmadýðýný, Basýn Gününün, basýnýn sorunlarýnýn tartýþýldýðý ve
çözüm arandýðý bir gün olarak deðerlendirilmesi gerektiðini
ifade etti.
Macar Fahri Konsolosu ve Güral Porselen Yönetim Kurulu
Baþkaný Ýsmet Güral da basýn mensuplarýnýn Basýn Gününü
kutladý ve yaptýðý konuþmada rahmetli babasý Ali Güralýn
kendilerine tavsiye niteliðinde söylediði ve hiç aklýndan
çýkarmadýðýný belirttiði Yüzde ýsrar etme doksan olur, insanýn
yaptýðý noksan olur. Ýnsanda en güzel yüzdür, yüzde en güzel
gözdür. Ama hepsinden önemlisi aðýzdan çýkan güzel
sözdür.özdeyiþlerini paylaþarak, söylenenlerin en güzel þekilde
topluma yansýtýlmasýný saðlayan basýn mensuplarýna
teþekkürlerini bildirdi.
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YABANCI BÜYÜKELÇÝ VE
DÝPLOMATLAR KÜTAHYADA

Zafer Kalkýnma Ajansý tarafýndan26-27 Mayýs 2012 tarihlerinde
TR33 Bölgesini Keþfet temasýyla gerçekleþtirilen etkinlikle
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uþak illerinin yatýrým
potansiyelleri Türkiyede görev yapan büyükelçi ve ekonomi
diplomatlarýna anlatýldý. Etkinliðe Ajans Yönetim Kurulu üyeleri,
bölgeden çok sayýda iþ temsilcisi ve yerel idareciler iþtirak
etti.
Etkinliðe Türkiyede bulunan 16 yabancý temsilcilikten 25
diplomat katýldý. Endonezya, Hýrvatistan, Hindistan ve
Ürdünetkinliðe büyükelçi düzeyinde katýlýrken diðer
temsilciliklerden müsteþar ve ticaret ataþesi düzeyinde katýlým
saðlandý.
Ýki gün süren program çerçevesinde katýlýmcýlar Afyonkarahisar
Oruçoðlu Termal Otelde konakladýlar. Etkinlik kapsamýnda
bölgenin yatýrým ortamýnýn anlatýldýðý bir bilgilendirme toplantýsý
gerçekleþtirildi. Ayrýca yabancý katýlýmcýlar bölgeden iþ insanlarý
ve yerel idarecilerle birebir iþ ve tecrübe paylaþým
görüþmelerinde bulundular. Etkinlik Afyon OSBdeki TEMMER
mermer fabrikasý gezisi ve turistik ve kültürel programlarla
desteklendi.
TR33 Bölgesini Keþfet etkinliði 26 Mayýs Cumartesi günü
etkinliðe ev sahipliði yapan Afyonkarahisar Valisi Sayýn Ýrfan
Balkanlýoðluve Ajans Yönetim kurulu Baþkaný Uþak Valisi Sayýn
Özdemir Çakacakýn açýlýþ konuþmalarý ile baþladý.
Konuþmalarýn ardýndan Ajans Genel Sekreteri Dr. Yýlmaz
Özmen, Zafer kalkýnma Ajansýný ve ajans faaliyetlerini,
Afyonkarahisar Yatýrým Destek Ofisi (YDO)Koordinatörü Tuðrul
Çýnar,yeni teþvik sistemini ve teþvik sisteminin TR33 Bölgesine
etkilerini, bölgede öne çýkan sektörleri ve yatýrým potansiyellerini
açýklayan sunumlar yaptý. Katýlýmcýlar, Ýngilizce olarak hazýrlanmýþ
olan Zafer Kalkýnma Ajansý ve TR33 Bölgesi kurumsal tanýtým
filmlerini izlediler. Ayný gün öðleden sonra gerçekleþtirilen,
networking temalý oturumda yabancý temsilciler ve TR33
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Bölgesinden iþ temsilcileri birebir görüþme fýrsatý buldular.
Ülke masalarýnda yapýlan karþýlýklý iþ görüþmeleri sonucunda
diplomatlar bölgenin öne çýkan sektörlerini ve yatýrým fýrsatlarýný
tanýrken; yereldeki katýlýmcýlar diplomatlarla tanýþma fýrsatý
yakalayýp,ilgilendikleri ülkelerdeki ticari ve ekonomik iliþkileri
ile ilgili görüþmelerde bulundular.
Etkinlik, ayný gün, Ajans Yönetim Kurulu Üyelerinin de katýldýðý
öðle yemeðini müteakip, katýlýmcýlarýn Afyonkarahisar OSBde
bulunan TEMMER mermer fabrikasýna yaptýklarý gezi ile devam
etti. Türkiyenin en büyük mermer iþleme tesislerinden biri olan
TEMMERde, ülke temsilcilerine üretim süreci anlatýldý ve
ürünler tanýtýldý. Ýþletme gezisi sayesinde katýlýmcýlar gerek
mermer sektöründe gerekse OSBdeki diðer sektörlerle ilgili
ekonomik canlýlýða yakýndan tanýk oldular.
Ýþletme gezisinin ardýndan temsilciler Afyon Kocatepe
Üniversitesi Devlet Konservatuarý tarafýndan düzenlenen bir
müzik dinletisine katýldýlar ve Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesini
de ziyaret ettiler. 27 Mayýs Pazar günü büyükelçi ve diplomatlar,
Afyonkarahisarýn peri bacalarýna benzer doðal oluþumlarýyla
ünlü Ayazini beldesine ziyarette bulundu. Temsilciler burada
Ýhsaniye Kaymakamý Ömer Faruk Ýlhan tarafýndan aðýrlandý.
Etkinlik genelinde yabancý misafirlere Afyonkarahisar, Kütahya,
Manisa ve Uþak illerindeki jeotermal kaynaklar hakkýnda bilgi
verildi. Katýlýmcýlar bölgenin tarihi ve sosyo-kültürel zenginlik
ve canlýlýðýný daha iyi algýladýklarýný ifade ettiler.
Etkinlik ayný zamanda bölgenin ekonomik potansiyel ve
canlýlýðýný gözler önüne sermesi ve yeni teþvik sisteminin
sunduðu fýrsatlar noktasýnda farkýndalýk yaratmasý adýna önemli
fayda saðladý. Katýlýmcýlar Kalkýnma Ajanslarý ve yatýrým destek
ofisleri oluþumlarý hakkýnda daha fazla bilgi sahibi olmalarýnýn
çok önemli olduðunu ve ileride farklý iþbirliklerine hazýr olduklarýný
ifade ettiler.

Haber
Toplantý

KÜTAHYALI HAKÝM VE SAVCILAR
GÜRAL SAPANCADA BULUÞTU
Danýþtay Baþkanlýðý 3.Daire Hakimi Eslem Ayaz tarafýndan
yapýlan, açýlýþ konuþmasýný KUTSO okurlarý için yayýnlýyoruz.
Sevgili Kütahyalýlar, Deðerli Hanýmefendiler, Beyefendiler;
Sizleri bugün burada bir kez daha hasretle, muhabbetle
selamlýyorum.
Teþriflerinizle bu çatý taçlandý, onurlandý; hoþ geldiniz, þeref
verdiniz, sefalar getirdiniz.
Geleneksel hale gelen Kütahyalý Hakim ve Savcýlarýn birlik ve
beraberliðini pekiþtirmek amacýyla düzenlediðimiz toplantýlarýn
4üncüsünde Güral Sapanca Otelde bir araya gelmiþ
bulunmaktayýz.
Kütahyalý Hakim ve Savcýlar olarak hemþehrilik bilinci ile yola
çýktýk.
Hepimiz Kütahyalý olmanýn sevdasýyla toplandýk. Çünkü Kütahya
tarih þehri, medeniyet þehri, ilim þehri, kardeþlik þehri, kuruluþ
ve kurtuluþun þehridir.
Yola çýktýðýmýz 2009 yýlýnda Ankarada 5-6 kiþi idik. Ama bugün
burada Edirneden Vana, Hakkariden Muðlaya, Iðdýrdan
Kocaeline, Ordudan Hataya kadar birçok þehrimizden gelen
meslektaþýmýzla kucaklaþtýk. Ve biz büyük bir aile olduk.
Deðerli hemþehrilerim; Kütahyada bir anket çalýþmasý yapýlsa
ve Kütahyanýn en önemli sorunu nedir diye sorulsa; ilimizin
en önemli ve öncelikli sorununun Kütahyalýlýk ruhunun ve
Kütahya kentini sahiplenme bilincinin olmadýðýnýn ortaya
çýkacaðý aþikardýr. Gerçekten de Kütahyanýn en önemli sorunu
kentlilik bilincinin oluþmamasý olup bu da birçok sorunu
beraberinde getirmektedir.
Birey olarak toplum içinde yaþýyorsak imkanlarýmýz ve
kabiliyetlerimiz doðrultusunda o topluma hizmet etmek, gelecek
nesillere bir þeyler vermek görev ve sorumluluðunda olmalýyýz.
Bunun için sosyal dayanýþmayý saðlamak, ferdin toplum
hizmetine katýlýmýný saðlamak ve bir gaye etrafýnda elbirliði ile
çalýþmak için bir araya gelmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürkün
ifade ettiði üzere Birlik ve beraberliðin ölümden baþka
yenemeyeceði güç yoktur."
Kentin hak ve hukukunun korunmasý hususunda bizler birey
olarak yetersiz kalabiliriz, fakat bir araya geldiðimiz zaman
oluþturduðumuz güç Kütahyamýzý bir adým öteye götürmeye
yetecek mahiyette olacaktýr.

Deðerli konuklar; Bizler hiçbir ayýrým gözetmeksizin Kütahya
ve ilçelerinden hakimlik ve savcýlýk mesleði yanýnda kamu
kurum ve kuruluþlarýnýn açmýþ olduklarý yazýlý sýnavlarda baþarý
gösteren her bir hemþehrimize gönlümüzü açtýk. Baþarýlý
olabilmeleri için gücümüzün yettiðince imkanlarýmýzý seferber
ettik. Bu arkadaþlarýmýzýn hak ederek elde ettiði güzel sonuçlar
karþýsýnda da hep birlikte sevindik. Nitekim daha dün hakim
savcý mülakatýna giren arkadaþlarýmýz, bugün aramýzda ya
staj yapmakta ya da kura çekip mesleklerini ifa etmektedirler.
Temennimiz odur ki; bu birlikteliðimiz Kütahyalý iþadamlarý, sivil
toplum örgütleri, kamu kurumlarý, esnaf odalarý, dernekleri,
bürokratlarýna emsal teþkil etsin. Bu þekilde söz sahibi kiþiler
kenetlensin ve hemþehrilik bilinci önde tutulsun.
Bizleri 2011 yýlýnda Kütahya Güral Harlek Otelde þimdi ise
Güral Sapancada konuk eden, iþin ekonomik yönünden çok
manevi boyutu ile ilgilendiðini hissettiðimiz Kütahya Seramik
Porselen Turizm A.Þnin Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Gürala,
þirketin Genel Müdürü Rüþtü Düvere ve ülkemizin dört bir
yanýndan buraya gelerek bizleri yalnýz býrakmayan deðerli
hemþehrilerimize teþekkürü bir borç biliyoruz.
Sözlerime Hz.Mevlananýn oðlu Sultan Veledin Kütahyamýz
için söylemiþ olduðu beyitle son vermek istiyorum.
Ýki ay kalacak olursanýz, daha fazla müstefid ve münfeyiz
olursunuz.
Kütahya kusursuz bir güzeldir.
Böyle kusursuz güzele zeval olur mu?
Ya rab, bu memlekete kaza bela verme,
Cennet, Kütahyanýn ya altýndadýr ya üstünde,
Feda olsun Lahor, Keþmir, Tebriz Kütahyaya.
Günümüz kutlu olsun. Kütahya için aydýnlýk yarýnlara vesile
olsun. Kalýn saðlýcakla .

61

Haber
Proje - Yardým

UMEM Beceri'10 PROJESÝ

Kaçmaz ise kursla ilgili þöyle bilgi verdi: ''Kurslarýmýz devam
etmekte olup, yetiþmiþ kalifiye eleman arayan sanayici ve
iþadamlarý 'www.beceri10.org.tr' veya 'www.iskur.gov.tr'
internet adresi aracýlýðýyla baþvurup, iþ gücü talebinde
bulunmalýdýr. Ýþ arayan iþsizler de Ýþkur Kütahya Ýl Müdürlüðü
aracýlýðý ile kayýt yaptýrmalýdýr. Kurs yönetimi tarafýndan sanayinin
ihtiyacý olan her alanda kurslar düzenlenebilir. UMEM Ýcra
Kurulunun son kararý ile tarým ve hizmet sektörü de açýlabilecek
kurslara ve iþgücü yetiþtirilmesine dahil edilmiþtir. Bu konularda
öncelik iþverenin talep etmesine göre olacaktýr.''

Kütahya'da, Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri
Beceri'10 (UMEM Beceri'10) projesi kapsamýnda Kütahya
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesinde makine teknolojisi
alanýnda açýlan CNC torna operatörlüðü kursu tamamlandý
ve yüksek gerilim trafo montaj iþçisi kursu baþlatýldý.
Kütahya Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Eren Türkmen, bu
kursun, nitelikli insan gücü yetiþtirmek ve iþverenlerin rekabet
gücünü artýrabilmek amacýyla iþ garantili kurslardan olduðunu
bildirdi. UMEM Beceri'10 kurslarýnýn istihdam garantili olduðunu
ifade eden Türkmen, kurs süresince kursiyerlere iþ kazalarý
meslek sigortasý yapýlarak, günlük 20 lira cep harçlýðý verildiðini
kaydetti.
Kütahya Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Yüksel
Kaçmaz da meslek kurslarýnda yetiþenlerin hemen istihdam
edileceðini duyurarak, þöyle devam etti: ''Ýþsizlik sýkýntýsý
çekenler için, Kütahyalý iþ adamlarýnýn ihtiyaç duyduðu dallarda
kurslar açýlýyor. Hiçbir mali yükümlülük altýna girmeden 3 ay
pratik ve 3 ay da teorik eðitim veriliyor. Proje kapsamýnda
okuldaki sýnýflarý makine ve teçhizatlarla donattýk. Ýþverenin
talepleri doðrultusunda okulumuzda her an yeni kurslar açmaya
hazýrýz. Meslek öðrenip iþ sahibi olmak isteyenlerin, UMEM
Beceri'10 projesi için Çalýþma ve Ýþ Kurumuna kayýt olmasý
yeterlidir.''

12 kursiyer ''yüksek gerilim trafo montaj iþçisi'' olacak
Türkmen, bir elektrik firmasýnýn talebi üzerine, ''Yüksek Gerilim
Trafo Montaj Ýþçisi'' kursunun 12 kursiyerle baþladýðýný ifade
etti.
Kursiyerlere, resmi geçerliliði olan belge verileceðine dikkati
çeken Türkmen, ''Meslek eðitimi verildikten sonra baþarýlý
olanlar iþbaþý yapmaktadýr. Ayrýca eðitimler süresince kursiyerlere
günlük 20 lira ücret ödenmekte ve sigorta primleri Ýþkur
tarafýndan karþýlanmaktadýr'' ifadelerini kullandý.
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Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde, Elektronik
Öðretmeni Hikmet Kurtuluþ'un verdiði ilk dersle baþlayan kurs,
toplam 450 saat gerçekleþtirilecek.

RAMAZAN AYINDA
500 AÝLEYE GIDA
YARDIMI YAPILDI
Finansmaný Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB)
tarafýndan karþýlanan ve ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmak
üzere her yýl Ramazan ayýnda yapýlan gýda yardýmlarý,
bu yýl da il merkezimiz ve merkeze baðlý köylerde
bulunan ihtiyaç sahiplerine odamýz aracýlýðýyla ulaþtýrýldý.
Her biri 50 TL deðerinde olan, yemeklik yað, un,
þeker, çay, pirinç ve tuzdan oluþan toplam 25.000
TL tutarýndaki gýda yardým paketleri, odamýz Yönetim
Kuruluve Meclis üyeleri ile personelimiz aracýlýðýyla
ihtiyaç sahibi 500 aileye daðýtýmý gerçekleþtirildi.
Ýslam alemi tarafýndan birlik, beraberlik ve
yardýmlaþmanýn daha da önem kazandýðý Ramazan
ayý içinde gerçekleþtirilen gýda yardýmlarýnýn daðýtýmý
esnasýnda, ihtiyaç sahiplerinden zaman zaman
memnuniyet ifadelerinin dile getirildiði duygusal anlar
yaþandý.
Maneviyatýn yüksek olduðu Ramazan ayý ve geçirilen
Ramazan Bayramý nedeniyle tüm hemþehrilerimizin
bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

Haber
Meclis

KUTSO TEMMUZ MECLÝS
T O P L A N T I S I YA P I L D I

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Temmuz ayý olaðan
meclis toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen baþkanlýðýnda,
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bazý meslek komite
baþkanlarýnýn katýlýmýnda, KUTSO Meclis Toplantý Salonunda
gerçekleþtirildi.
Toplantýya Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Salih Akkaya
konuk oldu. Akkaya, yapýlan çalýþmalar ve programlar ile
uygulama durumu, hedefler ve projeler ile Ýl Özel Ýdaresinin
görevleri hakkýnda bilgi verdi. Ýl sýnýrlarý içerindeki görev
alanlarýnýn; gençlik spor, saðlýk, tarým, sanayi, ticaret, çevre
düzeni, bayýndýrlýk iskan, kültür sanat, turizm konusunda mikro
kredi verilmesi, çocuk yetiþtirme yurtlarýnýn ihtiyaçlarýnýn
giderilmesi, ilk ve orta öðretim kurumlarýnýn arsa, bina
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý þeklinde olduðunu, belediye sýnýrlarý
dýþýndaki görev alanlarýnýn ise; imar planlarýnýn yapýlmasý, yol
hizmetleri, içme suyu temini, kanalizasyon hizmetleri, katý atýk,
çevre, acil yardým, kurtarma, aðaçlandýrma ve park bahçe
iþleri olduðunu ifade etti. Akkaya, mevcut kaynaklar ve yapýlan
faaliyetler ile projeler hakkýnda ayrýntýlý açýklamalarda bulundu.

bilgi sunumu yapýldý. Meclisten Bir Ses gündem maddesinde
Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ali Karaaytaç, Vefa konusunda
bir sunum yaptý. Vefa kelimesinin sözlük anlamýnýn sözünde
durmak, sevgi ve dostlukta sebat ve devam olduðunu,
insanlarýn birbiriyle kaynaþýp bütünleþmesini temin eden, fertleri
birbirine baðlayan yüce bir duygu olduðunu ifade etti.
Konuþmasýnda kiþisel hatýralarýndan örnekleri de paylaþan
Karaaytaç, anlamlý ve özel bulduðu sedef çiçeði hikayesini
de haziruna okudu. Ali Karaaytaça Meclis Baþkaný Nihat
Delen tarafýndan, taþ çiniden plaket takdim edildi.
Gündem maddeleri tamamlanan Temmuz ayý Meclis Toplantýsý,
Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan kapatýldý.

Salih Akkayanýn meclise hitabýnýn ardýndan, Meclis toplantýsýnýn
olaðan gündem maddelerinde yer alan, haziran ayýna dair
toplantý tutanaðý, aylýk mizan ve yönetim kurulu faaliyet raporu
sunuldu. Kurum ve kuruluþlardaki KUTSO temsilcilerinden
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Yaþam
Saðlýk

SÝNSÝ
HASTALIK
TANSÝYON
Gizlilik içinde kötülük yapan kiþi ye verilen addýr
sinsi. Tam yazýnýn baþlýðý gibi bir hastalýktýr tansiyon.
Öyle gizlilik içinde yavaþ yavaþ geliyor ki
vücudumuza hiç farkýna varmýyoruz bile, birde
bakmýþýz tansiyon hastasýyýz.

Dyt. Ali DERELÝ
Gizlilik içinde kötülük yapan kiþi ye verilen addýr sinsi. Tam
yazýnýn baþlýðý gibi bir hastalýktýr tansiyon. Öyle gizlilik içinde
yavaþ yavaþ geliyor ki vücudumuza hiç farkýna varmýyoruz
bile, birde bakmýþýz tansiyon hastasýyýz. Toplum içinde sinsi
kiþiler kendini hiç belli etmezler. Yaptýklarý iþleri normal gibi
karþýlarsýnýz. Tansiyonu normal karþýlamak da sinsiliðinden
kaynaklýdýr. Danýþanlarýma, randevularýna geldiklerinde veya
mümkünse öncesinde bir form doldurtuyorum. Arka arkaya
gelen iki soru var bu formda, bilerek arka arkaya sorulmuþlardýr.
Birincisi: Sürekli devam eden bir hastalýðýnýz var mý?, hemen
arkasýndan gelen ise Düzenli olarak kullandýðýnýz bir ilaç var
mý?. Birinci soruya hayýr cevabý verdikten sonra arkasýndaki
soruya bir tansiyon ilacý ismi yazan o kadar çok danýþaným
var ki! Tansiyon hastalýðýný önemsememekten kaynaklý bir
durum, o kadar normalleþmiþtir ki her iki kiþiden birinde
gözükmektedir, bu sebeple bazen hastalýk olarak bile
deðerlendirilmemektedir. Bütün bunlarýn tam aksine çok ama
çok önemsemeniz, büyük dikkat ile beraber mutlaka kontrol
altýnda tutmamýz gerekli bir durumdur  kan basýncýmýz.
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Evet, tansiyon kalbimizden pompalanan kanýn, damarlarýmýzda
dolaþýrken, duvarlara yaptýðý basýncýn adýdýr. Damarlarýmýzýn
yapýsý (genetik, kolesterol yüksekliði, diyabet), vücut yaðýmýz,
kalbimiz ve beslenmemiz kan basýncýný belirleyen etmenlerin
baþýnda gelenlerdir. Damarlarýmýzýn yapýsýndaki, kolesterol ve
diyabeti de beslenme düzenimiz baþlýðý altýnda incelersek
eðer, beslenme düzenimiz ve vücut yaðýmýz kan basýncýmýz
için çok önemlidir. Mesleðimin bana verdiði yetki ile beslenme
ve yað fazlalýðýnýn tansiyon üzerindeki etkisinden biraz
bahsedeceðim.

Yaþam
Saðlýk

Kolesterol; kolesterolü yüksek besinler ile beslenmek,
damarlarýmýz içinde LDL adý verilen bir lipoproteinin olmasý
gerekenden fazla dolaþmasýna sebep olmaktadýr. Damarlarýmýz
içerisindeki bu fazlalýk, damar kapasitemizi aþacaðýndan, kan
akýþý esnasýnda zorlanmasýna ve basýncýn yükselmesine sebep
olacaktýr.
Diyabet; kanda bulunan þekerin fazlalýðý durumudur. Kanda
bulunan þekeri sofra þekeri ile ayný düþünebilirsiniz.Damarlar
içerisinde dolaþmasý gereken miktar 70 ile 110 arasýnda
olmalýdýr. Eðer bundan fazla miktarlarda ise bu aþýrý kapasite
anlamýna gelmektedir. Fazla olan þeker damarlarýmýza küçük
çizikler atmakta ve yapýsýný bozmaktadýr. Normal akýþýnda bile
olsa, bozulan ve incelen damarlar bu normalliði bile
kaldýramayacak ve kan basýncýnýz yükselecektir.
Bunun yaný sýra yüksek kan þekeri, böbrek fonksiyonlarýný
bozmaktadýr. Kaný temizleme görevini üstlenmiþ olan böbrekler
bu iþlevi tam anlamý ile yerine getiremeyecek ve tam anlamý
ile temizlenmemiþ olan kan yine damar çeperlerine olan basýncý
yükseltecektir.
Tuz; Yapýlan araþtýrmalar tuz ile yüksek tansiyon arasýnda
kanýtlanmýþ bir iliþki olduðunu göstermiþtir. Tuz böbreklerde
bulunan kanallarýn týkanmasýna sebep olduðundan tam
temizlenmemiþ kan ile birlikte yüksek tansiyona ve bunun yaný
sýra, kandaki sodyumun yükselmesi ile birlikte kanda olmasý
gerekenden fazla materyal olmasý durumundan kaynaklý yine
yüksek tansiyonu beraberinde getirmektedir.

zaman iþte beyin kanamasý geçirip, felç olabiliriz. Hangi
damarýmýzýn daha dayanýklý olduðunu, bacaðýmýzda mý,
beynimizde mi bir çatlak olacaðýný bilemediðimizden hep
kontrol altýnda tutmalýyýz kan basýncýmýzý.
Yapacaðýmýz ilk iþ bu hastalýðý çok önemsemeliyiz.
Doktorumuzun bize yýllar önce verdiði ilacý kullanmaya devam
ederek, bir alýþkanlýk olmaktan çýkarmalý ilacý nasýl
býrakabileceðimizi araþtýrmalýyýz. Her 6 ayda bir düzenli kontroller
ile tansiyonumuzu kontrol altýnda tutmalýyýz.
Deðerli okurlar hayatýnýzdan tuzu çýkarmalýsýnýz. Yapýlan
araþtýrmalar, 12 gün tuzsuz beslenme sonrasýnda aðýz tadýnýn
bu durma alýþtýðýný göstermiþtir. Tansiyon ilacý kullananlar, tuzu
hatanýzdan çýkardýðýnýzda emin olun ki, tansiyonunuz ilaçsýz
düzene girmeye baþlayacaktýr.
Parýldayan bir güneþ altýnda, keyif içerisinde yaptýðýnýz bir
yürüyüþ esnasýnda, hafif bir baþ aðrýsý ile birlikte kan basýncýnýz
hiç istenmeyen seviyelere yükselebilir, lütfen bu hastalýðý
sadece biraz tansiyonum var olarak görmekten öte dikkate
alýnýz.
Düzenli Diyetle, Saðlýklý Bir Yaþam Dilerim.

Vücut yaðý; vücudumuzun her noktasýna damarlar kan
ulaþtýrmaktadýr. Ýrili ufaklý, parmaklarýmýzýn ucundan, kulak
mememizin ucuna kadar her noktada bulunmaktadýrlar. Elinizin
üzerine koyacaðýnýz 10 kilogramlýk bir aðýrlýk belki çok rahatsýz
etmeyecektir, fakat koyacaðýnýz 50-60 kilo elinizin ezilmesine
sebep olacaktýr. Hassas olan damarlarýmýzýn üzerine koyacaðýnýz
her fazla aðýrlýk gün geçtikçe ezilmelerine sebep olacak ve
bu ezilme içinden akacak olan kanýn basýncýný yükseltecektir.
Bu sebeple yýllar sonra ortaya çýkan bir hastalýktýr tansiyon.
Yýllarýn birikimi ile yaptýðýnýz her hata ile verdiðimiz zarar, 45li
yaþlarý geçtikten sonra ortaya çýkmaktadýr. Bu durum her iki
kiþi birinde olduðundan da biz hiç önemsemeyiz ve normal
deyip geçeriz.
Kan basýncýnýn aþýrý yükselmesi ile birlikte, damar duvarlarý
bunu taþýyamaz ve çatlarlar. Bu çatlaktan kan sýzýntýsý olmaktadýr.
Tansiyonumuz yükseldiðinde, bacaðýmýzýn bir bölümündeki
bulunan bir kýlcal damardaki çatlamayý çok hissetmeyebiliriz,
ufacýk bir morluk ile kendini gösterebilir ve çok önemli deðildir.
Ama bu kýlcal dar çatlamasý beynimizde meydana gelir ise o
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Köþe Yazýsý
Finans

ZARARIN
NERESÝNDEN
DÖNÜLSE
KÂRDIR
Hakan MUSLUK

Denizbank
Kütahya Þubesi Müdürü
28-29 Haziran zirvesinde alýnan kapsamlý kararlarla birlikte

milyar 'luk ek yardým paketi sözü alýndý. 100 milyar luk

Avrupa Birliðindeki sorunlar düzelme sürecine girecek

kaynaðýn Ýspanyanýn borcu üzerine eklendiði durumda 2012

derken,Avrupa ülkelerindeki piyasalarda beklentiler yeniden

ilk çeyreði sonunda ekonominin %72si büyüklüðünde olan

kötüleþti.

kamu borcu %81'e çýkacak. Bu bile belki borçlanma

Yunanistanýn Eurodan çýkýþý yeniden gündeme gelirken Ýrlanda
ve Portekizin ABden ikinci bir yardým paketi almasý gerektiði
konuþuluyor. Tüm bunlar ABnin son üç senede yaþadýklarý
düþünüldüðünde yeni ya da bilinmeyen sýkýntýlar
deðil.Ýspanyanýn 2 yýl önceki Yunanistan, Portekiz ve Ýrlanda
gibi piyasalardan borçlanamayacak hale gelmesiönemli bir
veri Ýspanyada resmin son günlerde neden bu kadar
bozulduðuna bakýldýðýnda, iki neden öne çýkýyor.
1- Yeni problemli alanlar ortaya çýkýyor ve borç yükü artýyor:
Ýspanyol bankalarýna bugüne kadar 53 milyar luk kamu
desteði saðlanmasýna karþýn bu yeterli olmadý ve AB'den 100
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maliyetlerine bakýldýðýnda ABnin en düþük riskli ekonomisi
konumundaki Almanyadaki %82lik oranýn altýnda. Ama
Ýspanyada borç yükünü arttýracak baþka sorunlar ortaya
çýkmaya devam ediyor.

Köþe Yazýsý
Finans

Ýspanya için çýkýþ yolu, ihracata dönük sektörlerine, Euroya
geçtikten sonra kaybetmeye baþladýðý rekabet gücünü
kazandýrarak ekonomisini büyütmek. Ama Euro kendi yönettiði
bir para birimi olmadýðý için rekabet gücünün kýsa vadede en
kolay ve etkili yolu olan devalüasyon imkanýný kullanamýyor.
Devalüasyonile birlikte yapýlacak bir borç yeniden yapýlandýrma
operasyonu ile ülkedeki varlýk balonu reel ve döviz bazýnda
azalarak sönebilecek, bugünün sorunu olan borçluluk azalacak
ve ekonomi yeniden büyüyebileceði bir ortam yakalayabilecektir.
Ama bunu zamanýnda Yunanistan, Portekiz ve Ýrlanda için
nasýl yapýlamadýysa bugün de Ýspanya (ve hatta Ýtalya) için
yapýlamýyor.Çünkü onlara kredi verenler borçlarýn yeniden
yapýlanmasýyla zarar yazmak istemiyorlar.
Bu tür bir kesin çözüm yerine AB sürekli kurtarma senaryolarýný
tartýþmaya devam ediyor

.

Örneðin, geçtiðimiz haftalardaValencia yerel hükümeti merkezi

Avrupa ülkelerinde yaþanan bu olumsuzluklardan Ülkemizin

hükümetten finansman desteði istedi. Bunun ardýndan ülkenin

olumlu þekilde ayrýþmaya devam edeceði beklentimiz halen

önemli gazetelerinden El Pais Valencia dýþýnda 5 yerel

devam ediyor. Buna paralel olarak yýlýn son çeyreðinde Yabancý

hükümetin daha merkezi hükümetin desteðine ihtiyacý olduðunu

sermaye giriþinde artýþ beklenebilir.

açýkladý.
2-

Ekonominin büyüyememesi: 2013 için resmi büyüme

tahmini geçen haftalarda -%0.5'e düþürüldü ve 2014'ten
önce ekonominin büyüyebilmesi ümitleri azaldý. Bu durum
borcun ekonomiye oranýný arttýracak en önemli faktör. %25'lik
iþsizlik oraný AB içindeki en yüksek seviyede (genç nüfus
iþsizlik oraný %50), banka kredileri geriliyor (son bir yýlda tüketici
ve kurumsal krediler sýrasýyla %3 ve %6 geriledi), bankalarýn
sorunlu kredi oraný %9'la tarihinin en yüksek seviyesine çýktý,
konut fiyatlarý ise halen düþüþte.
Ýspanyanýn borçlanma maliyetlerini makul seviyeye indirebilmesi
için, bir an evvel vergi gelirleri bütçesini dengeleyecek þekilde,
ekonomisini büyütmeye baþlamasý gerekiyor. Tam tersine
Rajoy hükümeti kamu harcamalarýný azaltarak bütçeyi
dengelemeye çalýþýyor. Ama zaten kamudan baþka harcama
imkaný olmayan ekonomi bu tasarrufu yapmaya çalýþýrken
küçülüyor ve olmasý gerekenin tersine vergi gelirleri azalýyor.
Piyasalarda da endiþeler devam edip faizler yükselince aslýnda
ülkede halký sokaklara döken politik maliyeti yüksek tasarruf
bir anlamda artan faiz yüküne gidiyor.
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Kültür Mirasý
L.Kossuth Müzesi

LAJOS KOSSUTH MÜZESÝ
Hazýrlayan: Metin TÜRKTÜZÜN
Ýl Müze Müdürü

Kütahya il merkezinde, Börekçiler Mahallesi, Macar Sokakta
bulunan 18. yüzyýl Türk evidir. Halk arasýnda Macarevi olarak
bilinir. Macaristan özgürlük savaþýnýn önderlerinden Lajos
Kossuth (1802-1894), ailesiyle birlikte 1850-1851 yýllarý
arasýnda bu evde konuk edilmiþ ve Macaristan Anayasa
tasarýsýný bu evde hazýrlamýþtýr.
Bahçeye bakan iki katlý ve yedi odalý ahþap ev, T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlýðý tarafýndan restore edilerek L.Kossuthun
anýsýna müze olarak düzenlenmiþ ve 19 Eylül 1982 tarihinde
ziyarete açýlmýþtýr. Müzede Kossutha ait kiþisel eþyalarý ile
klasik Kütahya evine ait Etnografik eserler sergilenmektedir.
Macaristanýn baðýmsýzlýðýna kavuþmasý hiç de kolay olmamýþtýr.
15 Mart tarihi, Macar ulusunun baðýmsýzlýk mücadelesinin en
anlamlý günüdür.
1848 tarihinde, L.Kossuth ve arkadaþlarý, Avusturya ve Ruslarýn
ittifaký sonucu ülkelerini terk etmek zorunda kaldýlar. Yaklaþýk
150 kiþilik mülteci gurubu 17 Aðustos 1849 da Macaristandan
ayrýlarak, Vidine, oradan da Þumnuya geçtiler. Osmanlý Devleti
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de kendilerine sýðýnan bu mültecileri daha
güvenli bir yer olarak gördüðü
Kütahyaya göndermeye karar verdi.
Avusturya ve Rusya, L. Kossuthu
Osmanlý Devletinden kendilerine geri
v e r m e l e r i n i t a l e p e t m i þ l e r d i r.
1.Abdülmecit Han; saçlarýnýn bir teline
zarar gelmesini istemeyiz. Tacýmý ve tahtýmý
veririm ama Devletime sýðýnanlarý asla
vermem demiþtir.
Lajos Kossuth ise; Bugünkü
hayatýmý ve hürriyetimi Avusturya
ve Rusyanýn tehditlerine
baskýlarýna raðmen beni ve
arkadaþlarýmý muhafaza eden
Türklere borçluyum. O Türkler ki
yüksek hislerle ve insan haklarýna
saygýlý oluþlarý ile hiçbir tehdide
boyun eðmediler.

Kültür Mirasý
L.Kossuth Müzesi

Türk milleti bu yönüyle üstün bir güce sahiptir. Türkiyenin
bugün ve istikbalde mevcut olmasý Avrupanýn ve insanlýk
aleminin yararýnadýr. Ben Türklerden gördüðüm lütuf ve saygýnýn
hatýralarý ile yaþayacaðým demiþtir.
Kossuth ve arkadaþlarý 16 Þubat 1850de, 1,5 yýl boyunca
ikamet edecekleri Kütahyaya gönderildiler. Vali Süleyman Bey
kendilerini karþýladý. Bugünkü Belediyenin yerinde bulunan
askeri kýþlada konuk edildiler.
Kossuth ailesiyle birlikte, 18.yüzyýldan kalma Kütahyalý Hamdi
Beye ait konaða yerleþtirildiler. 1850-51 yýllarýnda burada
misafir edildiler. Onun ikametgâhý kýsa zamanda uluslararasý
ilginin merkezinde yer aldý. L. Kossuth, bulunduðu þartlara
uygun olarak, bir öndere, kral naibine yaraþýr biçimde yaþamýný
düzenledi.
Büyük önder, Kütahyadan, Türk Devlet adamlarýna, Amerika
Birleþik Devletlerine, Ýngiltere ve Fransa Devlet baþkanlarýna
ve elçilerine, davasýný anlatan politik mektuplar ve mesajlar
gönderdi. Yine Kütahyada Macar Anayasa tasarýsýný hazýrlarken,
bir yandan da, Þumnudan baþlayarak yazdýðý gramer kitabýný
hazýrladý. Kütahyada kaldýðý sürede kendi el yazýsý ile yazdýðý
Türkçe mektuplarýn örnekleri ile bir þiiri de bugün Müzedeki
çalýþma odasýnda sergilenmektedir.
Kütahyalýlar onu ailesini ve arkadaþlarýný en güzel þekilde
konuk edip, tüm ihtiyaçlarýný da karþýladý.
Ýlde bulunan Müze, kent halkýna ve ülkemiz insanýna yalnýz
Kossuthu tanýtmakla kalmayýp, ayný zamanda Türklerin
konukseverliðini de göstermektedir.
Baðýmsýzlýk önderinin Kütahyada ikameti sayesinde, Kütahya
ile Baranya Eyaleti Pecs þehri arasýnda kardeþ þehir iliþkileri
baþlatýlmýþ ve geliþtirilmiþtir.
Ülkemizde Kocaelide Ýmre Thököly Aný Evi ile Tekirdaðda
Ferenc Rakoczi Müzeleri de bulunmaktadýr.
Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Macaristan
Cumhuriyeti Devleti arasýndaki ekonomik, siyasi, sosyal iliþkiler
yanýnda, kültürel iliþkiler olumlu düzeyde sürdürülmektedir.
Ýki ülke arasýndaki zengin çok yönlü ama her zaman duygu
dolu iliþkilerden dolayý bugünkü Türkiye ve Macaristan arasýndaki
iþbirliði son derece dostane þekilde devam etmektedir.
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Kültür Mirasý
L.Kossuth Müzesi

KÜTAHYADA ÝKAMET EDEN MACAR VE LEH
MÜLTECÝLERÝN LÝSTESÝDÝR.
Ýsimleri
Kossuth

Sayýsý Beraberinde Gelenler
9

Eþi, Üç Çocuðu,
Çocuklarýnýn Hocasý,
Üç Hizmetkarý

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hazman
Bezerbahi
Ihaz, Bir Hizmetkarý
Larodi
Vagner
Kalabsa
Namet
Vaygili
Laslo
Gayracýk
Trok
Sereni
Frater
Papas Aç
Hekim Ispaçik
Cehe

Batyani

6

Eþi, Dört Hizmetkarý

Visoski

3

Yasakoski, Kosak

Birçil

6

Eþi, Ýki Çocuðu,
Bir Hizmetkarý,
Bir Besleme.

Miralay Birçil

2

Eþi

Kiyorman

3

Eþi, Bir Çocuðu

Aþbon

2

Bir Hizmetkarý

Lole

1

Kavaç

2

Eþi

Toplam

51

Kiþi
Kütahya fi 9 mai 1851

* Sadaret-Mektubi, Umum Vilayet 58/77-5
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Seyahatname
Aþaðý Çarþý

GERÇEK BÝR
ANADOLU
HÝKAYESÝ

Hazýrlayan: Eser Çetintaþ
Fotoðraflar: M.Akif Çakmak

Günlerden perþembe. Sýcak bir Aðustos gününde saatimiz
11i gösteriyor. Kütahyanýn saklý kalmýþ güzelliklerini keþfetmek
için düþüyoruz yollara.
Pusulamýz Aþaðý Çarþýyý gösteriyor.
Usul usul ilerlerken Aþaðý Çarþý yollarýnda bir yandan heyecanla
etrafý izliyor, bir yandan da tarihte nice uygarlýklarýn beþiði
olmuþ, kuruluþun ve kurtuluþun þehri olarak nitelenen bu güzel
þehrin böylesi deðerli bir tarihi nerede sakladýðýný da merak
etmekten alýkoyamýyoruz kendimizi.
Adýna tarih kitaplarýnda Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler
Dönemi, Osmanlý tarihi, Mili Mücadele ve Cumhuriyet
döneminde rast geldiðimiz Kütahya tam anlamý ile saklý kalmýþ
bir þehir.
Aþaðý Çarþýya ait hiçbir yönlendirme tabelasý göremeden kýsa
bir yolculukla ulaþýyoruz meþhur çarþýya.
Kalaycýlar, sobacýlar, aðýr elbiseler, elmaslar, lokumlar,
þekerlemeler, sucuklar, helvalar, ayakkabýcýlar, tarihi hanlar,
camiler ve daha neler neler var bu çarþýda, saymakla bitmiyor.
Bir zamanlar Müslüman Mahallesi olarak adlandýrýlan bu
sokaklarda, yüzyýllar önce farklý dinden ve dilden insanlar bir
arada yaþarmýþ. Þehrin ilk yerleþim bölgelerinden biri olan
Çarþý, yüzlerce yýl ticarete ev sahipliði yapmýþ, sadece ticarete
deðil þehrin ekonomik ve siyasi hayatýnda da büyük rol
oynamýþ.
Anadolunun o muhteþem güzelliklerini önce yüreklerine
ardýndan da vitrinlerine taþýmýþ Aþaðý Çarþý esnafý.
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Seyahatname
Aþaðý Çarþý

Ýlk duraðýmýz Oturakçýlarýn Halil ve Ali kardeþler.
Oturakçý demek oturduðu yerden alýþveriþ eden anlamýna
geliyormuþ.
Sayamadýðýmýz kadar çok tarihi eser bu küçük dükkanýn
duvarlarýnda asýlý duruyor. Kütahyanýn o muhteþem yöresel
kýyafetleri bir bir gülümsüyor objektiflerimize. Dükkanýn adý
Temizerler. Ýsmi gibi tertemiz insanlar sahipleri. Bu meslek ise
dededen miras kalmýþ onlara.
Malum, Kütahya nice uygarlýklarýn beþiði olmuþ. Belki de bu
nedenle yörede düðün kültürü çok eskiden gelen bir anane.
Düðünde gelinin, kaynananýn, yengenin, damadýn giyeceði
her þey belli, hepsi özel, hepsi de birbirinden güzel.
Kaynanalar için; dokuma Þal Hýrka ve kumaþý Fransadan özel
olarak getirilen Tiftik Hýrkasý (þimdiki adý ile pelüþ).
Gelinin yengeleri düðünde çok önemli bir rol oynuyor. Her
yenge kiþiliðine göre giydiði elbise ile konumlandýrýlýyor. Örneðin
ekabir olan yenge üç etek giyiyor.
Damat için çeyizde saklanan ipekten dokuma Bürümcük
gömlek, sýrf pamuk ipliðinden dokunmuþ Gaztelli.
Ve tüm güzellikleri üzerinde taþýyan gelinler
Tepebaþý,matkapsýz gergefte iþlenen Süpürgeli Pullu, sýrmalý
iþlemeli Genç Kýz Cepkeni ve daha neler neler
Çarþý içindeki gezimiz devam ediyor, yolumuz Çemberciler
Çarþýsýnda bir mücevherat dükkanýna düþüyor. Özcan
Mücevheratýn sahibi Kadir Özcanýn güler yüzlü eþi ile koyu
bir Kütahya sohbetine baþlýyoruz.
Eskiden, gelinin düðün günü giydiði fese elmaslar takýlýrmýþ.

Gül Yüzük

Divanhane

Bir rivayete göre konu komþu ve akrabalardan elmaslar toplanýr,
bu fese takýlýrmýþ.
Altýn, gümüþ yerine elmas takýlýrmýþ düðün takýsý olarak.
Yine bir rivayete göre çarþýnýn tarihi bedesteninde de elmas
üretimi yapýldýðý söyleniyor.
Gül, mekik, divanhane elmas yüzükleri pek modaymýþ.
Bir de inci kolyeler var. Çok sayýda inci tanelerinden oluþan
küçük inci kolyeler.
Gelin Alma töreninde gelinin yüzü al bir eþarpla örtülür, kýz
babasý veya en büyük oðlan kardeþ üç kere al kuþaðý sararmýþ
gelinin beline. Gelinin babasý eðer hali vakti yerinde ise elmas,
deðilse reþat, gramis veya binlik aynalý altýn takarmýþ kýzýna.
Kýz evinden dualarla çýkarken gelin, etrafa þekerler saçýlýrmýþ.
Kimse görmeden nazar deðmeden, na mahrem olmadan
çýkarmýþ gelin kýz evinden.
Düðünler pazar günleri yapýlýr ve öðle ezanýndan evvel, gün
dönmeden gelin yeni evine girermiþ.
Düðün gelinin yengelerinin Yasemin isimli yöresel halk müziði
eþliðinde oynamasý ile baþlarmýþ. Ardýndan yengeler konuklarý
oyuna davet edermiþ.
Ve o meþhur düðün yemekleri. Yer sofralarý kurulur, yemekler
büyük sinilerde sunulurmuþ. Evin bahçesinde kazanlar kaynar,
mönü ise deðiþmezmiþ. Çevirme çorba, güveç, nohutlu pilav
ve baklava, yanýnda da Zerde ikram edilirmiþ. Eskiden evlerin
büyük avlularý olur, bu avlularýn adýna da Divanhane denirmiþ.
Tüm konuklar bu avluda toplanýr, erkekler ve kadýnlar ayrý ayrý
yerlerde otururlarmýþ.

Mekik Yüzük

Ýnci Kolye

Seyahatname
Aþaðý Çarþý

Kütahyanýn aðýr elbiseleri ve yöresel düðün kültürü hakkýnda
söylenecek çok þey var. Bu nedenle dergimizin yeni sayýlarýnda
özel bir konu baþlýðý ile bu konuya tekrar yer vereceðiz.

Aþaðý Çarþý esnafý bu çarþýnýn üst kýsmýnýn kapanarak
Ýstanbulun meþhur Kapalý Çarþýsý gibi düzenlenmesini arzu
ediyor.

Hisarýn doðu tarafýnda kalan bölgesinin aþaðýsýnda "Aþaðý
Çarþý" diye adlandýrýlan bu çarþýda iki adet bedesten
bulunmakta.

Rumlar zamanýnda aðýr elbise ticareti yapýldýðý da söylenen
çarþýda, bir dönem haraç-mezat (ikinci ev eþyalarý) ticareti de
yapýlmýþ. Çarþýda, her Salýve Cumagünleri pazarkurulur,ürünler
açýk artýrma yöntemi ile satýlýrmýþ. Tellallar büyük bir hünerle
satarlarmýþ bu ikinci el ürünleri. Çarþýnýn belki de en önemli
özelliði olan bu ticaret 1975lerde sona ermiþ.

2008 yýlýnda yapýlan araþtýrma sýrasýnda her iki bedestende
de ileride yeniden kullanýlmak üzere restorasyon çalýþmalarý
yapýlmýþ. Güney tarafýnda yer alan Küçük Bedesten 14.
yüzyýlda, kuzey tarafýndaki Büyük Bedesten ise 15. yüzyýlda
inþa edilmiþ. Ýki bedestenin arasýnda ayakkabýcýlar ve atölyeler
bulunuyor. Küçük Bedesten'in doðu ve güney tarafýnda,
kuyumcularýn bulunduðu "L" þeklinde alan yer almakta. Küçük
Bedesten'in güney tarafýnda Pirinç Haný var. Hanýn içinde ve
hanýn güney tarafýnda kumaþlarýn satýldýðý alanlar bulunuyor.
Hanýn batý tarafýndaki büyük caddenin ortasýnda yer alan bir
bölüm demirci ve kalaycý gibi dükkanlarýn bulunduðu alan.
Ýleride hanýn güney tarafýnda 15. yüzyýlda yapýlmýþ olan tarihi
Ulu Cami yer alýyor.

Attar Karakaþ
Dükkan sahibi Hüseyin Bey,1979 yýlýnda babasýndan devir
almýþ bu 7 m2 dükkaný. Dükkan7 m2 ama içinde yok yok.
Ýnanýlmaz ama gerçek. Küçük kutularda binlerce çeþit ürün
raflarda dizili duruyor.
93yýllýk bir geçmiþi ile dimdik ayakta duran bu attar, çarþýnýn
belki de en güzel yerinde tam köþe baþýnda konumlanmýþ.

Ulu Cami'den güneye uzanan büyük cadde günümüzde ana
yol konumunda olup yaya alaný olarak kullanýlmakta. Bu ana
yolun güneydoðu tarafýnda ise Çarþamba-Cumartesi pazarý
bulunuyor. Bu pazar, Kütahya'da kurulan semt pazarlarý
arasýnda en büyük ve merkezi konumda yer alan pazar.
1868 de Ermeniler tarafýndan restore edildiði söylenen Küçük
Bedesten, maalesef þimdilerde o tarihi güzelliðini olmasý
gerektiði þekilde temsil edemiyor.
Büyük Bedestenin içinde ise bir kahve bulunuyor ama ne
geleni ne de gideni var. Küçük küçük nice dükkanlar bomboþ.
Sahipsiz, ilgisiz, düzensiz. Sanki terk edilmiþ bir kasaba.
Çarþý, Anýtlar Kuruluna ait sayýldýðý için restorasyonu ise
oldukça sýnýrlý. Bu nedenle de bakým ve onarým yapýlamýyor.

Attarlýðýn 600 yýllýk bir geçmiþi var. En bilinen adý ile Koca Karý
ilacý denen bu otlarla yapýlan ilaçlar hekimin, eczacýnýn olmadýðý
o yýllarda þifaymýþ hastalara. Doðada 3200 ot olduðunu
söylüyor Karakaþ Emin Efendinin oðlu Hüseyin Bey. Hangisi
ne iþe yarar, hangi ot hangi ot ile karýþýr hepsini bilirmiþ gerçek
attarlar.
Aslýnda attarýn þimdiki adý AVM. Her þey bulunurmuþ attarlarda.
Ottan boncuða, düðmeden çay bardaðýna kadar.
Soruyoruz kendilerine. Sizde hangi hastalýklara deva otlar var
diye. Saymakla bitiremiyor. Korku, çarpýntý, heyecan için
lokman ruhu karýþýmý, yeni doðan bebekler için suhut, çörek
otu yaðý, yaþlýlar için macunlar, kadýnlar için hamam otu vs
vs.
Her derde deva anlayacaðýnýz bu otlar.

Büyük Bedesten
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Bu çarþýya en çok köylüler geliyormuþ. Kütahya köylülerinin
kendilerine has þiveleri ve çok farklý sözleri var. Örneðin lastiðe
uzacýk, kurdelaya ise þerit diyorlar.

Seyahatname
Aþaðý Çarþý

Özen Þekerleme
Ve çarþýnýn en meþhur þekercisindeyiz. Özen Þekerlemenin
sahibi Alaaddin Özekmekçi ile kýsa ama keyifli bir sohbete
baþlýyoruz.
Alaaddin Bey tam bir otorite. Çarþýnýn en eskilerinden. Herkesin
saygý duyduðu, deðer verdiði bir isim. Dükkanýn 101 yýllýk bir
geçmiþi var. Onun hikayesi tam anlamý ile bir Hatýrla Sevgili
dizisi. Ne ihtilaller, ne muhtýralar, ne yokluk kuyruklarý görmüþ.
Anlýyoruz ki çarþý esnafýný siyasetin içine, Türkiye gerçekleri
itmiþ.
Dededen kalma bu dükkanda her müþterisinin adýný soyadýný
bilen, müþterileri ona selam vermeden dükkandan ayrýlmayan,
bayramlarda bir müþterisi bile dükkanýna gelmese bunu bilen
bir esnaf.
Bu güzel ve renkli dükkanda tadýna doyamadýðýmýz gül reçelleri
ve gül lokumlarý, Kütahyanýn meþhur loðusa þerbetleri, doðu
lokumlarý, mevlid lokumlarý ve nöbet þekerleri satýlýyor.
1960-1980 Türkiyesinin acý gerçekleri üzerine yaptýðýmýz
sohbetimizde Aþaðý Çarþýnýn çok deðerli merhum iþ adamlarýný
anmadan geçmiyoruz. Vedat Çinicioðlu, Ömür Mercan, Ýsmail
Akeren, Hisarlý Ahmet, Mehmet Temizer ve daha niceleri
Aþaðý Çarþý çok sýra dýþý bir özelliðe sahip, sadece ekonomi
veya ticaret deðil, dostluk, yardýmlaþma, sevgi, saygý, þimdilerde
unutulmaya yüz tutan ne varsa burada hala yaþýyor. Hangi
dükkana girseniz sattýðý ürünü ikram ediyor önce size.
Esnafýn birbirine olan saygýsý ve sevgisi þaþýrtýcý.
Alaaddin Bey buraya Aþaðý Çarþý Üniversitesi diyor ve ekliyor.
Sabah iþe gelirken tüm esnaf yüksek sesle sokaktaki her bir
esnafa tek tek Selamýn Aleyküm der, bu selam dostluðu
ve bereketi anlatýr. Dükkanýný kapatýp giderken ise Allaha
ýsmarladýk der, bu ise helalleþmedir.Küçüklerimize ve
büyüklerimize nasýl davranacaðýmýzý, adabý ve görgüyü, biz
burada öðrendik. Ve hocasý Ýsmet Özotraçtan bahsediyor,
büyük bir sevgiyle.

Israrýmýz üzerine bize bir Aþaðý Çarþý anýsýný anlatýyor.
Ömer Bubikin dükkanýna bir Ramazan günü Çalca Köyünden
köylü bir müþterisi gelmiþ. Babasý Oðlum gitme bu akþam
bizde kalýverem demiþ. Köylü; Kalýyým da eþeði nereye
baðlayým diye sormuþ. Köylüyü evine iftara götürmüþ ve
konuk etmiþ Ömer Bey.
Aþaðý Çarþýnýn en büyük ve en deðerli özelliði de bu olsa
gerek. Ýhtiyaç sahibi her kim ise önemseniyor. Ne ihtiyacý var
ise görülüyor. Esnaf eskiden Vakýflar Bölge Müdürlüðüne
erzaklar götürürmüþ, Bölge Müdürlüðü bu erzaklarý ihtiyaç
sahiplerine daðýtýrmýþ.
Evet Aþaðý Çarþý için yazacaðýmýz daha çok þey var. Yeni
sayýlarýmýzda çarþý hikayelerini aktarmaya devam edeceðiz.
Deðerli okurlarýmýzýn katký saðlamak istediði her bilgi yazýlarýmýza
deðer katacaktýr.
e-posta :mkose@kutso.org.tr
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Kitap
Seçtiklerimiz

Otobüsten Ýndim BMW'ye Bindim - Baybars Altuntaþ
Dragons Denin farklý tarzdaki yatýrýmcýsý Baybars Altuntaþ, satýþa çýkan "Otobüsten indim, BMWye
bindim" adlý kitabýnda, herkese hayata SSKlý deðil Bað-Kurlu olarak baþlamalarýný öneriyor.
Altuntaþ, rakipleri iyi analiz etme, yurt içinde olduðu kadar yurt dýþýnda da nasýl para bulunacaðýnýn
yöntemlerine de yer verdiði kitabýnda, "bardaðýn boþ kýsmýna bakan memur, dolu kýsmýna bakan
patron olur", "Önce sat, sonra harca" formülüyle hiç para yokken nasýl zengin olunacaðýný,
"Kiliste pekmezi olanýn, sineði Baðdattan gelir" formülüyle de iþ fikirlerinin yatýrýmcýlara nasýl
kabul ettirileceðini anlatýyor.
Geleceðin giriþimcileri için önemli bir kýlavuz olan kitapta Altuntaþ, örnek alýnacak hayat hikayesinin
yanýnda, ABD Baþkaný Barak Obama ile görüþmesinin perde arkasýný, Franchising Derneðini
25 kuruþa nasýl kurduðu, henüz üniversite öðrencisiyken 400 dolar sermayeyle kurduðu
þirketinin sýrlarýný, zengin olmada þans, kader ve kýsmetin rolü, iþ fikriniz var, ancak paranýz
yok ise bu durumda ne yapýlacaðýný ve giriþimciler için Beyoðlu anýlarýný dile getiriyor.

Parlak Fikirler Nasýl Doðar?
Ýnovasyonun Doðal Tarihi
Parlak Fikirler Nasýl Doðar? Ýnovasyonlarýn nasýl ortaya çýktýðý ve hangi ortamlarda yeþerdiði
hakkýndadýr. Bazý ortamlar, parlak fikirleri ezer, bazýlarýysa besler. Ýþte yazar Steven Johnson
bu etkileyici kitabýnda, inovasyonu teþvik eden verimli ortamlarýn sahip olduðu ortak özellikleri
tarihi bir bakýþ açýsýyla ve sanat, bilim ve teknoloji gibi farklý yaratýcýlýk alanlarýný da kapsayacak
þekilde incelemekte ve bulduðu cevaplarý okurlarý ile paylaþmaktadýr. Eðer bu ortamlarýn
ortak özelliklerini ne kadar iyi anlar ve içimize sindirirsek, kendi çalýþma alýþkanlýklarýmýzda,
hobilerimizde ve iþ ortamýmýzda da onlarý o kadar etkin kullanýr ve inovasyon konusunda
içimizde zaten var olan yetenekleri o ölçüde baþarýyla ortaya çýkartabiliriz.
Siz de parlak fikirleri ve inovasyonu destekleyen ve yeþerten olaðanüstü verimli bir ortam
yaratmak istiyorsanýz mutlaka bu kitabý okumalýsýnýz.
Boyner Yayýnlarý Boyner Holding A.Þ.

Doðanýn Ýnovasyonu - Þafak Altun
Bugün bütün þirketler, sürdürülebilir, yeni ve zararsýz asil teknolojiler peþinde. Doðaya zarar vermeyen
ürünlerle toplum karþýsýna çýkmaya can atýyorlar düþüncesinden hareketle yola çýkan gazeteci
Þafak Altunun yeni kitabý Doðanýn Ýnovasyonu çýktý. Son dönemlerde inovasyon ve giriþimcilik
üzerine yazdýðý kitaplarla tanýnan Altun yeni kitabýnda Doðaya zarar vermeyen üretim sistemlerine
geçemez miyiz? sorusunun yanýtlarýný arýyor. Doða þirketlere, asil, temiz ve yeni teknolojileri
yaratma fýrsatý verebilir diyen Altun, doðadan taklit edilerek esinlenen fikirlerle giriþimcilerin önemli
yeniliklere yani inovasyonlara imza atýlabileceðini iddia ediyor.
Kaynak: www.girisimcilikveyenilik.com
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Duyuru

TÜRKÝYE ODALAR VE
BORSALAR BÝRLÝÐÝ
DUYURULAR
SOMALÝ CUMHURÝYETÝ
Ülkemizin Somali ile gerçekleþtireceði ticaretle ilgili
olarak Somali hükümetinin ülke çapýnda yetkili tek
kuruluþunun Somali Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý olduðu
belirtilmiþ olup, bundan sonra Türkiye tarafýndan kiþi
ya da kurumlar aracýlýðýyla yapýlacak ticarette Somali
tarafýndan ilgili tek kurum olarak Somali Sanayi ve
Ticaret Bakanlýðýnýn muhatap alýnmasý gerektiði ifade
edilmiþtir. Üyelerimizin ve okuyucularýmýzýn bilgi
edinmelerini rica ederiz.

IRAK KALÝTE KONTROL BELGESÝ
Irak Ýbrahim Halil Gümrük Kapýsýnda, kalite kontrol
belgesine tabi eþya taþýyan araçlarýn, gümrük
kapýlarýndaki iþleyiþi ciddi anlamda olumsuz yönde
etkilendiði belirtilmiþtir. Habur Sýnýr Kapýsýnýn iþleyiþi
açýsýndan, firmalarýn Iraka sevk öncesi kalite kontrol
ve gözetim belgesi alýnmasý için ilgili uluslararasý firmalarla
irtibata geçerek malýn sevk iþlemlerini bu belge
doðrultusunda yapmalarý gerektiðinin duyurulmasý
istenmiþtir.

AFGANÝSTAN MERKEZ BANKASI
Yabancý þirketlerin Afganistanda üstlendikleri iþlere
dair teminat mektuplarýný, Afganistandaki yerel
bankalardan birinde düzenletmeleri ya da teminat
mektubunu düzenleyen yabancý bankanýn Afganistanda
faaliyet gösteren yerel bankalardan biriyle muhabir
iliþkisi bulunduðunun teyit edilmesinin önerildiði
bildirilmiþtir.

78

BERBEROÐLU
ÝNÞAAT
- Konut
- Ýþyeri
- Fabrika binalarý
- Depolama
- Ýnþaat
- Satýþta
Hizmetinizdeyiz

BERBEROÐLU ÝNÞAAT
SAN. GAYRÝMENKUL
TÝCARETÝ LTD. ÞTÝ.
ESREK SULTAN ÝÞHANI KAT:2
NO:48 KÜTAHYA
TEL: 0 (274) 216 18 20

Duyuru

YDMH KÖPRÜ KREDÝSÝ
Türk Eximbank tarafýndan kullandýrýlan Yurtdýþý Müteahhitlik
Hizmetleri Köprü Kredisi (YDMHKK) ile ilgili olarak firmalardan
talep edilen teminat mektubu oranlarýnda 24 Nisan 2012
tarihinde bir indirim gerçekleþmiþtir. Faiz uygulamalarýnda da
düzenleme yapýlarak, firmalara kullanacak olduklarý kredi için
daha düþük tutarda teminat mektubu sunma imkaný saðlanmýþ
ve YDMHKK programý kapsamýnda finansmana eriþimlerinin
kolaylaþtýrýlmýþtýr.

TÜRK EXÝMBANK REESKONT KREDÝSÝ
Reeskont Kredisinin, firmalarýn finansman ihtiyaçlarýnýn daha
etkin bir þekilde karþýlanmasýný teminen, firma bazýnda
kullandýrýlacak kredi limitlerinin, Dýþ Ticaret Sermaye Þirketleri
için 90 milyon ABD Dolarý, diðer firmalar için 50 milyon ABD
Dolarý olarak yeniden düzenlenmiþtir.

TÜBÝTAK ÖZEL SEKTÖR AR-GE DESTEK
PROGRAMI
TÜBÝTAK yeni destek programý ile belirlenen öncelikli alanlarda
hedef ve ihtiyaç odaklý, izlenebilir sonuçlarý olan yeni bir ürün
üretilmesi, mevcut bir ürünün geliþtirilmesi veya iyileþtirilmesi,
ürün kalitesi veya standardýnýn yükseltilmesi veya maliyet
düþürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin
geliþtirilmesi konularýnda yapýlacak Ar-Ge projelerinin
desteklenmesi amaçlanmaktadýr. Öncelikli olarak enerji, gýda,
otomotiv, bilgi iletiþim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri
sektörlerine yönelik verilecek destekler çaðrý esaslý olup, detaylý
bilgiye www.tubitak.gov.tr adresinden ulaþýlabilir.

6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLÝÐÝ
T.C. Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan olaðanüstü politik riskin
gerçekleþtiði ülke olarak tespit edilen Libya ve Suriyede
faaliyette bulunan firmalardan, durumlarý 213 sayýlý Vergi Usul
Kanununun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali
kabul edilenlerin, mücbir sebep hallerinin devam ettiði süre
içinde 6111 sayýlý kanunun kapsamýnda alacaklarý yapýlandýrýlan
idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme sürelerinin
yeniden belirlenmesine imkan saðlanmýþtýr. Bu çerçevede,
mücbir sebep hali kabul edilen vergi mükelleflerinin,
yapýlandýrýlan taksitlerinin ödeme süreleri uzatýlmýþtýr.

TÜRK FÝRMALARININ IRAKTA YAÞADIÐI
SORUNLAR
Irakta iþ yapan firmalarýmýzýn, IKBY makamlarý tarafýndan verilen
vizenin Dohuk, Erbil ve Süleymaniye vilayetleri dýþýnda geçerli
olmadýðý, Iraka sýnýrda vize almak suretiyle karayolundan giriþ
yapan vatandaþlarýmýzýn bu vizeyle diðer vilayetlere seyahat
etmesi halinde tutuklama tehlikesiyle karþý karþýya kalacaklarý
hususunda uyarýlmalarýnýn gerekli olduðu deðerlendirilmiþtir.

SÝGORTA PRÝMLERÝ
Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Yönetmelik 17.04.2012 tarih ve 28267 sayýlý Resmi
Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Söz konusu
Yönetmeliðin 16ncý maddesi; Ayný Yönetmeliðin 108 inci
maddesinin beþinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
(5) Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (b)
bendinin 4 numaralý alt bendi kapsamýnda sigortalý olarak
tescil edilmiþ olanlarýn prim borçlarýný, diðer tahsilat yollarý
dýþýnda, sattýklarý tarýmsal ürün bedellerinden borç tutarýný
geçmemek kaydýyla kesinti yapmaya, kesinti oranýný %5
oranýna kadar belirlemeye yetkilidir. Kurum bu fýkranýn
uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslarý teblið ile belirler. hükmünü
içermektedir. Tarýmsal faaliyette bulunanlardan satýn aldýklarý
ürün bedelleri üzerinden prim borçlarýna mahsuben %1
oranýnda kesinti yapmalarý gerekmektedir. Tarýmsal faaliyette
bulunanlardan tevkifat yapmakla yükümlü olanlar, yönetmelik
hakkýnda ayrýntýlý bilgiyi Odamýzdan ya da SGK Ýl
Müdürlüðünden alabilirler.

EKMEK VE EKMEK ÇEÞÝTLERÝ TEBLÝÐÝ
Tüketime sunulan ekmek, ekmek çeþitleri, diðer ekmek çeþitleri
ve ekþi hamur ekmeklerinin tekniðine uygun ve hijyenik þekilde
üretilmesi, muhafazasý, taþýnmasý, pazarlanmasý ile ilgili kurallar
ve bu ürünlerin özellikleri 04.01.2012 tarih ve 28163 sayýlý
Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren TGK-Ekmek
ve Ekmek Çeþitleri Tebliði (Teblið No:2012/2) kapsamýnda
belirlenmiþtir. Tebliðin 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren
yürürlüðe giren hususlarýna iliþkin olarak iþletmelerin gerekli
uygulamalarý yapmalarý zorunlu hale gelmiþ olup, teblið ile ilgili
detaylý bilgi Odamýzdan veya Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðünden alýnabilir.
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Ajanda
Fuarlar

2 - 7 Ekim 12
TATEF 2012
14.Uluslararasý Metal Ýþleme ve Teknolojileri Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi
Yeþilköy / Ýstanbul

2 - 7 Ekim 12
MAKTEK AVRASYA 2012
3.Takým Tezgâhlarý, Metal Ýþleme Makineleri, Kaynak,
Kesme, Delme Teknolojileri, Kalite Kontrol ve Test
Cihazlarý Fuarý

10 - 14 Ekim 12
Türkiye'de Mobilya ve Dekorasyon Fuarý
2012
ATO Kongre ve Sergi Sarayý
Ankara

11 - 14 Ekim 12
MÜSÝAD 2012
14.Müsiad Ticaret Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy / Ýstanbul

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul

3 - 6 Ekim 12
Aysaf
9. Uluslararasý Ayakkabý Yan Sanayi Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi
Yeþilköy/Ýstanbul

4 -7 Ekim 12
5.Toyzeria
Oyuncak, Lisans, Oyun Ve Oyun Ekipmanlarý Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi
Yeþilköy/Ýstanbul

11 - 14 Ekim 12
18.Uluslararasý Yapý Fuarý Ýzmir 2012
Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný / Ýzmir

13 - 17 Ekim 12
Aðaç Ýþleme Makinesi 2012
25.Uluslararasý Aðaç Ýþleme Makineleri, Kesici Takýmlar,
El Aletleri Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul

13 - 17 Ekim 12
INTERMOB 2012

4 -7 Ekim 12
Mersin Logistics

15.Uluslararasý Mobilya Yan Sanayii, Aksesuarlarý
Orman Ürünleri ve Ahþap Teknolojisi

Mersin 5.Lojistik ve Transport Fuarý

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul

Yeniþehir Belediyesi Fuar Alaný / Mersin

10 - 14 Ekim 12
MODEF EXPO 2012
Mobilya ve Dekorasyon Fuarý (13.)
Ýnegöl Belediyesi Fuar Merkezi / Bursa
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16 - 19 Ekim 12
Natural Stone 2012
9.Uluslararasý Mermer, Doðal Taþ Ürünleri ve
Teknolojileri Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy / Ýstanbul

