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Baþkandan
Baþyazý

2013 UMUT TRENÝNDE
YERLERÝMÝZÝ ALALIM
Türkiyenin bütünü ile,dünyanýn kabul ettiði yükselen deðer

kalite fukarasýdýr. Kalitesizlik size zarar olarak geri dönecektir.

olduðu tartýþmasýz kabul ediliyor. Ýç dinamiklerimize bakarsak,

Bunlarý müþterinize anlatýn. Müþterinizin kaliteyi almakla neler

mükemmel sonuçlar aldýklarýný görürüz. Zaten ülkemizin

kazanacaðýný, kalitesizden neler kaybedeceðini öðretin.

büyümesi bu mükemmeli yakalayan kurumlardýr.

Kalitesizliðin temelinde merdiven altý tabir edilen ürün merkezleri

Kimileri için çok verimli, kimileri için duraðan, kimileri için kötü

vardýr. Bunlar kalitesizi üretip ucuza sattýklarýndan, kaliteli üretim

geçen 2012yi verimli ve baþarýlý geçirenlerin sýrlarý, verimli ve

yapanlarý mal satamaz duruma getiriyorlar. Kalite üretenler de

baþarýlý olmayý istemeleri, baþaracaklarýna inanmalarý ve çok

kalitesizliðe yönlendirildiðinde, bildiðiniz vahim durumlar ortaya

çalýþmalarýndan ibarettir. Duraðan geçirenler ise, amaçlarý

çýkýyor. Kalitesizliði sahiplenmek bir tarafa, savaþmanýz gerekir.

olmayan, kaybetmekten korkup yerinde saymayý marifet sayan,

Ýnovasyon
Ýnovasyon

kaybetmediði için sevinenlerdir.
Kötü geçirenler ise, karamsar, kötümser, kaldýrabileceði kadar
risk almaktan korkan, idealleri ve gelecek beklentisi
olmayanlardýr.

2013
nasýl
geçecek?
2013
nasýl
geçecek?
Her yeni yýl yeni umutlar, taze baþlangýçlar olarak kabul
edildiðine göre, 2013 için iyimser ve baþarý odaklý hedefler
belirlemeliyiz. Mutlaka büyüme hedefleri belirleyin. Büyümekten
vazgeçmeyin, vazgeçerseniz küçülürsünüz. Büyümenin,
hedefe ulaþmanýn temel faktörlerinden birisi harcama kültürü
edinmektir. Mutlaka bütçe yapmalýyýz, gücümüzün üzerinde
harcama yapmamalýyýz. Bütçe, hesapsýz kitapsýz harcama
yapmaktan, gelir eksikliðinden doðacak zararlarýn doðmasýný
engelleyen en önemli araçtýr.
Unutmayýn ki, gerekli alt yapýyý hazýrlamadan büyümek zordur,
hatta sancýlý ve zararlý sonuçlar bile verebilir. Büyüme kararý
ile birlikte, yol, yöntem belirlenmesi olmazsa olmaz ihtiyaçtýr.
Hareket çok, bereket yok gibi ürün çeþitlerinden uzak durun.

Çaðýmýzýn vazgeçilmezidir. Aralýk ayýndaSayýn Baþbakanýmýzýn
liderliðinde, yurtdýþýndan ve yurtiçinden on binler Ýstanbulda
buluþtu, inovasyonu konuþtu.Ama maalesef medyada gerektiði
kadar yer almadý. Demekki biz hala inovasyonu ulus olarak
özümsememiþiz. Unutmayalým ki, inovasyon, yaratýcýlarýný
zirvelere taþýyacak en önemli araçtýr. Ýnovasyon arayýþlarý içinde
olanlarla oda olarak omuz omuza çalýþmayý görev kabul
ettiðimizi tekrar ifade etmekte yarar var.

Ýyimser
Ýyimser
olunolun
Ýyimserlerin dünyasýnýn baþarý dolu, kötümserlerin dünyasýnýn
ise problem dolu olmasý olaðan bir sonuçtur. Ýyimser
olmalýyýz.Beynimizden kendimize güvensizlik, karamsarlýk,
çaresizlik, korkaklýk, umutsuzluk, yorgunluk, býkkýnlýk duygularýný
söküp atmalýyýz. Negatif düþüncelere itibar etmeyip, pozitif
düþünceler üretmeli ve çevremizde rol model olarak kabul
edilmeyi hedeflemeliyiz. Sevgi, saygý, hoþgörü yardýmlaþma
vb konularýnda cömert; saygýsýzlýk, kabalýk, kýskançlýk,
böbürlenmek vb konularýnda cimri olmalýyýz.

Bir baþka ifade ile ucuz ürünler çok satýlýr ama karlýlýðý olmadýðý
için bereketi olmaz. Unutmayalým ki, ucuz fiyat odaklý ürün,
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Kendinize
güvenin
Kendinize
güvenin

profesyonel deðil, lider hiç deðildir.

Risk almaktan korkmayýn ama alacaðýnýz riskler, hesabý yapýlmýþ

Çalýþanlarýnýzýn, baþarýlarý ile paralel yükselebileceklerini,

riskler olsun, unutmayýn ki ticaret risktir. Risk denildiðinde ilk

geleceðin profesyonel yöneticileri olabilecekleri mesajýný verin,

akla gelen unsurlardan birisi kredidir. Kredi kullanýrken çok

inandýrýn, yani profesyonel yöneticilerinizi sýfýrdan alarak

dikkatli olun. Kredi iþletme sermayesi deðildir. Makul bir süre

yetiþtirin, sonucun mükemmel olduðunu göreceksiniz.

içinde kapatýlmalýdýr. Kredi kullanýrken maliyetini önemseyin.
Bugün için kredi maliyeti tek rakamlý deðil ise, pahalýdýr. Hem
miktar olarak hem de maliyet olarak uygun kredi temin etmenin
kriterlerinin temeli firmanýzýn reytingidir. Reytinginizin yüksek
olmasýný saðlayýn.

Kurumsallaþmak çok önemlidir. Mutlaka hem ailenizi hem de
þirketinizi kurumsallaþtýrýn. Þirketinizin ana sözleþmesini, ailenizin
ve þirketinizin ihtiyaçlarýna göre ayrýntýlý biçimde kaleme alýn.
Þirketiniz aile þirketi ise, aile baðlarý ne kadar güçlü olursa
olsun, bu gücü korumak adýna bile en ince ayrýntýlarý þirket

Global yatýrýmcýlar Avrupadan uzaklaþýyor, yeni adres arýyorlar.

ana sözleþmenize yazýn ve mutlaka aile anayasanýz olsun.

Aradýklarý adreslerdeki kriterlerin baþýnda güven veren siyasi

Ailenizin ve firmanýzýn devamýný saðlayacak kurallarý hazýr

yapý, büyüyen nüfus, disiplinli bütçe, yeterli ülke reytingi,

yazýlmýþ olarak bulamazsýnýz. Kendiniz, kendi ihtiyaçlarýnýza

nitelikli iþ gücü, yeterli enerji ve güvenilir partnerler bulunmasý

göreyazacaksýnýz. Yazamam derseniz, internet ortamýnda var

ve de Avrupanýn içinde veya çok yakýnýnda olmasý kriterleri

olan metinlerden indirip, kendi ihtiyaçlarýnýz ve anlayýþýnýza

geliyor. Yani akýllarýna Türkiye geliyor. Bu fýrsatý deðerlendirelim,

göre revize edebilirsiniz.

global sistemin içinde daha çok Türk firmasý olmasýný saðlayalým.

Aile hayatýnýn mükemmelliðinin muhtemel sorunlarýn aþýlmasýnda

Firmalarýnýzýn hem yurt içi hem yurt dýþýnda önemli kulvarlarda

en büyük etken olacaðý unutulmamalý, aile birliðinin korunmasýna

var olabileceðine öncelikle kendiniz inanmalý ve kendinizi bu

önem verilmelidir.

yönde motive etmelisiniz.Siz kendinize deðer vermezseniz,
baþkalarý size hiç deðer vermez. Firmanýzýn geliþmesi, önemli
kulvarlarda var olabilmesi için gerekli en büyük gücünüz
çalýþanlarýnýz ve profesyonel yöneticilerinizdir.
Önce tarif edelim.

Profesyonel
yönetici
Profesyonel
yönetici
kimdir? kimdir?
Güven veren, þirketini seven, çalýþanlarýna deðer veren,
kendine güvenen, muhataplarýna güven veren, kendisini iyi
yetiþtirmiþ, iþ bilen,problem çözen, mütevazi, makamýný
hazmedebilen, hedefleri olan,gerçekleþtirebileceði hayalleri
olan, bilgilerini daima güncelleyen, bilgilerini paylaþan, iþ ahlaký
olan,saygý duyan,saygý duyulan,hesap yapmayý bilen, sosyal
aile yapýsý örnek alýnan kiþiler iyi profesyoneldir, ayný zamanda
liderdir.

Profesyonel
kim deðildir?
Profesyonel
kim deðildir?
Ýþin cambazý
Dün karar verip bugün þirketini býrakan, fýrsatýný buldukça
"þapkamý alýr giderim" diyen ve yukarýdaki özellikleri taþýmayanlar
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Ailenizin kadýnlarýnýn yaratýcý ve yönlendirici güçlerinden
yararlanmayý önemseyin, onlara deðer verin, tercihen tam
zamanlý, tam zamanlý olmasa bile zaman zaman þirketinize
katký saðlamasýna fýrsat verin ve onlarý destekleyin.
Dünya, siyasi geliþmeler, spor, ülke gündemi ve güncel konular
ile ilgilenin, bilgi ve fikir sahibi olun. Dost, arkadaþ, iþ sohbetleriniz
esnasýnda bu konular gündeme gelecek ve siz birikiminizle
hemen ön plana çýkacarak, çevrenizde olumlu etki
býrakacaksýnýz.
Ayaklarýnýzý yere saðlam basýn, gözünüz yükseklerde olsun.
Göreceksiniz, elde edeceðiniz baþarýlarla çevrenizde rol model
olacaksýnýz.
Yolunuzun açýk, saðlýðýnýzýn, aile düzeninizin, itibarýnýzýn,
moralinizin mükemmel, kazancýnýzýn bol, çalýþanlarýnýzýn mutlu
olacaklarý bir 2013 yýlý diliyorum.
Nafi GÜRAL
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný

Kapak Konusu
Zafer Havalimaný

ULUSLARARASI
ZAFER
BÖLGESEL
HAVALÝMANI
Serhat ÇEÇEN

IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi
ICF Airports Yönetim Kurulu Baþkaný

Afyonkarahisar, Kütahya ve Uþak illerini kapsayan
ve Kütahya'nýn Altýntaþ ilçesinde bulunan Zafer
Havalimaný açýldý. Bölgenin geliþme ve kalkýnmasýný
hýzlandýracak olan Zafer Havalimaný'ný IC Holding
Yönetim Kurulu Üyesi ve ICF Airports Yönetim
Kurulu Baþkaný Serhat Çeçen ile deðerlendirdik.
Yatýrýmýn içeriði hakkýnda bilgi verir misiniz?
Zafer Havalimaný Afyon-Kütahya ve Uþak illerinin hava ulaþýmý
sorununa köklü çözüm bulunmasý amacýyla ve yöredeki termal
kaynaklarýndan yeteri kadar yararlanýlabilmesi için gerekli bir
altyapý olarak projelendirilmiþtir.
Bu amaçla DHMÝ tarafýndan 1 Nisan 2010 tarihinde Y.Ý.D.
olarak ihale edilmiþtir. Söz konusu ihaleye 8 firma dosya almýþ
olmasýna raðmen katýlým olmamýþ ve ihale iptal edilmiþtir.
DHMÝ tarafýndan 28 Temmuz 2010 tarihinde tekrar ihaleye
çýkýlmýþ ve IC-ÝÇTAÞ söz konusu ihaleyi 3 yýlý yatýrým 29 yýl 11
ayýda iþletme süresi olmak üzere 32 yýl 11 ay süre vererek
kazanmýþtýr. 22 Aralýk 2010 tarihinde DHMÝ ile görevli þirket
(Zafer A.Þ.) arasýnda uygulama sözleþmesi imzalanmýþtýr.
Havaalanýmýzýn 22 Nisan 2011 tarihinde temeli atýlmýþtýr. 21
Nisan 2014 tarihinde tamamlanarak hizmete açýlmasý
gereken/planlanan havaalaný inþaatý kamudan gelen talep
çerçevesinde 30 Aðustos 2013 tarihinde hizmete girecek
þekilde inþaata hýz verilmiþtir.

Ancak bu kez IC-ÝÇTAÞ yaklaþýk olarak 10 ay daha öne
çekerek 25 Kasým 2012 tarihinde hizmete girecek þekilde
yeniden planlama yapmýþ, ekip ve makine parkýný buna göre
güçlendirmiþtir. Bu durumda limanýmýz açýlýþ süresinden 17
ay daha erken hizmete girmiþtir.
Toplam yatýrým deðeri 155.000.000 TLdir. Bunun yaklaþýk
25.000.000 TLsi öz kaynakla gerçekleþtirilmiþtir.
IC hakkýnda kýsa bilgi?
43 yýl önce baþlayan ve bugün bir holding organizasyonu
altýnda birleþen grubumuz; enerji, altyapýlar, turizm, inþaat
iþleri, sivil havacýlýk ve sanayi kollarýnda faaliyetlerini
sürdürmektedir. Faaliyetlerimizi sosyal sorumluluklarýmýz
dahilinde sürdürülebilir bir altyapýya kavuþturarak topluma
katma deðer yaratýlmasý adýna çaba gösterilmesi, yönetim
yaklaþýmýmýzýn önemli mihenk taþlarýndan birini oluþturmaktadýr.
Yatýrýmlarýmýz, faaliyet göstermekte olduðumuz sektörlerde
artarak devam etmektedir.
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Kapak Konusu
Zafer Havalimaný

çýkýþ kapýsý, 2 adet özürlü asansörü , 1000 bagaj/saat kapasiteli
BHS sistemi, 2 adet EDS sistemi, 8 adet X-Ray cihazý, CCTV
ve kartlý geçiþ sistemi, ýsý ve güç merkezi ile genel ve özel
maksatlý araç garajlarý, katý atýk toplama merkezi ve atýk su
arýtma tesisleri, yeme içme üniteleri, Duty-Free mekanlarý,
saðlýk, bebek bakým, yöreye has lezzetlerin ve el sanatlarýnýn
satýþa sunulduðu 4 adet hediyelik eþya maðazalarý, 4 adet
araç kiralama ve 1 adet banka þubesi açýlacaktýr.
Bagajlarýn %100 taramadan geçtiði EDS sistemi, yolcu bagaj
eþleþmesini saðlayan teknolojiler olacaktýr.
Engelliler için ayrý danýþmalar check-in kontuarlarý otoparklar
ve hissedilebilir yüzeyler ile bunlara göre düzenlenmiþ asansörler
olacaktýr.

Ýþletme süresi ve iþletme modeli hakkýnda bilgi verir misiniz?
Þirketimiz ihaleyi 29 yýl 11 ay iþletme süresi vererek kazanmýþtýr.
Yatýrým süresinden kazanýlan yaklaþýk 16 ayý da eklediðinizde
31 yýl 3 ay iþletecektir.
Termal kaynak yönünden Avrupada 2. dünyada ise 7. sýrada
olan ülkemizin, bu pazarda ancak %1 oranýnda yararlanmakta.
Söz konusu kaynaklarý harekete geçirerek bölgenin ekonomik
çehresini deðiþtirmeyi amaçlamaktayýz.
Yöredeki mahalli idareler kamu ve özel sektör yönetimi ile
ortak projeler üreterek bunu saðlamak ve en azýndan Avrupanýn
ilk 3 termal merkezinden biri durumuna gelmek hedeflenmiþtir.
Bu kapsamda mevcut yatak kapasiteleri artacak buna baðlý
olarak istihdam büyüyecek ve buradan alýnan itici güç ile iç
ve dýþ turizmin geliþmesi, ulaþýmýn getirdiði avantajla diðer
sektörlerin önünün açýlmasý hedeflenmektedir.
Havalimanýmýz 3000x45 metre ebadýnda 1 pistten, 1 baðlantý
taksi yolu ve 5 uçak kapasiteli bir aprondan oluþmaktadýr. Ýniþ
ve kalkýþlarýn her türlü hava þartýnda güvenli ve emniyetli
yapabilmesi için ILS, VOR-NDB gibi SSY yardýmcý cihazlarý
ve papi gibi görsel yardýmcýlarla donatýlmýþ olacaktýr.
Pistin ve uçaklarýn buzlanmasýný önleyecek De-Icing ve kar
mücadelelerinin yapýlabileceði özel maksatlý araçlar ve inebilecek
en büyük uçaða hizmet verecek özel itfaiye araçlarý olacaktýr.
Yer hizmetleri kuruluþlarý ve akaryakýt, ikram þirketleri de yer
alacaktýr.
Kara tarafýnda ise 17,600 m² kapalý alan sahip iç ve dýþ hatlar
terminali söz konusu terminalde 19 adet Check-In kontuarý,
8 adet pasaport bankosu, iç ve dýþ hatlarda toplam 4 adet
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Çok katlý içten merdivenli ya da dýþardan viyadüklü iniþli-çýkýþlý
bir terminal yerine düz ayný kotta ve bir baþýndan öteki tarafý
görülebilen, duvarlar yerine günümüzün anlayýþýna uygun
camýn yoðun olarak kullanýldýðý küçük, þirin ama büyütülmesi
gerektiðinde bu imkaný veren bir terminal tasarlanmýþtýr.
Havalimanýmýzý diðerlerinden ayýran en önemli özelliði;
Ülkemizde bugüne kadar terminaller, YÝD veya kiralama modeli
ile ihale edilmiþtir. Ýlk kez havaalanýmýz tüm tesisleri ile birlikte
YÝD modeli ile ihale edilmiþtir. Bu anlamda Zafer Havalimaný
ilk kez bütünü ile özel sektör eliyle iþletilecektir. Bu anlamda
gerek kamunun gerekse özel sektörün ilk tecrübesi olacaktýr.
DHMÝ diðer Y.Ý.D. projeler deki tecrübesi ile þirketimizin
havalimaný ve terminal yapýmý ile terminal iþletimindeki baþarýsýnýn
birleþmesi ile bu konuda iyi bir örnek oluþturacaðýmýza ve
sektörün/modelin önünün açýlmasýna katkýda bulunacaðýmýza
inanmaktayýz.
Sefer yapacak havayolu þirketleri, sefer saatleri ve güzergahlarý
güzergahlarý
ile varsa servis
servis imkanlarý?
Türk Hava Yollarý Ýstanbul Atatürk Havalimanýndan, Pegasus
Hava Yollarý Sabiha Gökçen Havalimanýndan haftanýn 4 günü
uçuþ planladýklarýný açýkladýlar. Sun Ekspres ve diðer yerli hava
taþýyýcýlarý ile görüþmeler devam etmektedir. Bugün itibariyle
4 yabancý havayolu ile görüþmeler devam etmektedir. Yaz
tarife döneminde de doðrudan dýþ hat seferleri baþlayacaktýr.
Havaþ Kütahya, Afyon ve Uþaka her uçuþ öncesi ve sonrasý
servis hizmeti verecek.
Kütahya Belediyesi yine her uçuþ öncesi ve sonrasý Kütahyaya
ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Afyon, Uþak ve
Emirdað Belediyeleri ile bu konudaki görüþmelerimiz devam
etmektedir.

Kapak Konusu
Zafer Havalimaný

Bölgesel havalimaný olarak Kütahya, Afyonkarahisar ve Uþaka
hizmet vermek öncelikli hedefimiz ancak Eskiþehir, Balýkesir
ve Bursadan da yoðun ilgi görüyoruz.

pazarlanmasý,

Bu illerin tanýtýmý için havaalaný içerisinde yapýlmasý planlanan
planlanan
çalýþmalar nelerdir?

6. Zafer haftasý çerçevesinde iç turizmin kültürel bir etkinlik
olarak ele alýnmasý (Dumlupýnar ziyaretleri gibi),

Bu illerimizin kültür zenginliklerini konu alan etkinlikler planlarýmýz
arasýnda yer alýyor. Ýlaveten havaalaný içinde bir duvarýmýzý
Sanat Duvarý olarak ayýrdýk ve buraya Sayýn Nafi Güralýn
katkýlarýyla bölgenin kültürel varlýklarýndan Toy kuþunun seramik
bir çalýþmasýný yaptýk. Kuruluþun ve Kurtuluþun gerçekleþtiði
bu topraklarý ülke çapýnda tanýtmak bu nedenle özellikle 30
Aðustos Zafer Bayramýnýn bölgede geniþ katýlýmlarla
kutlanmasýný geleneksel hale getirilmesi için yerel yönetimlerle
iþ birliði arayýþý içerisindeyiz. Ayrýca terminalimizde Afyon,
Kütahya ve Uþak illerinin yerel lezzetlerinin, el sanatlarýnýn,
tanýtýlmasý ve pazarlanmasý için ticari alanlar ayrýlmasý için söz
konusu illerin ticaret ve sanayi odalarý ile temaslarýmýz devam
etmektedir. Bir baþka konu ise Kurtuluþ Savaþý, belge ve
eserlerinin, bölgeden ve havalimanýmýzýn inþaatý esnasýnda
çýkan tarihi kalýntýlarýn sergilenmesi planlanmaktadýr.

7. Futbol takýmlarýnýn yaz ve kýþ dönemi hazýrlýk çalýþmalarýnýn
bölgede gerçekleþtirilmesi için giriþimlerin baþlatýlmasý,

Zafer Havalimanýnýn bölge ekonomisine katkýlarý neler olacaktýr?
Havalimanýmýz ilk etapta yaklaþýk olarak 200-250 kiþiye
doðrudan, 500-700 civarýnda kiþiye de dolaylý istihdam
yaratacaktýr. Artan trafik ve talep doðrultusunda bu sayýlar
daha da artacaktýr. Havalimanýmýzýn hizmet vereceði bölge
itibarý ile özellikle Uþak, Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde
sosyal ve ekonomik anlamda katma deðer yaratacaðýna
inanýyoruz.

5. Frig vadisi ile ilgili olarak yerinde yapýlmasý gereken bakýmlar
sonrasýnda bölgenin Balon Turizmi ile desteklenmesi,

8. Çini, seramik, mermer ve ürünlerin pazarlanmasý; sucuk,
lokum , kaymak gibi yiyecek ürünlerinin üretim tesislerinin
turistik gezilerde bir kültürel etkinlik olarak ele alýnmasý,
10. Potansiyel termal alanlarýnýn çeþitli toplantýlarla yatýrýmcýlara
anlatýlmasý,
11. Termal turizmi konusundaki teþviklerin bölge turizmcilerine
anlatýlmasý ve bu konuda yurtiçi ve dýþý pazarlama faaliyetlerinin
birlikte gerçekleþtirilmesi,
12. Sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmesi ve sefer
konulan noktalara devamlýlýðýn saðlanmasý için üyelere destek
amaçlý duyurularýn yapýlmasý,
13. Belediyelerin en az bir yýl süreyle havaalaný ve þehir
merkezleri arasýnda ücretsiz yolcu transferi konusunda destek
vermeleri,
14. Konaklama tesislerinin yurt dýþý turizm firmalarýna paket
fiyat sunmalarý.

Kütahya Ticaret
Afyonkarahisar,
Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde, Afyonkarahisar,
Uþak ve Kütahya illerinden temsilcilerle Zafer Cazibe Merkezi
Platformu oluþturuldu. Bu konudaki düþünceleriniz nelerdir?
Bu platformda yapýlmasýný istediðiniz ve planlanan çalýþmalar
nelerdir?
Geçtiðimiz Eylül ayýnda Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn
öncülüðünde Kütahya, Afyonkarahisar, Uþak illeri ve ilçelerinin
Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn deðerli yöneticilerinin katýlýmlarý
ile þirket yöneticilerimizin katýldýðý ortak toplantý yaptýk. Bu
toplantýdan karþýlýklý çok olumlu izlenimler aldýðýmýzý gördük
bu konudaki beklentilerimiz;
1. Havayollarýna destek (Koltuk alýmý, ekiplerin konaklamasý
ve transferleri),
2. Uçuþlarýn özendirilmesi ve desteklenmesi,
3. Bölgenin tanýtýlmasý,
4. Termal, kongre ve kültür turizminin birlikte konsept olarak
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KÜTAHYAYA
YENÝ BÝR
GÜNEÞ DOÐUYOR

TERMAL
KENT
KÜTAHYA

Kütahya Milletvekili ve Saðlýk, Aile, Çalýþma
ve Sosyal Ýþler Komisyonu Üyesi Profesör
Doktor Vural Kavuncu ile Kütahyanýn geleceði
üzerine yaptýðýmýz keyifli söyleþiyi KUTSO
okurlarý için kaleme aldýk.
Hazýrlayan: Melike Köse
Fotoðraflar: M.Akif Çakmak

Demokratik parlementer sistemin vazgeçilmez unsurlarýndan
bir tanesi de, halkýn kendilerini temsil için vekil tayin ettiði
bizlerden, yaptýðýmýz çalýþmalarýn deðerlendirmesini yapmak
ve bunlarý denetlemek, geri bildirim istemek hakkýna sahip
olmalarýdýr. Bu röportajýmýzýn da buna imkan saðlayacaðý
düþüncesindeyim.
2011 yýlý haziran ayýnda yapýlan milletvekili genel seçimlerinden
bu yana, Kütahyanýn sorunlarýný, beklentilerini ve önümüzdeki
dönem planlarý için gerekli deðerlendirmeleri ve çalýþmalarý
yaptýk. Ancak, bu planlama dinamik bir süreçtir ve ihtiyaçlar
sabit deðil deðiþkendir. Sürekli deðiþen koþullara uygun olarak
ihtiyaçlarýn yeniden analizi ve revizyonu yapýlmalýdýr. Biz de
buna uygun olarak, sürekli deðiþen ve geliþen ülke ve dünya
koþullarýna uyumlu þekilde, bu planlarýmýzý deðiþtiriyor ve
geliþtiriyoruz.
bizimle
e
Saðlýk ve eðitim sektörü ile ilgili deðerlendirmelerinizi biziml
paylaþýr mýsýnýz?
Kütahyada lokomotif sektörler var. Enerji ve maden kenti olan
Kütahya, bugün eðitim, turizm, saðlýk kenti olmaya adaydýr
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ve bu konularda yüksek bir potansiyele sahiptir.
Türkiye geneline baktýðýmýzda, geçmiþ yýllarda saðlýk konusunda
bazý problemler vardý. Bundan 10 yýl öncesinde, yeterli tedavi
alanlarýnýn olmamasý, verimsiz kullaným, hastane alt yapýlarýnýn
ve acil ünitelerinin yetersizliði, hasta transfer sistemlerindeki
eksiklikler, bazý spesifik (kanser vb.) bölümlerde gider ve
ulaþým zorluklarý gibi sorunlar yaþanmaktaydý.
Bu sorunlarýn çözümünde, Türkiye çok ciddi bir deðiþimden
geçti. Aile hekimliði ve köylere hizmet götürmek gibi çeþitli
düzenlemelerle, bugün pek çok saðlýk kuruluþu, temiz ve
modern bir yapýya kavuþtu. Bu düzenlemeler, saðlýk sektörüne
tedaviye ulaþýlabilirlik ve kolaylýk açýsýndan büyük katký saðladý.
Doktor sayýlarýnda artýþ, saðlýk personelinde çeþitlenme
gerçekleþti. Özel ve kamu hastaneleri adeta birbirleriyle yarýþýr
hale geldi.
Kütahyada 2002 yýlýnda yaklaþýk 9 ambulans varken, bugün
50ye yakýn ambulans hizmet veriyor. 112 acil servislerinin,
köyler de dahil olmak üzere tüm alanlara ulaþýmý saðlandý.
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Merkez ve köyler olmak üzere, diyaliz hastalarý, servislerle
kapýlarýndan alýnarak tedavileri yapýlýp, gidecekleri noktaya
tekrar býrakýlýyor.
Daha önceleri kalp ameliyatlarý için, ancak belirli sayýdaki
hastanelere özel imkanlarla ve belirli ücretlerle ulaþýlabilir veya
hiç ulaþýlamazdý. Geçen yýl, Kütahyada 200 tane açýk kalp
ameliyatý yapýldý, bunu yapan doktorumuza Ankarada yýlýn
doktoru unvaný verildi.
Geçtiðimiz günlerde, Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi Evliya
Çelebi Eðitim ve Araþtýrma Hastanemizde Kalp Hastalýklarý
Rehabilitasyon Bölümünün açýlýþýný yaptýk. Kalp hastasý olan
veya by-pass geçiren hastalarýn, bu bölümde uygulamaya
katýlacaklarý egzersiz programý sayesinde, yaþam kalitelerini
artýrmýþ olacaðýz. Yoðun bakým üniteleri de son derece önemli
ve ülkemizde de eksikliði hissedilen bir alandýr. Yapýlan
çalýþmalarla, Kütahyada yoðun bakým ünitelerinin sayýsý ve
niteliði artýrýldý.
Saðlýk alanýnda olumlu yönde çok önemli geliþmeler oldu. Bu
geliþmelerin yaný sýra, bazý sorunlarýmýz da bulunuyor. Bunlarýn
en baþýnda ise insan kaynaðý yer alýyor. Doktor sayýsý ve bazý
spesifik branþlarda uzman sayýsý yetersiz. Yardým personelleri,
fizyoterapist ve psikolog eksik. Bunun baþlýca sebebi ise,
doktor mesleði ve eðitiminin çok uzun süre devam ediyor
olmasý. 6 yýl eðitim, ardýndan 4-5 yýl uzmanlýk dönemi, spesifik
bir branþ ise bu sürece 3 yýl daha eðitim süresi ekleniyor. Bir
de zorunlu hizmet var. Bir doktorun Türkiye koþullarýnda bu
zorunlu hizmetleri bitirmiþ olduðunda yaþý neredeyse emeklilik
dönemine ulaþýyor.
Ýnsan kaynaðýnýn yetersizliðine raðmen, hizmet kalitesinde
önemli artýþlar var. Eskiden 100 hasta muayene eden doktor,
bugün daha verimli ve daha kaliteli bir hizmetle 40 hastayý
muayene ediyor. Ayrýca, köylerde yerinde hizmet verilebiliyor.
Hasta transfer sistemleri geliþtirilmiþ ve hasta yatak sayýsý ile
hizmet niteliði artmýþtýr. Hasta odalarý önceden koðuþ
sistemindeyken, þu anda 1-2 kiþilik odalar haline
dönüþtürülmektedir.
Kütahyayý saðlýk açýsýndan deðerlendirdiðimizde, iki bölüme
ayýrýyorum.
Bir tanesi, Kütahya ve ilçelerinde yerleþik halk için kaliteli saðlýk
hizmetini saðlamak, bununla ilgili olarak gerekli saðlýk altyapýsýný
ve donanýmýný kurmak. Diðeri ise Kütahyanýn öne çýkan saðlýk
turizmi potansiyeli.
Kütahya, sahip olduðu termal ve doðal kaynaklar sayesinde,
ulusal, hatta uluslararasý alanda bazý saðlýk gruplarýna tedavi
hizmeti verebilecek imkanlara sahip.
Bu iki alanda da çalýþmalarýmýz sürüyor. Tavþanlý, Emet,
Çavdarhisar ve Simav ilçelerimizde yeni hastaneler yapýlacak.
Ayrýca, Kütahya merkezde kamuoyunun da geliþmeleri
yakýndan takip ettiði bir hastane yapýmý söz konusu. Bununla

ilgili olarak, teknik, finansal boyutu ve yer belirleme çalýþmasý
konularýnda bir yýldýr çalýþmalar devam ediyor. Çalýþmalarýmýzýn
sonuna yaklaþtýk, yakýn zamanda kamuoyuna bu konudaki
kararlarý bildireceðiz. Çalýþma süresinin bu kadar uzamasýnýn
sebebi, Kütahyaya yüksek fayda saðlayabilecek daha iyi bir
donaným, daha iyi bir kurgu hedeflerimizdir. Eðitim ve araþtýrma
hastanesi olabilecek özellikte, daha kaliteli ve ayrýntýlý hizmet
verebilecek bir yer olmasýný istiyoruz.
Bunun için, sadece organizasyon deðil, alt yapý konusunda
da bazý deðiþiklikler gerekiyor. Poliklinik ve acil servis hizmetleri
ile eðitim birimlerini de kapsayacak þekilde bir proje olmasý
açýsýndan revizyonlar yapýldý. Kapasitesi 700 yataða yükseltildi
ve mevcut hastanemizle entegre olacak bir sistem oluþturuluyor.
Bu yeni hastanenin, hem donaným hem altyapý açýsýndan
bölge hastanesine dönüþmesi söz konusu. Eðitim ve saðlýk
hizmetinin bir arada sunulabileceði bir kompleks haline gelecek
ve böylece, doçentlerin, profesörlerin buraya gelerek hizmet
vermesi, ileri teknik ve teknolojilerin uygulanmasý saðlanabilecek.
Rehabilitasyon ve saðlýk turizmi alanýndaki beklentileriniz ve
planlarýnýz nelerdir?
Kütahya, Türkiyenin en zengin termal kaynaklarýna sahip
illerinden birisi. 7 tane turizm bölgesi özelliðiyle Türkiyede
öncü.
Saðlýk turizminde hasta gruplarýný üçe ayýrabiliriz. Birinci grup
medikal turizm, kalp, jinekoloji, estetik cerrahi, infertilite tedavisi
gibi amaçlar için hastalarýn yer deðiþtirme durumu. Ýkinci grup,
termal ve rehabilitasyon tedavileri. Üçüncü kýsým ise ileri yaþyaþlý bakýmý uygulamalarý ve tedavileri.
Medikal turizm açýsýndan hastaneler ve özel merkezler olmak
üzere çok sayýda geliþmiþ yer var, bunlar iyi donaným ve
teknolojilere sahip yerler. Kütahya, rehabilitasyon, termal ve
ileri yaþ tedavileri konusunda hizmet verebilecek yüksek
kapasiteye sahip. Kaplýcalarýmýz ile beraber, su terapileri ve
su rehabilitasyon uygulamalarýnýn entegre edilebileceði, hem
yurt içine hem de yurt dýþýna hizmet verebilir.
Sosyal açýdan da etkili ve hareketli olabilecek bu yerler, saðlýk
kampý þeklinde etkinliklerin bir arada sunulacaðý deðiþik
hastane konseptlerine talibiz. Uzun tedavi süresine ihtiyaç
duyan hastalar, bu merkezler sayesinde hem turizme katký
saðlamýþ, hem de tedavilerini gerçekleþtirmiþ olacaklar.
En çok ihtiyaç duyulan alanlar ise romatizmal hastalýklar,
ortopedik ve spor sakatlanmalarý, yaþlý bakýmý ile kalp ve
akciðer hastalýklarý rehabilitasyonu.

TÜRKÝYEDE ÝLK; TERMAL KENT PROJESÝ
Türkiyenin en büyük termal kent kuruluþu olan Yoncalý projemiz,
5 milyon metrekare alanda kurgulandý. Kaplýca tedavisi, kongre
merkezi, spor ve saðlýk kompleksi þeklinde inþa edilecek bu
proje sadece yerel için deðil, ulusal ve uluslararasý platforma
da hitap edebilecek.
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Saðlýk turizmi açýsýndan diðer potansiyel bir alan, yaþlý bakýmý
ve tedavisidir. Bu grubu hasta olarak deðil, bazý kýsýtlamalarý
olan, gözetim altýnda destek tedavilere ihtiyacý olan kiþiler
olarak deðerlendiriyoruz. Bu grup için, ulaþýlabilirlikleri kolay,
özel ev ve bahçe tasarýmlarýna sahip yerler tasarlanmalý. Bizler
bu hususlarý termal kent projemizde kurguladýk.
Kütahyanýn saðlýk turizmi açýsýndan kuvvetli olduðu noktalardan
birisi de, sahip olduðu turizm kaynaklarýdýr. Kütahya, tarih,
kültür ve doða turizmi açýsýndan, Frig Vadisi, Aizanoi antik
kenti, Osmanlýnýn izlerini yaþatan eski konaklarý ile önemli
zenginliklere sahiptir. Gediz, Simav ve Emet ilçelerimiz þifalý
sulara sahip kaplýcalarýmýz olma özelliði ile saðlýk turizmi
açýsýndan önemlidir.
Tüm bu avantajlarýn yaný sýra yabancý dil konusundaki
eksikliðimizi gidermek ve insan kaynaklarýnýn niteliðini artýrmak
amacýyla, Dumlupýnar Üniversitemizde, yabancý dil ve turizmotelcilik olmak üzere iki yüksekokul açýldý.

Bizim kriterlerimize uygun akredite olmuþ yabancý hekimlerin
ve saðlýk personelinin de görevlendirilmesiyle, yurtdýþýndan
hastalarýn da tedavi amacýyla þehrimize gelmesi saðlanmýþ
olacak. Yurt dýþýndan gelebilecek guruplarla ilgili çalýþmalarýmýz
sürüyor. Hedef ve potansiyel bölgeler olarak, Kuzey Avrupa
ülkeleri, Danimarka, Ýsveç, Norveç ile temas halindeyiz. Bu
bölgelerde sýcak su kaynaklarý bulunmamasý ve soðuk iklime
sahip olmalarý nedeni ile büyük bir potansiyel.
Yurt dýþýndan gelecek olanlarýn kiþilerin beklentilerini karþýlamak
için yeterli bir yapýlanma ile organizasyonu ve esnek modelleri
oluþturmamýz gerekiyor. Mesela, iþ-uðraþý terapisi denilen ve
yurt dýþýnda çok fazla kullanýlan, ancak Türkiye de çok az
bilinen bir terapi yöntemi var.

Halkýmýzýn da turizm açýsýndan, bu konulara duyarlý ve
geliþmelere açýk olmasý, yapýlacak çalýþmalarý benimsemesi
ve bunlarýn yapýlabilmesi için ortak bir sinerji oluþturmasý
gerekiyor. Saðlýk turizmi tek baþýna yeterli olmaz, biz halk
olarak farklý kültürleri hoþ görmek, o kültürlerin gerektirdiði bir
takým faaliyetleri oluþturabilmek ve sunmak zorundayýz. Yabancý
dilde yayýn yapabilen televizyon kanallarý ve gazeteler olmalý.
Gelen ziyaretçilere, Türk mutfaðý dýþýnda; tercihlerine göre,
örneðin makarna, pizza gibi, onlarýn kültürüne uygun bir mutfak
sunulabilmeli ve konuklarýmýzýn, kendilerini rahat ve güvende
hissetmelerini saðlamalý ve hoþgörümüzü fark ettirmeliyiz.
Kütahyadaki saðlýk turizmi ve diðer turizm hareketleri bir
bütündür. Saðlýk turizmi için uzun süre ile buraya gelecek
olanlar için farklý etkinlikler ve sosyal faaliyetler yapýlabilir. Bazý
günlerde, diðer ilçelerde bulunan kaplýcalara, Kütahyanýn
Efesi olan Aizanoi antik kentine, diðer kültürel ve tarihi mekanlara
geziler düzenlenebilir. Bu aktiviteleri çeþitlendirmek zorundayýz.
Valilik, Belediye, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odasý gibi
kuruluþlarýn bireysel düzenledikleri çeþitli etkinlikler, bunlarýn
ortaklýðýnda koordine edilerek, kentin hareket planý içerisinde
organizasyonlar yapýlabilir. Termal tesislere gelmiþ olan kiþilere
Kütahya ile ilgili müze kataloðu, ziyaret edilebilecek dini, tarihi
yerlerin liste ve broþürleri verilebilir. Her ay farklý günlerde,
söyleþi, konser, resim-fotoðraf sergisi, spor aktivitesi, festival
gibi etkinliklerin organize edilebilir. Bu etkinlikler, ayný zamanda
internet ve web tanýtým ortamlarýnda da duyurulmalýdýr.

Hem þifalý su kaynaklarýmýzýn çokluðu, hem de termal kent
projemizin varlýðý, Kütahya açýsýndan büyük avantajdýr. Yeni
karayollarýnýn ve Zafer Havalimanýnýn olmasý ise ulaþým açýsýndan
saðlýk turizmine katký verecek olan önemli unsurlardýr. Ayrýca,
Kütahyanýn yeni teþvik kapsamýnda 4.bölgede olmasý ve
turizm, saðlýk yatýrýmlarýnýn da bu kapsamda bulunmasý,
yatýrýmcýlarýn da gerekli payý almalarýný saðlayacaktýr.

Türkiyede ilk termal kent

Dezavantaj olan bir husus ise, Kütahyanýn Antalya, Ankara,
Ýstanbul, Ýzmir gibi bilinen ve tanýnan þehirlerden birisi
olmamasýdýr. Kütahyanýn tanýtýmýný artýrmak ve yatýrýmcýlara
yol göstermek amacýyla, yatýrýma açýk olan ada ve parsel
alanlarýnýn tespiti için Belediyemiz ile beraber çeþitli çalýþmalar
yapýyoruz.

Termal kenti yatýrýmcýlara sunmak için, elektrik, su, kanalizasyon,
yol, altyapý ve diðer imkanlarý oluþturmak üzere çalýþmalar
yapýyoruz. Bu kent, yaþlý dostu, engelsiz ve dingin kent
özelliklerinde, kendine has özel bir dokusu olan bir merkez
haline gelecek. Hazýrlýklarýmýzý tamamladýktan sonra, yurt içinde
ve yurt dýþýndaki yatýrýmcýlarý buraya rahatlýkla davet edebileceðiz.
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Konuk
Prof.Dr. Vural Kavuncu

Kütahyadaki kiþi baþýna düþen GSMH, 10 yýlda 4
kat arttý

korunmasý ve kolaylaþtýrýlmasý konularýnda, oldukça olumlu
geliþmeler saðlanmýþtýr.

Dünya baþ döndürücü bir hýzla deðiþiyor ve geliþiyor. Ülke
olarak, 10 yýl önce 25 milyar dolar ihracatýmýz varken, bugün
150 milyar dolar ihracata sahibiz. Kütahyanýn da içinde olduðu
TR 33 Bölgesinin ekonomik göstergelerine baktýðýmýzda,
Kütahyada kiþi baþýna düþen gayri safi milli hasýlanýn, 2001
yýlýnda 2200 dolar iken, 2010 yýlýnda 8256 dolara yükselerek
dört katý artmýþ olduðunu görüyoruz. Bu oran ülke ortalamasýnýn
bile üzerindedir.

Kadýnlarýn aile içi þiddete maruz kalmalarý konusunda ise,
benim de üyesi olduðum TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve
Sosyal Ýþler Komisyonunda önemli çalýþmalar yapýlýyor. Her
þehirde, aile yaþam destek üniteleri kurularak, ailelere sosyal
hizmet danýþmanlarýnýn hizmet vermesi saðlanýyor. Kadýnlarýn
ise, kadýn olmalarýndan dolayý ev ya da iþ yaþamýnda
karþýlaþtýklarý sorunlarýný danýþabileceði koruyucu ve geliþtirici
merkezler olacak.

2002 ile 2012 yýllarý arasýndaki on yýllýk dönemde sigortalý
sayýsý, kamusal alanda 13.600den 9.200 kiþiye düþmüþ,
özel sektörde 27.000den 66.000e yükselmiþtir. Bu durumda,
kamu ve özel sektörün toplam istihdamýnda 2012 yýlý itibariyle
% 90 civarýnda bir artýþ olmuþtur.

Kadýnlarýn iþ kurmasýna yönelik olarak pozitif ayrýmcýlýk var.
Örneðin KOSGEB destekleri ve mikro kredi programý gibi.
Yeni iþyeri açmak isteyen ya da mevcut iþini geliþtirmek isteyen
kadýnlarýmýz, bu desteklerden, aktif olarak yararlanýyorlar. Özel
ödeme kolaylýklarýna sahip bir baþlangýç kredisi alabiliyor,
faizsiz olarak geri ödeyebiliyorlar. Ülke genelinde, öncelikle
gözlemlediðimiz husus, kadýnlarýmýzýn verimli çalýþma
sergiledikleri yönünde. Kütahyada da, ilçeleriyle birlikte
kadýnlarýmýzýn faaliyetlerinde güzel bir artýþ ve verimli çalýþmalar
var.

Son on yýlda, 5100 olan özel iþyeri sayýsý 8900e çýkmýþ,
kamu iþyeri sayýsý 339dan 492e yükselmiþtir.

NÝTELÝKLÝ ÇALIÞANLARI ARTIRMALIYIZ
Ýstihdam sayýsýndaki bu artýþý, kaliteli ve nitelikli meslek
oluþumunu artýrmakla taçlandýrmalýyýz. Mesleki eðitimin ve
bununla ilgili alanlarýn geliþtirilmesi için çalýþýyoruz. Kütahya
1.Organize Sanayi Bölgesi yatýrýmlarla dolu, 2.Organize Sanayi
Bölgesi ise devam ediyor. Gediz ve Simavda yeni OSB
kuruluyor. Yeni teþvik sistemiyle beraber teknolojik ve yeni
alanlarýn geliþmesi ve Kütahyaya getirilmesi için görevimiz
olan çalýþmalarý yapýyoruz.
Dumlupýnar Üniversitemizde 2002 yýlýnda, 20 bin öðrenci
varken, bugün 40 bin öðrenci var.
Üniversitemizde yürütülen SANTEZ projesine Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlýðýndan 500 bin lira destek saðlandý. Bu
proje, çini baþta olmak üzere, el sanatlarý ve diðer üretimlerin
e-ticaret aracýlýðý ile 24 saat satýþa sunulmasý yöntemidir. Bu
projede sanal dükkanlar bulunacak ve bu dükkanlar üreticiler
tarafýndan kiralanarak, ürünlerin teþhiri ve satýþý yapýlabilecek.
Bu çalýþmalarýn Kütahyanýn dünyaya açýlmasýna çok büyük
katký saðlayacaðýna inanýyorum. Yöre insanýnýn 5 bin yýldýr
toprakla oluþturduðu sanat, artýk katma deðer saðlayan bir
hale dönüþmüþ olacak.
Kadýnlarýn iþ yaþamýndaki yeri ve son yýllarda artan giriþimcilik
giriþimcilik
faaliyetleri hakkýndaki düþünceleriniz?
Çalýþma hayatýnda da diðer alanlarda olduðu gibi, dil, din, ýrk,
mezhep en önemlisi de cinsiyet ayrýmýný reddediyoruz.
Kadýnlarýn, çalýþma haklarý ve çalýþma yaþamýndaki yeri
konusunda, halen çok gerilerde bulunan birçok ülke var.
Ülkemizde geliþtirilen kanunlarla, kadýnlarýmýza, çalýþma þartlarý,
özlük haklarý ve hamilelik ve annelik olgusu açýsýndan haklarýnýn
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için, artýk þirketlerin hak ehliyetlerinin sýnýrýný iþletme konusu
çizmemektedir. Bu deðiþiklik neticesinde bir þirketin amaç ve
konusunu o þirketin hak ehliyeti deðil, imza yetkilisine rücu
edeceði veya edemeyeceði hususu sýnýrlayacaktýr. Esas
sözleþmenin iþtigal konusu hükmüne aykýrý iþlemlerle bu sýnýrýn
aþýlmasý halinde þirketin rücu hakký olacaktýr. Baþka bir deyiþle,
þirketin amacý ve iþletme konusu dýþýnda yapýlan iþlemler de
þirketi baðlayacak, bu iþlemler nedeniyle üçüncü kiþiye karþý
þirket sorumlu olacak, ancak sýnýrý aþan temsil yetkisini haiz
kiþiye karþý þirket rücu edebilecektir. Ayrýca yeni TTKnýn
371.maddesinde bu yasaðýn somutlaþtýrýldýðý ve yasaðýn
kaldýrýlmasýna baðlý olarak þirketin iþletme konusu dýþýnda bir
iþ ya da iþlem yapmasý halinde Yönetim Kurulu açýsýndan özel
bir sorumluluk halinin düzenlendiði de görülmektedir. Söz
konusu bu yasaðýn kaldýrýlmasý çaðdaþ geliþmelere uygun
düþmektedir.

Yeni TTK þirketlerin birleþme, devralma ve bölünme
iþlemleri ile ilgili olarak iþçilerin korunmasýný
saðlayacak hükümler getiriyor mu?
Mevcut düzenlemede bulunan Ultra Vires yasaðýnýn
kaldýrýlma amacý nedir?
Mevcut düzenlemede bulunan Ultra Vires yasaðý; üçüncü
kiþilerle iþletme konusu dýþýnda yapýlan iþlemlerin þirketi
baðlamayacaðý hükmünü içermekteydi. Buna göre; ticari
þirketler ancak þirket ana sözleþmesinde yazýlý iþletme konusu
içinde kalmak kaydýyla; hak iktisap etmeye ve borç yüklenmeye
yetkilidirler. Ýþletmenin konusu dýþýnda yapýlan iþlemler ise Ultra
Vires yasaðýnýn bir sonucu olarak yok hükmündedir. Bu ise
pratik hayatta iki sorunu beraberinde getirmektedir. Birincisi;
þirketler bu yasaða takýlmamak için faaliyet konularýný geniþ
tutmakta ve gelecekteki muhtemel giriþimler için þimdiden
esas sözleþmelerine faaliyet konularýnýn dýþýnda kalan hükümler
eklemektedirler. Bu ise þirketlerin belirli bir sektörden baþka
bir sektöre geçiþlerini kolaylaþtýrdýðý gibi, þeffaflýðý azaltmakta
ve sektörlerin güvenliðini zedelemektedir. Buna baðlý olarak
da sektöründe uzman olmayan, birden fazla iþ kolunda faaliyet
gösteren ancak piyasada etkin olmayan þirketler ortaya
çýkmaktadýr.
Ýkinci olarak ise; þirketlerin doðrudan ya da dolaylý olarak
iþletme konularý dýþýnda kalan iþlemler yapmalarý halinde
sonucun yok hükmünde olmasý iþlem ve pazar güvenliðini
olumsuz etkilemektedir. Yeni TTK ile Ultra Vires kuralý kalktýðý
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Yeni TTK incelendiðinde, 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu ile paralel
hükümler getirildiði görülmektedir. Yeni TTKnýn 157-158 ve
178.maddelerinde, çalýþanlarýn korunmasý amacý ile çeþitli
hükümler tesis edilmiþtir. Ýþçilerin devralan þirkete geçiþleri,
haklarý ve sorumluluklarý hakkýnda ayrýntýlý bir düzenleme
getirilmekle beraber; þirket çalýþanlarý þirketin birleþmesinden
itibaren 3 ay içinde alacaklarýnýn güvence altýna alýnmasýný
isteme hakkýna sahiptirler. Ancak þirket, alacaðýn tehlikeye
düþmediðini; denetçiden talep edeceði bir raporla, ispat
ederek söz konusu güvenceyi vermekten kaçýnabilir.
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Birleþme iþlemleri ile ilgili olarak yeni TTK nasýl bir
düzenleme getirmektedir?
Yeni TTK ile getirilen düzenleme uyarýnca mevcut
düzenlemeden farklý olarak birleþme iþlemlerinin süreci ve
detaylarý kanun metni haline getirilmiþtir. Buna göre; birleþme
iþlemleri ile ilgili olarak Yeni TTKnýn getirmiþ olduðu sistematik
aþaðýdaki þekildedir;
- Birleþmeye taraf þirketlerin yetkili organlarýnca birleþme
sözleþmesi hazýrlanýp imzalanýr. Birleþme sözleþmesinin
içeriðinde bulunmasý gereken ve Kanunda belirlenen zorunlu
unsurlara dikkat edilmelidir.
-

Birleþme bilançolarý hazýrlanýr.

- Bilançonun tarihi ile birleþme sözleþmesinin yapýldýðý tarih
arasýnda 6 aylýk bir farklýlýðýn bulunmasý halinde ara bilançonun
hazýrlanmasý zorunludur. Çýkarýlan ara bilançoya göre; esas
bilanço ve ticari defterlerde gerekli deðiþiklikler yapýlýr.
- Devrolunan þirketin intifa hakký sahiplerine, imtiyaz hakký
sahipleri ile oydan yoksun paylarýna sahip ortaklarýna eþ
deðerde karþýlýklar ayrýlýr.
- Birleþme sözleþmesi ile ilgili olarak taraflarýn birleþme
raporu hazýrlamasý ve bu raporun hukuki ve ekonomik yönden
bir takým çýkarýmlarda bulunmasý aranýr.
- Yeni kuruluþ yoluyla birleþmede birleþme raporuna yeni
þirketin esas sözleþmesinin konulmasý gerekir.
- Birleþme sözleþmesi ve raporu iþlem denetçisi tarafýndan
denetlenir.
- Birleþmeye katýlan þirketlerden her biri birleþme
sözleþmesini, birleþme raporunu, denetleme raporunu, son
üç yýlýn yýl sonu finansal tablolarýný ve yýllýk faaliyet raporlarýný
þirket menfaati bulunan diðer ilgililere sunmakla mükelleftirler.
Bu raporlar ayrýca ilgili sermaye þirketlerinin internet sitesinde
de yayýnlanmalýdýr.
- Birleþmeye katýlacak þirketler ilgili belgelerin nereye tevdi
edildiðini ticaret sicilinde ve internet sitelerinde ilan ederler.
- Birleþmeye katýlan þirketler yönetim organlarýnda birleþme
sözleþmesinin deðiþtirilmesini talep edebilirler.
- Yönetim Organý Genel Kurula birleþme sözleþmesini sunar.
Genel Kurul; yeni TTKnýn 151.maddesinde öngörülen nisaplara
baðlý olmak üzere sözleþmeyi onaylar.
- Devralan þirket birleþme sonucu oluþan yeni sermayesi
ile paralel olarak sermaye artýrým kararý alýr.
- Sermaye artýrýmý: Devralma yoluyla birleþmede devralan
þirketin, devrolunan þirket ortaklarýnýn haklarýný koruyabilmek
için sermayesini arttýrmak zorundadýr.

- Birleþmeye katýlan þirketler birleþme kararý aldýklarý anda
yönetim organlarýnýn bu konuyu ticaret siciline bildirmelerini
saðlamalýdýrlar.
- Devrolunan þirket, birleþme ile ticaret sicilinde infisah olur.
(Madde 142-154)

Ayný türden þirket birleþmesi kuralý nedir?
Yeni TTKnýn 137.maddesinde düzenlendiði üzere þirket
birleþmelerinin geçerli olmasý için:
a. Sermaye þirketleri ancak,
 Sermaye þirketleriyle, kooperatiflerle ve devralan þirket
olmalarý þartýyla, kolektif ve komandit þirketlerle, birleþebilirler.
b. Þahýs þirketleri,
 Þahýs þirketleriyle, devrolunan þirket olmalarý þartýyla, sermaye
þirketleriyle, devrolunan þirket olmalarý þartýyla, kooperatiflerle,
birleþebilirler.
c. Kooperatifler,
 Kooperatiflerle, sermaye þirketleriyle ve devralan þirket
olmalarý þartýyla, þahýs þirketleriyle, birleþebilirler. Kýsaca sýnýrlý
sayýda sayýlan bu haller bir yandan birleþme yapýlabilecek
þirket türlerini geniþletmekte bir yandan da ortaklýk borçlarýndan
kiþisel olarak sorumlu olan ortaklarýn, anonim bir þirketle
birleþmesi neticesinde kiþisel sorumluluklarýndan kurtulma
imkanýný ortadan kaldýrmaktadýr.
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Sermaye þirketlerinin kolaylaþtýrýlmýþ þekilde birleþmesi
konusunda yeni TTK nasýl bir düzenleme
öngörmektedir?
6762 sayýlý Kanunda konuya iliþkin bir düzenleme olmamakla
beraber, SPKnýn çýkarmýþ olduðu Seri:1, No:41 sayýlý Birleþme
Ýþlemlerine Ýliþkin Esaslar Tebliðinde konuya açýklýk getirildiði
görülmektedir. Söz konusu tebliðde; belirli koþullarýn varlýðý
halinde birleþme iþlemlerinin kolaylaþtýrýldýðý, ortaklýðýn; paylarýnýn
%95i veya daha fazlasýna sahip baþka bir ortaklýk tarafýndan
devralýnmasý suretiyle birleþmesi halinde, baðýmsýz denetim
raporu, uzman kuruluþ raporu ve Yönetim Kurulu raporuna
gerek olmadan birleþme iþleminin gerçekleþtirilmesine imkan
saðlandýðý belirtilmektedir. Bu düzenlemeye paralel Yeni TTKnýn
153. ve 154.maddelerinde sadece sermaye þirketlerine özgü
olmak üzere kolaylaþtýrýlmýþ birleþme prosedürünün
düzenlendiði görülmektedir. Buna göre;
 Devralan sermaye þirketi devrolunan sermaye þirketinin oy
hakký veren bütün paylarýna veya,
 Bir þirket ya da bir gerçek kiþi veya kanun yahut sözleþme
dolayýsýyla baðlý bulunan kiþi gruplarý, birleþmeye katýlan
sermaye þirketlerinin oy hakký veren tüm paylarýna sahiplerse
sermaye þirketleri kolaylaþtýrýlmýþ düzene göre birleþebilirler.
 Devralan sermaye þirketi, devrolunan sermaye þirketinin
tüm paylarýna deðil de oy hakký veren paylarýnýn en az %
90ýna sahipse, azýnlýkta kalan pay sahipleri için;
 Devralan þirkette bu paylarýn denk karþýlýðý olan paylar
verilmesi þirket paylarý yanýnda, 141.maddeye göre, þirket
paylarýnýn gerçek deðerinin tam dengi olan nakdi bir karþýlýk

verilmesinin önerilmiþ olmasý ve birleþme dolayýsýyla ek ödeme
borcunun veya herhangi bir kiþisel edim yükümlülüðünü yahut
kiþisel sorumluluðunun doðmamasý, halinde birleþme
kolaylaþtýrýlmýþ usulde gerçekleþebilir.
Bu usulde; sýnýrlý kapsamda bir birleþme sözleþmesinin
yapýlmasý yeterli görülecek ve birleþme raporunun
hazýrlanmasýna, birleþme sözleþmesinin denetlenmesine ve
Genel Kurul onayýna sunulmasýna gerek görülmeyecektir.
Yeni TTKnýn bu hükmü ile birleþme iþlemlerinin kolay ve efektif
bir þekilde tamamlanmasý saðlanacaktýr. (Madde 155,156)

Birleþme iþlemine baðlý olarak ortaklarýn þirketten
ayrýlma hakký var mýdýr?
Evet. Yeni TTKnýn 141.maddesinde Ayrýlma Akçesi baþlýðý
altýnda düzenlenen hükme göre; birleþme sözleþmesi ile
ortaðýn devredilen þirketten ayrýlmasý hakký bir seçimlik hak
olarak getirilmektedir. Buna göre; ortaklar yeni durumdaki
paylarýnýn gösterilmesinin yanýnda, þirket paylarýnýn gerçek
deðerine denk gelen bir ayrýlma akçesi alarak þirketten
ayrýlabileceklerdir. Buna göre;
 Birleþmeyi arzu etmeyen ortak ayrýlma akçesini alarak
þirketten çýkabilmekte,
 Azýnlýk durumunda olan veya þirket kararlarýnýn verilmesi
konusunda sorun çýkaran bir kýsým ortaðýn þirketten çýkarýlmasý
olanaðý getirilmektedir. Söz konusu ayrýlma akçesinin nakit
olmasý gerekmez. Bunun yerine baþka bir þirketten pay senedi
veya menkul deðer verilmesi imkaný sunulabilir. Ancak kanunda
bahsedilen paylarýn gerçek deðerinin bulunmasý konusunda
yeni TTKnýn herhangi bir hüküm öngörmediði ve söz konusu
durumun uygulamaya býrakýldýðý söylenebilir. Ortaklara tanýnan
bu ayrýlma hakkýnýn, tüm ya da çok sayýda ortak tarafýndan
kullanýlmasý durumunda birleþme iþleminin gerçekleþme olasýlýðý
azalacak olmakla birlikte pay sahipleri demokrasinin bir gereði
olarak getirilen düzenlemenin yerinde olduðunu söyleyebiliriz.
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Tasfiye halinde olan ya da borca batýk bir þirketin
birleþmeye dahil olmasý mümkün müdür? Teknik iflas
durumunun birleþmeye etkisi nedir?
Yeni TTK tasfiye halinde bulunan veya borca batýk olan
þirketlerin birleþmeye katýlmasýna olanak tanýmaktadýr. Buna
göre;
 Tasfiye halinde olan bir þirketin birleþmeye dahil olmasý:
Bunun için; malvarlýðýnýn daðýtýlmasýna baþlanmamasý ve
tasfiye halindeki þirketin devrolunan þirket olmasý gerekmektedir.
Bu hüküm uygulamada olmamakla birlikte; Yargýtayýn ayný
nitelikteki benzer kararlarý ile uyum saðlanmaktadýr.
 Borca batýk olan bir þirketin birleþmeye dahil olmasý: Yeni
TTKya göre; borca batýk bilançonun varlýðý bir þirketin
birleþmesini engellemez. Bu durumda bulunan bir þirket borca
batýklýk durumunu karþýlayabilecek serbestçe tasarruf edebilen
öz varlýða sahip baþka bir þirketle birleþebilir. Bu tür bir
birleþmeye karar verilmiþ olmasý yönetim organýnýn þirketin
borca batýk olmasýndan kaynaklanan yükümlülüklerinin sona
ermesine neden olmayacaktýr. (Madde 138,139)

Mevcut düzenlemede þirketlerin bölünmesi konusunda
herhangi bir düzenleme var mýdýr?
Þirketlerin bölünmesi ile ilgili olarak 6762 sayýlý TTK herhangi
bir hüküm içermediði gibi, baþka diðer kanunlarda da sistematik
bir düzenleme bulunmamaktadýr. Ancak Maliye Bakanlýðý ile
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn, ortaklaþa düzenledikleri
Anonim ve Limited Þirketlerin Kýsmî Bölünme iþlemlerinin Usul
ve Esaslarýnýn Düzenlenmesi Hakkýnda Teblið ile Kurumlar
Vergisi Kanunundaki hükümlere dayanarak kýsmi bölünmenin
belirli alanlarýna açýklýk getirilmiþtir. Ancak bu düzenlemelerin
yetersiz kalmasý ve mevcut ihtiyaca cevap verememesi
sonucunda Yeni TTKnýn iþlemin usul ve esaslarýna yönelik
olarak daha sistematik ve detaylý hükümler getirmesi yerinde
olmuþtur.

Bunun yanýnda ortaklýk yapýsýnda çýkan uyuþmazlýklarýn
giderilmesi açýsýndan bölünmenin faydalý olduðu da söylenebilir.
Yeni TTK hükmüne göre; tam bölünme, þirketin tüm
malvarlýðýnýn bölümlere ayrýlmasý ve diðer þirketlere
devrolunmasýdýr. Tam bölünüp devrolunan þirket tasfiyesiz
infisah eder (sona erer) ve unvaný ticaret sicilinden silinir. Kýsmî
bölünmede ise, bir þirketin malvarlýðýnýn bir veya birden fazla
bölümünün diðer þirketlere devrolunmasý söz konusudur.
Þirketten ayrýlan bölümlerin sicilden silinmesi söz konusu
deðildir. Þirketten ayrýlan kýsýmlarla yavru þirket kurmak
amaçlanabilir. Bu durumda bölünmeden sonra oluþacak yeni
malvarlýðý yavru þirkete külli halefiyet yolu ile geçmeyecek,
ancak ayni sermaye olarak konulabilecektir. (Madde 159,
179)

Bir sermaye þirketinin þahýs þirketine bölünmesi
mümkün müdür?
Hayýr, mümkün deðildir. Yeni TTKnýn 160.maddesi, sermaye
þirketleri ve kooperatifler için ancak sermaye þirketlerine ve
kooperatiflere bölünme imkaný getirmektedir. Dolayýsýyla, bir
sermaye þirketinin þahýs þirketine bölünmesi mümkün olmadýðý
gibi tersi de mümkün deðildir. Bu yasaðýn aþýlmasý tür deðiþtirme
yoluyla mümkün olabilecektir. Bununla birlikte sermaye
þirketlerinin kendi türleri içinde bölünmesi mümkündür. Kýsaca
bir anonim þirket, bir limited þirkete bölünebilecektir. Buna
karþýlýk bir anonim þirket, þahýs þirketine bölünemez ve tersi
de mümkün deðildir. Söz konusu düzenlemenin alacaklýlarý
korumak amacýyla getirildiði düþünülmektedir.
Kaynak: Ýstanbul SMMMO-130 Soruda TTK.

Yeni TTK bölünme konusunda nasýl bir sistematik
izliyor?
Yeni Kanunun bölünme konusunda getirmiþ olduðu düzenleme
uygulama ile paralel olup tam ve kýsmi bölünme olarak
düzenlenmiþtir. Sistematik olarak incelendiðinde yerinde olan
bu düzenlemenin tam ve kýsmi bölünme ile ilgili taným içerdiði
görülmektedir. Bölünme iþlemi özellikle gereðinden çok veya
hýzlý büyüyen, birden çok sektörde ya da bölgede faaliyet
gösteren ortaklýklarýn daðýlmasýný engellemek ve þirketlerin
esas faaliyet konularýna dönmesi amacýyla yapýlmaktadýr.
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Araþtýrma
Sanayi Devrimleri

CUMHURÝYETTEN
BU YANA
KÜTAHYADA
SANAYÝ
DEVRÝMLERÝ-VI
2000-2002
Hazýrlayanlar:
Melike Köse- Eser Çetintaþ

57- Yýl 2000
Osmanlý Yemek (Özdoyum Gýda Ltd.Þti.)
Osmanlý Yemek Sanayi, 1.000 m2 kapalý alana sahip üretim
alanýyla taþýma yemek üretimi için günlük 10.000 kiþiye hizmet
verebilecek kapasiteye sahiptir. Catering ve tabldot yemek
hizmetleri ile kokteyl, açýlýþ, düðün, fuar, toplantý, þenlik vb.
organizasyonlara ikram hizmeti saðlamayan Osmanlý Yemek,
lezzetli, kaliteli, hijyenik kurallara uygun olarak hizmet vermeyi
sürdürmektedir.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2005
HACCP Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi Kalite belgelerine
sahiptir.

58- Yýl 2000
Poyraz Gýda Yem
Poyraz A.Þ. Poyraz Yem fabrikalarýnýn ilk faaliyeti 1990 yýlýnda
Afyon Dazkýrý ilçesinde 36.000 ton/yýl kapasiteli fabrikanýn
devreye alýnmasý ile baþlamýþtýr. Poyraz Yem, yem üretimi
üzerinde ihtisaslaþmýþtýr.
Poyraz A.Þ., 2001 yýlýnda Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde
ikinci fabrikasýný devreye almýþtýr. Bu fabrika 96.000 ton yýllýk
üretim kapasitesine sahip,tam otomatik bir fabrikadýr. El
deðmeden üretilen yemlerin numuneleri laboratuvarda kalite
testinden geçmekte ve daha sonra sevkiyatý yapýlmaktadýr.
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Sermayesinin tamamý Türkiye Tarým Kredi Kooperatiflerine ait
olan bu þirket, iki fabrikasý ile oniki ilde faaliyet göstermektedir.
Poyraz Yem, yýllardýr üreticiyle iç içe olmasýnýn verdiði tecrübe
ile sahada tespit ettiði eksiklikler ve besleme hatalarý hakkýnda
üreticileri bilinçlendirmeyi görev bilmektedir.

60-Yýl 2001
Klas Çini-Nimet Varlý
59-Yýl 2001
Cold Gaz
1992 yýlýnda Kütahya Sanayi Sitesinde þahýs iþletmesi olarak
kurulan firma, amonyak sektöründe imalat, servis ve stok
kapasitesi ile faaliyetini sürdürmektedir.
1994 yýlýnda þirketleþen Cold Karbondioksit Oksijen Likid
Dolum Gaz Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001
yýlýnda Kütahya Organize Sanayi Bölgesindeki yatýrýmýný
tamamlamasý sonucunda, amonyak üretimi ile sektörde söz
sahibi bir firma haline gelmiþtir.

Çini sanatýný, Kütahyadan Türkiyeye ve dünyaya taþýyan
Nimet Varlý, kendi iþyerini açmadan önceki 10 yýlý aþkýn çini
tecrübesi ve eðitiminden gelen kimya bilgisiyle,sanat dünyasýna
renkli çinileri getirerek, dünya çapýnda bir baþarý yakaladý.
Ürettiði çini eserler, desenlerin zarifliði ve renklerin canlýlýðý ile
oldukça büyük ilgi görmüþtür. 2002 yýlýnda yýlýn en baþarýlý iþ
kadýný ödülünü alan Nimet Varlý,Klas Çini iþletmesinde, 1500
m2 kapalý alanda, 80 çalýþaný ile üretimine devam etmektedir.
Çiniden, tabak, kase, süs eþyasý vb. üretimlerinin, % 50si
yurt içi pazarda raðbet görürken, %50si dünyanýn pek çok
ülkesine ihraç edilmektedir.

Günümüzde, 100 ton gaz stok kapasiteli,tüm yurt geneline
servis saðlayan filosu, istenilen miktarda temini karþýlayabilecek
tüp adetine sahiptir. %99,9 saflýktaki amonyak gazýný standartlara
uygun tanker ve tüpler ile sevk etmektedir. Ayrýca %25
konsantreli sulu amonyaðý, saf su ile fabrika adresine, 1500
ton/ay kapasite ile üretip, standartlara uygun paslanmaz
tankerleri ile sevk etmektedir.
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61-Yýl 2001
Met MakineLtd.Þti.

63-Yýl 2002
Birleþik Þeker

Met Makine, 10 bin metrekare arsa üzerinde 6800 kapalý
alana sahip fabrikasýnda, makine yedek parçalarý üretimi
yapmaktadýr. Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde 18 çalýþana
sahip fabrika, yurt içi pazara satýþýn dýþýnda, ihracat da
yapmaktadýr. Firma, Tuncer Dolapçý tarafýndan 1997 yýlýnda
kurulmuþ ve Tuncer Makina olarak yaptýðý imalatla sektöre
adým atmýþtýr. 2003 yýlýnda Mehmet Koca, Ahmet Özcan ve
Ahmet Tosunun katýlýmlarýyla Met Makine Sanayi unvanýný
almýþtýr.

Birleþik Þeker ve Gýda Sanayi Anonim Þirketi, 2002 yýlýndan
bu yana Kütahya Organize Sanayi Bölgesindeki 14.100
metrekare arazi üzerinde 2 bin metrekare kapalý alanda, þeker
üretimi yapmaktadýr.

2003 yýlýndaki bu yenilikten kýsa süre sonra, makine parkýný
geliþtirmiþ ve çaðýn yeni teknolojilerini kullanarak, üretiminde
Cnc ve Cad-Cam teknolojilerini aðýrlýklý olarak kullanmaktadýr.
Met Makine, 2007 yýlýna kadar Fatih Sanayi Sitesinde faaliyet
göstermiþ, ayný yýlýn Nisan ayýnda Kütahya Organize Sanayi
Bölgesindeki yeni fabrikasýna geçmiþtir. Bu dönemden itibaren,
eðitim, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Ar-Ge, verimlilik ve
kurumsallaþma çalýþmalarý üzerinde önemli çalýþmalar ve
iyileþtirmeler yapmýþtýr. Bu çerçevede, hazýrladýðý bir çok proje
ile çalýþmalarýný geliþtirmiþ ve iyileþtirmiþtir. Porselen sektörü
için hazýrlamýþ olduðu son projesi TÜBÝTAK tarafýndan
onaylanarak bu proje kapsamýnda Ar-Ge faaliyetleridesteklenen
Met Makine, TÜBÝTAK ile ortak çalýþmalar yürütmektedir.

62-Yýl 2002
Mustafa Özdemir Et
Özdemir Et Entegre Tesisleri, Kütahya Organize Sanayi
Bölgesinde bulunan 1200 metrekare kapalý alandaki
tesislerinde, kendi birimlerinde uzmanlaþmýþ olan 22 çalýþaný
ile, günümüzde günlük 3 tona yakýn üretim kapasitesi ile
faaliyetini sürdürmektedir. Ýmalathane, satýþ noktalarý ve þubeleri
ile baþta Kütahya olmak üzere, Eskiþehir, Afyonkarahisar,
Antalya, Burdur, Isparta, Bursa, Ýstanbul, Ýzmir, Denizli gibi
birçok þehirde ürünlerinin satýþý yapýlmaktadýr.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýndan üretim iznine ve
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 22000:2005 Gýda
Güvenliði Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.
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Günlük 100 ton kristal þekerden mamul üretim kapasitesine
sahip fabrika, 15 adet makine parkýyla Dizi Küp Þeker
markasý olarak; paketli toz þeker, küp þeker,tekli ve çift sargýlý
küp þeker, pudra þekeri, esmer toz veküp þeker imalatý
yapmaktadýr.
TSE Uygunluk Belgesi, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
ile ISO 22000:2005 Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi belgelerine
sahiptir.

64-Yýl 2002
Ergen Makine
Kuruluþu 1977 yýlýna dayanan Ergen Makine, 1992 yýlýndan
bugüne üretimini, 4 bin metrekaresi kapalý olmak üzere 30
bin metrekarelik alanda bulunan tesislerinde sürdürmektedir.
Ergenler Makine Sanayi, ST blok mermer kesme ve mermer
ebatlama makinalarý üretmekte, teknolojideki geliþmeleri
yakýndan takip etmekte ve bunlarý üretime yansýtarak ürünlerini
sürekli geliþtirmektedir. Müþterilerinin ihtiyaçlarýna en iyi þekilde
cevap vermek üzere üretimini þekillendirmekte, hýzlý servis ve
yedek parça garantisi ile satýþ sonrasýnda da müþterilerine
destek sunmaktadýr.

Öne Çýkanlar
Aslý Çakýr Alptekin

UÇAN KIZ
Hazýrlayan: Nur Eren

Anadolu, baðrýnda çok sayýda yetenekli ve pýrýl pýrýl
genci yaþatýyor. Aslý Çakýr Alptekin de Anadoluda
büyümüþ ve Türkiyenin gurur kaynaðý olmuþ bir sporcu.
Daha nice Aslýlarýn keþfedileceði en önemli görevlerden
biri olduðunu söylüyor beden eðitimi öðretmenliðinin.
2012 Londra Olimpiyat þampiyonumuz Aslý Çakýr Alptekin
ile bir sporcunun olmazsa olmazlarýný konuþtuk.
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26 yaþýnda gencecik bir atlet Aslý Çakýr Alptekin. 2012 Londra
Olimpiyatlarýnda 1500 metrede aldýðý altýn madalya ile
Türkiyenin gurur kaynaðý oldu. Bir sporcuyu besleyen hýrs ve
motivasyon fazlasýyla var Alptekinde. Eþi ve antrenörü Ýhsan
Alptekin ile durmaksýzýn çalýþan ve gelecek hedeflerini her
zaman taze tutan sporcu, Koþtukça her zaman hedef vardýr!
diyor. Hummalý bir çalýþma ile 2013te Mersinde yapýlacak
Akdeniz Oyunlarý ve Moskovada yapýlacak Dünya
Þampiyonasýna hazýrlanýyor. Ama asýl hedefi, 2016 Rio
Olimpiyatlarý.
Kütahya Saka Ortaokuluna beden eðitimi öðretmeni olarak
atandýðýnýzda çok sýcak demeçleriniz olmuþ. Spor hayatýnýzda
ortaokul beden eðitim öðretmeninizin etkisi olduðunu
söylemiþsiniz. Çocukluk yýllarýnýzdan bahsedebilir misiniz?
Hareketli bir çocukluk dönemim geçti, ilkokul üçüncü sýnýfta
izcilik takýmýna girmiþtim ve dördüncü sýnýfta beden eðitimi
öðretmenimin atletizm okul takýmý seçmeleriyle atletizm sevdam
baþlamýþ oldu. Ortaokulda hentbol oynamaya baþladým;
atletizm ikinci planda idi, fakat öðretmenim Çok hýzlý
koþuyorsun, atletizm yapmalýsýn, dedi ve tamamen atletizme
yöneldim. Yarýþmalarda madalya aldýðým zaman evde bayram
havasý eserdi ve kutlama yapardýk. Bazý yarýþmalarda ödül
olarak altýn verilirdi, ben de koþarak anneme verirdim. Daha
sonra hedefim büyüdü. Ýller arasý deðil, Türkiye þampiyonu
olmayý hedefledim. Ardýndan Milli Takýma girmeyi, sonra da
Avrupa, dünya ve olimpiyat þampiyonu olmayý hedefledim.
Koþtukça her zaman hedef vardýr!

araba ile yaklaþýk 45 dakikada gidiyorduk ve yolda mutlaka
koþan birileri vardý. Kenyanýn rakýmý 2500-2600 metre, hava
sýcaklýðý 29-30 derece. Sadece ana yol asfalt; diðer taraflar,
toprak. Sabah antrenmana çýktýðýmýzda, bize yol gösterecek
Kenyalý arkadaþlarýmýz vardý, okula her sabah koþarak giden
öðretmen vardý ve bir gün ormanda koþarken küçük bir çocuk
beni görünce aðlayarak kaçmaya baþladý. Hemen sordum
Kenyalý arkadaþa neden kaçtý? diye. Senden korktu, o
yüzden, dedi. Neden? dedim, Sen beyazsýn, diye cevapladý.
Ben de merkezden þeker aldým, eþofmanýmýn cebine koyup
her sabah çocuða verdim. Ýlk zamanlar almak istemedi, sonra
her gün beni bekliyordu ve gülüyordu. Günün her saati koþan
sporcular var. Bu araba kimin? diye sorduðunuzda, bir
sporcunun diyorlar. Orada kurtuluþun ve iyi para kazanmanýn
yolu koþmak. Antrenman arkadaþlarým Kenyalý sporculardý.
Ýdmanda onlarý zorladýðým ve geçtiðim de oluyordu. Bu da
beni daha çok motive ediyordu. Bu arada antrenman arkadaþým
erkekti!
Erkek egemenliðindeki ülkelerde kadýn sporcularýn sivrilmesi
çok güç. Sizi destekleyen ve bu alanda eðiten eþ faktörü,
geliþiminizde ne derece etkili oldu?
Elbette etkisi çok büyük! Aksi takdirde þampiyon olamazdým.

Anadoluda çok sayýda yetenekli çocuk var.
var. Bu çocuklarýn
keþfi için nasýl bir formül bulunmalý?
Beden eðitimi öðretmenleri ile birlikte çalýþma yapýlmalý; çünkü
çocuðu keþfedecek olan öðretmen, çocuk hangi branþta
yetenekli ise, o branþýn antrenörüne teslim etmeli bence. Bir
de aileler çocuklarýna destek olmalý.
Yurtdýþýndan ithal sporcu getirmek yerine içimizden sporcular
yetiþtirmek daha mý avantajlý?
Tabi ki yurt dýþýndan gelen sporcu maddiyat için, içimizden
biri ise gönülden, milli duygular için yarýþýyor. Artýk bizler de
verilen imkanlarla çok baþarýlý olabiliyoruz.
Olimpiyat þampiyonu olmadan önce Kenyadaki kamp
hayatýnýzdan bahsetmiþtiniz. Bu süreç sizi nasýl etkiledi?
Herkesin bildiði gibi, Afrikalýlar orta ve uzun mesafede çok
baþarýlý sporculara sahip. Benim de en önemli rakiplerim
arasýnda Afrikalýlar vardý. Kenyaya da ne yiyorlar, ne içiyorlar,
nasýl yarýþlara hazýrlanýyorlardý? Kýsacasý hayatlarýný merak
ettim. Kenyanýn Eldoret Ýten þehrine gittik. Kalacaðýmýz yere
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Profesyonel hayatýnýzda çok hýrslý bir insansýnýz, gündelik
hayatýnýzda da hýrslarýnýz var mýdýr?
Benim pek gündelik hayýtým yok. Çünkü spor hep hayatýmda.
Bu kadar büyük baþarýlara imza atabilmek için bir sporcunun
her zaman arkasýnda biri/birileri olmasý þart mý?
Kesinlikle þart! Bu bir ekip baþarýsýdýr.
Sizin en büyük desteðiniz kimler oldu?
En baþta eþim ve antrenörüm Ýhsan Alptekin, ailemiz, kulübüm,
Üsküdar Belediyesi, Atletizm Federasyonu, Spor Bakanlýðý,
antrenman arkadaþlarým ve bize bu destekleri saðlayan Sayýn
Baþbakanýmýz.
Eþi ve antrenörü Ýhsan Alptekin ile durmaksýzýn çalýþan ve
gelecek hedeflerini her zaman taze tutan Aslý Çakýr Alptekin,
Koþtukça her zaman hedef vardýr! diyor. Hummalý bir çalýþma
ile 2013te Mersinde yapýlacak Akdeniz Oyunlarý ve
Moskovada yapýlacak Dünya Þampiyonasýna hazýrlanýyor.

Anadolu, pek keþfedilmemiþ bir cevher.
cevher. Oradaki genç nesil
hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
Dediðim gibi, beden eðitimi öðretmenlerine çok iþ düþüyor.
Bu cevherleri keþfedip ülkemizi en güzel þekilde temsil etmelerini
saðlamalarý gerekiyor.
Baþarýlý sporcularýn çoðu zaman zor þartlarda çocukluk
geçirdikleri dikkat çekiyor.
çekiyor. Spor ve mücadele birbiri ile kardeþ.
Sizce zorluklar mý insanlarý daha mücadeleci kýlýyor? Bu durum
sizin için de geçerli mi?
Zorluk çekmeden baþarý gelmez. Zaten burada önemli olan,
bütün olumsuzluklara karþý pes etmemek, çok çalýþmak ve
baþaracaðýnýza inanmak.
Bir gün anne olmak isterseniz, bu spor hayatýnýz için engel
oluþturur mu?
Oluþturmaz. Anne olduktan sonra daha iyi performans elde
ediliyor, çünkü hücreler yenileniyor.
Örnek aldýðýnýz sporcular kimler?
Üst düzey bütün sporcularý takip ediyorum ve hepsinden bir
þey almaya çalýþýyorum.
Kütahyada yüksek okul eðitiminizi geçirmiþsiniz. Bu þehir size
ne ifade ediyor?
Evet, Dumlupýnar Üniversitesi Beden Eðitimi ve Öðretmenliði
Bölümü mezunuyum ve spor yaþantýmda baþarýlarýma burada
hazýrlandým. Anlamý ve önemi benim için çok büyük.
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Güncel
Ödül

NG GÜRAL SAPANCAYA SKALITE 2012DEN

EN ÝYi SPA OTELi ÖDÜLÜ
NG Güral Sapanca
Wellness & Convention,
tatil kavramýna

NG Güral Sapanca Wellness& Convention, kazandýðý ödüllere bir
yenisini daha ekledi. 2011 ve 2012 yýllarýnda uluslararasý geçerliliðe
sahip 7 kalite belgesi almaya hak kazanan NG Güral Sapanca,
bu yýl ikinci kez SKALITEde En Ýyi Spa Oteli kategorisinde ödül

getirdiði yeni anlayýþý

sahibi oldu.

turizm profesyonelleri

NG Güral Sapanca ödülünü 13 Aralýk Perþembe akþamý

tarafýndan bir kez daha

gerçekleþtirilen törenle aldý. Kalite, insan kaynaklarý ve pazarlama

ödüllendirildi.

konularýnda yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalar sonucunda SKALITE
2012de birincilik ödülüne layýk görülen NG Güral Sapanca, almýþ
olduðu sertifika ve ödüllerin de teþvikiyle, hedeflediði baþarý yolunda

Eþsiz doðasýyla

kararlýlýkla ilerlemeye devam ediyor.

hayallerdeki tatili sunan

Doða ile iç içe bir tatil anlayýþý

NG Güral Sapanca,

NG Güral Sapanca muhteþem doðasý, eþsiz lezzetleri ve spa

SKALITE 2012de

olanaklarýyla tatil hayallerinin baþýnda yer alýyor. Ayrýca NG Güral

En Ýyi Spa Oteli
kategorisinin birincisi
oldu.

Sapanca misafirleri eþsiz doðada enerji toplayýp dinleniyor ve Aliva
SPAnýn olanaklarýndan yararlanabiliyor. NG Güral Sapanca Wellness
& Convention, bayram, yýlbaþý gibi özel günlerde düzenlediði
aktivitelerle de misafirlerine unutulmaz anlar yaþatýyor.
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Güncel
Açýlýþ

ZAFER HAVALÝMANI BÖLGEYÝ
UÇURACAK
3 ÝLÝ DÜNYAYA BAÐLAYACAK
Kütahyanýn Altýntaþ ilçesinde bulunan ve Afyonkarahisar,
Kütahya ve Uþak illerini kapsayan Zafer Havalimanýnýn açýlýþ
töreni, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý
Beþir Atalay, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali
Yýldýrým, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Milli Eðitim
Bakaný Ömer Dinçer, Baþbakanýn eþi Emine Erdoðanýn
teþriflerinde yapýldý.
Erdoðan, Zafer Havalimanýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada,
havalimanýna uçakla geldiðini anýmsatarak, bundan iftihar
ettiðini söyledi. Kütahyada açýlýþý yapýlan tesislerin toplam
deðerinin 428 trilyon lirayý bulduðunu kaydeden Erdoðan,
Zafer Havalimanýnýn Kütahya, Afyonkarahisar ve Uþaka
ortalama yarým saat mesafede olduðunu ve alana her boyutta
uçaðýn inebileceðini söyledi.

Baþbakan Erdoðan, yap-iþlet-devret yöntemiyle yapýlan ilk
bölgesel havalimanýnýn, 36 ay yerine 18 ayda tamamlandýðýný
da belirtti.
Baþbakan yaptýðý konuþmada, Kütahya gibi bir medeniyet,
tarih ve zafer þehrinde bulunmaktan memnuniyet ve heyecan
duyduðunu ifade etti.
Domaniçteki Osmanlýnýn kuruluþuna þahitlik eden kahramanlarý,
vefakar, fedakar yiðitleri, efeleri; Dumlupýnardaki Kurtuluþ
Savaþý zaferinin kahraman þehitlerini ve tüm þehitleri rahmetle
ve minnetle yad eden Erdoðan, Domaniçten Dumlupýnara,
Dumlupýnardan bugüne kadar tüm þehitlerin, kahramanlarýn
hatýrasýna, onlarýn mirasýna sahip çýktýklarýný, onlarýn aydýnlattýðý
yolda Türkiyeyi büyütmenin mücadelesini verdiklerini söyledi.
Baþbakan Erdoðan, Kütahya'nýn kendileri için bir mihenk taþý
ve referans noktasý olduðunu belirtti. Yerli savunma sanayiindeki
geliþmeleri anlatan Erdoðan, "Son 10 yýlda savunma sanayii
ihtiyacýmýzýn Türkiye'de karþýlanma oranýný iki kat artýrdýk. Bu,
baðýmsýzlýk mücadelemizin en önemli ispatýdýr. Bu arada
ihracatýmýzý da 4,5 kat artýrdýk. Ýnsansýz hava uçaklarýný artýk
milli sanayiimiz üretiyor. Anka'nýn seri üretimine baþlýyoruz.
Uzun menzilli roketleri artýk Türkiye'de üretiyoruz. Savaþ gemisini
denize indirdik. Ýhtiyacýmýz olan gemileri de üretiyoruz. Ayný
þekilde 'Atak' helikopterlerini üretiyoruz. Uçak
modernizasyonlarýný artýk baþka ülkelerde deðil Türkiye'de
gerçekleþtiriyoruz" dedi.

TERMAL TURÝZM MERKEZÝ
2003 yýlýnda toplam 34 milyon olan havayolu yolcu trafiðinin
bu yýl sonu itibarýyla 131 milyona ulaþmasýnýn beklendiðini
ifade eden Baþbakan Erdoðan, Fakirleþen bir ülkede bu
olabilir mi diye sordu. Eskiden Kütahya ve Afyonkarahisara
gelmek için virajlý yollardan geçmek zorunda kaldýklarýný dile
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getiren Erdoðan, þunlarý kaydetti:Artýk daðlarý deldik. Tünelleri
açtýk. Duble yollarý yaptýk. Biz Ferhatýz, siz ise Þirin, biz size
aþýðýz, biz bu millete aþýðýz. Bir de havalimaný yapalým dedik.
Bir eksiðiniz kaldý, korkarým þimdi onu da isteyeceksiniz.
Diyeceksiniz ki Bir de deniz gelsin. Veysel Eroðlu kalkar bir
baraj da buraya yapar, iþte buyurun size deniz. Bizim petrol
kuyularýmýz yok ama sizden aldýðýmýz vergiyi tekrar size hizmet
olarak geri döndürüyoruz. Eðitim, hastaneler, yollarla, adalet
saraylarý, barajlarla, enerji ile döndürüyoruz.
Erdoðan, Avrupa ülkelerinin, yapýlacak anlaþmalarla kendi
vatandaþlarýný termal turizmden istifade etmek üzere Türkiyeye
göndereceklerini söyledi.

''BU ÝNSANLIK AYIBINI ORTADAN KALDIRACAÐIZ"

insanlýk ayýbýný ortadan kaldýracaðýz. Bu konuda kararlýyýz,
azimliyiz'' diye konuþtu.

DEPREMÝN YARALARINI SARAN SÝMAVDA TOKÝ
AÇILIÞ TÖRENÝNE KATILDI
Baþbakan Erdoðan, Zafer Havalimanýnýn açýlýþ töreninden
sonra, Simav ilçesinde yapýmý tamamlanan TOKÝ konutlarýnýn
toplu açýlýþ törenine katýldý.
19 Mayýs 2011deki 5,9luk depremin ardýndan çok sayýda
evin yerle bir olduðu ilçede,yýkýlan evlerinin ardýndan bir süre
çadýrda kalan vatandaþlar, TOKÝnin geçen yýl inþa ettiði 928
kalýcý konuta kýþ gelmeden yerleþtikleri için devlet yetkililerine
teþekkür etti.

Zafer Havalimanýnýn açýlýþ günü olan 25 Kasým tarihinin ayný
zamanda ''Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü'' olduðunu
hatýrlatan Erdoðan, kadýnlara her türlü desteði vermek için Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'ný kurduklarýný ve yapýlan
desteklerle kadýnlarýn Anadolu'nun her yerinde artýk iþ sahibi
olmaya baþladýklarýný anlattý. Erdoðan, ''Buradan her ne þekilde
olursa, hangi bahaneyle olursa olsun, kadýnlara, haným
kardeþlerimize yönelik her türlü þiddeti bir kez daha lanetliyorum''
diye konuþtu. Anayasa'da yapýlan deðiþiklikler ve yasal
düzenlemelerle kadýna yönelik þiddetin önüne geçmek, þiddet
uygulayanlarý cezalandýrmak için çok önemli reformlarý hayata
geçirdiklerini söyleyen Erdoðan, ''Ýnþallah, bu reformlarý, bu
düzenlemeleri çok sýký þekilde takip ederek, uygulayarak bu
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KÜTAHYADA
CUMHURÝYET
BAYRAMI
COÞKUSU
Cumhuriyetin 89. yýl dönümü, tüm yurtta olduðu gibi Kütahyada
da coþku ve heyecanla kutlandý.
Kutlama törenleri, saat 09.30da Kütahya Valisi Kenan Çiftçinin
makamýnda tebrikleri kabulü ile baþladý. Vali Kenan Çiftçinin
tebrikleri kabulünden sonra törenler, Zafer Meydaný'nda Vali,
Hava Er Eðitim Tugay ve Garnizon Komutaný ile Belediye
Baþkaný'nýn, Atatürk Anýtýna çelenk sunmalarý, öðrencilerin ve
halkýn bayramýný kutlamalarý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasý ile devam etti.

"AYRILMAZ BÝR PARÇANIN 2 YARISI GÝBÝYÝZ"
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, törende yaptýðý konuþmada,
Atatürkün arkadaþlarý ile beraber kurup bize armaðan ettiði
Cumhuriyet Bayramýnýn 89. yýlýný kutlamanýn gururunu,
heyecanýný, bilinçli ve ne yaptýðýmýzý bilerek kutluyoruz. Onlarýn
ne þartlar altýnda bunu kazandýðýný bilerek kutluyoruz. O
dönemdeki Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarýnda yaþayan ve dýþýnda
yaþayýp bize gönül vermiþ insanlar, Cumhuriyeti ne kadar
seviyorlarsa, biz de o kadar seviyoruz. Cumhuriyetle biz
birbirimizden ayrýlmaz bir parçanýn iki yarýsý gibiyiz. Çünkü biz
Cumhuriyetin hangi þartlar altýnda, hangi zemin altýnda, nelerle
mücadele edilerek kazanýldýðýný çok iyi biliyoruz. Biz diyorum,
biz derken burada Kütahyayý, Kütahyalýlarý, Kütahyada
yaþayanlarý kastediyorum. Bundan iki ay evvel 30 Aðustos
Zafer Bayramý'ný kutladýk. Bu zafer Kütahya sýnýrlarýnda Zafertepe
Çalköyde kazanýlmýþ zaferdir. Ýþte Kütahyada yaþayan herkes
bunun ne anlama geldiðini iyi bilir. Halen eserler yeryüzünde
bize bakarak 'evet biz bunu yaþadýk' diyorlar dedi.

"CUMHURÝYET, BÝZÝM FITRATIMIZA UYGUN BÝR REJÝM"
"Halen yine Cumhuriyeti korumak adýna farklý alanlarda þehit
olmuþ, þehit olmakta olan insanlarýmýz geliyor" diyen Vali Çiftçi

26

sözlerine þöyle devam etti: Ýþte bunlarý yaþayan Kütahya,
Cumhuriyetin ne þartlar altýnda kazanýldýðýný bilir. Bunu bildiðinden
dolayý, Atatürkün muasýr medeniyet dediði ve 1923de
baþlayan yolculuðumuz, halen elbirliði ile omuz omuza devam
ediyor. Çünkü bu Cumhuriyet, doðusundan batýsýna,
kuzeyinden güneyine, kadýnýndan erkeðine, çocuðundan
yaþlýsýna, zengininden fakirine, el ele vermiþ insanlarýn kurduðu
bir Cumhuriyettir. Bu Cumhuriyet bizim kendi fýtratýmýza en
uygun rejimdir. Bizim fýtratýmýza uygun seçimle insanlarýn baþa
geldiði, bizleri idare ettiði ve bizim karar verdiðimiz bir rejimdir.
Ýþte bugün de ayný yolda o muasýr medeniyet yolunda devam
ediyoruz. Kütahyaya son yýllara baktýðýmýzda o muasýr
medeniyet yolunda çok hýzlý bir þekilde ilerlediðini görüyoruz.
Bir tarafta havaalaný, bir tarafta yollar, bir tarafta þehirleþme,
sosyal haklar, kiþisel hak ve özgürlükler, insanlarýn özgür
olmasý, eðitimden, saðlýktan, turizmden ve bütün alanlardan
pay almasý ve bunu da artýrarak devam ettirmesi. Bu dediðimiz
alanlarda Kütahya ilerleyerek Atatürkün dediði yolda devam
ediyor."

"GEÇMÝÞÝMÝZ ÇALIÞTI, BÝZ DE ÇALIÞACAÐIZ"
2023 vizyonu hazýrladýklarýný ifade eden Vali Çiftçi, "Biz dünü
aratmayacaðýz, dünden daha iyi olacaðýz ve yarýn da bugünden
daha iyi olacak. Biz 2023 vizyonunu hazýrladýk ve her yýl ne
yapacaðýmýzý yazdýk. Biz bunlarý gerçekleþtirdiðimizde çok iyi
bir Cumhuriyetçi olacaðýz, iþte o zaman çok iyi bir Atatürkçü
olacaðýz. Çünkü biz hakikaten burada çalýþmak için varýz ve
bundan sonra da bu çalýþma azmi ve gayretimizi artýrarak
devam edeceðiz. Çünkü biz geçmiþimize bakýyoruz ve
çalýþýyoruz, inþallah gelecekte yeni nesiller de çalýþacak ve
çalýþmaya devam edecek. Bu vesileyle ben bir kez daha
Atatürke ve silah arkadaþlarýna, ona gönül vermiþ tüm
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dostlarýna, arkadaþlarýna, ona gönül vermiþ Kütahyalýlara,
ahirete intikal edenlere, Allahtan rahmet diliyorum. Allah
onlardan razý olsun mekanlarý cennet olsun. Ama þunu
bilmelerini de arzu ediyorum, biz de ayný yolda ayný kararlýlýk
ve azimle ayný çalýþkanlýkla, ayný hýz ve süratle elbirliði ile
Kütahyada yaþayan herkesle beraber yola devam ediyoruz
þeklinde konuþtu.
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi yapmýþ olduðu konuþmadan sonra
Dumlupýnar Üniversitesi Germiyan Kampüsünde yapýlan
Cumhuriyet Koþusu'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi.
Törenler, öðrencilerin þiir okumasý, halk oyunlarý ve tören geçiþi
ile sona erdi.
Kutlama törenlerine MHP Kütahya Milletvekili Alim Iþýk, Hava
Er Eðitim Tugay ve Garnizon Komutaný Hava Piyade Tuðgeneral
Celal Baþoðlu, Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça,
Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Mehmet Boða, DPÜ Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karaaslan, Vali Yardýmcýlarý Haluk Saygý, Mustafa
Ýngenç, daire müdürleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluþlarýnýn
temsilcileri ve vatandaþlar katýldý.

VALÝ KENAN ÇÝFTÇÝ: "CUMHURÝYET BÝR DEÐERLER
BÜTÜNÜDÜR"
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla
yayýnladýðý kutlama mesajýnda þunlarý ifade etti: "Mensubu
olmaktan her zaman kývanç duyduðumuz aziz milletimizin,
esarete ve sömürüye karþý malýný ve canýný ortaya koyarak
baðýmsýzlýk mücadelesi veriþinin ve yeniden devlet olma azmini
gösterip kurmuþ olduðu Cumhuriyetimizin 89. yýlýný kutluyoruz.
Ceddimizin türlü fedakarlýklarla kurduðu Cumhuriyet rejimi;
insan onuruna ve yaradýlýþýna en uygun, farklý kültür ve
düþüncelerin teminat altýna alýndýðý, birlikte var olma ve ortak
yaþama kararlýlýðýdýr. Onu ideal yapan milli iradeyi esas almasý,
baþka hiçbir güce dayanmamasýdýr. Cumhuriyet bir deðerler
bütünüdür; kimseyi dýþlamadan, ötekileþtirmeden, bu topraklar
üzerinde yaþayan herkesi kucaklayan, birinci sýnýf vatandaþ
olarak gören, farklýlýklarý ortak zenginlik olarak tanýmlayan,
toplumun bütün unsurlarýný kavrayan bir yönetim biçimidir.
Böyle erdemli demokratik yapýyla yönetilen ülkemiz; üzerinde
bulunduðu coðrafya itibarý ile politik, stratejik ve ekonomik bir
cazibeye sahiptir. Cumhuriyet güneþinin aydýnlattýðý ilerleme
yolunda yürüyen milletimiz, türlü sorunlarda boðulan, þiddetin
pençesinde kývranan ve haksýzlýðýn her türünün yaþandýðý
dünya coðrafyasýnda hakkýn ve haklýnýn yanýnda olarak dünyanýn
vicdaný olma misyonunu sürdürmektedir".
Kaynak: (Kütahya) Ýhlas Haber Ajansý
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AÝLE ÝÇÝ SEVGÝ
14 Mart 2011 tarihinde Kadýna ve Çocuða Yönelik Aile
Ýçi Þiddetle Mücadele Ýl Kurulu oluþturulmuþ ve 20
Ekim 2011 tarihinde bu kurulun adý Aile Ýçi Sevgi Ýl
Kurulu olarak deðiþmiþtir. O tarihten bugüne kadar
kurul tarafýndan Kütahya Merkez ve ilçelerinde birçok
baþarýlý çalýþma yapýlmýþtýr.
Üç ayda bir toplantý yapan kurulun üyelerini; Kütahya Belediyesi,
Dumlupýnar Üniversitesi, Ýl Jandarma Komutanlýðý, Ýl Emniyet
Müdürlüðü, Ýl Müftülüðü, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü,
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýl Gençlik ve Spor Müdürlüðü, Ýl Saðlýk
Müdürlüðü, Rehberlik Araþtýrma Merkezi, TOBB Kütahya
Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu, Halk Eðitim Kültür Sanat ve
Dayanýþma Derneði temsilcileri oluþturmaktadýr.

AÝLE ÝÇÝ SEVGÝ ÝL KURULU FAALÝYETLERÝ
KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIÞMALAR
Toplumun Mayasý Aile Projesi hazýrlanmýþtýr, bu kapsamda
yapýlan çalýþmalar;

1-PERSONEL EÐÝTÝMLERÝ
 Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü tarafýndan
19-21 Eylül 2011de düzenlenen Aile Eðitim Programý Eðitici
Eðitimine Dumlupýnar Üniversitesi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Aile
ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü personeli katýlmýþtýr.
 22-28 Kasým 2011 tarihinde kadýnýn güçlendirilmesi
kapsamýnda Almanya, Minden-Frillede düzenlenen Women
Alive: With Energy And Consciousness Workshop programýna
Kütahya Saðlýk Müdürlüðü Ar-Ge Birimi personeli bir uzman
hemþire katýlmýþtýr.
 Kütahya Belediyesi, Dumlupýnar Üniversitesi, Ýl Jandarma
Komutanlýðý, Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýl Müftülüðü, Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Rehberlik Araþtýrma Merkezi,
TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu üyelerinden
oluþturulan Kütahya merkez ve ilçelerinde hizmet veren 43
personele Aile Ýçi Ýletiþim konusunda 27-30 Aralýk 2011
tarihlerinde DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesut Hazýr ve Arþ. Gör. Gökhan
Özkuk tarafýndan eðitim verilmiþtir.
 Zafer Kalkýnma Ajansý 2011 yýlý Teknik Destek Programýna
Aile Ýçi Sevgi Projesi sunulmuþtur. Bu kapsamda Kütahya
Belediyesi, Dumlupýnar Üniversitesi, Ýl Jandarma Komutanlýðý,
Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýl Müftülüðü, Ýl Sosyal Hizmetler
Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü,
Rehberlik Araþtýrma Merkezi, TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler
Ýl Kurulu üyelerinden oluþturulan Kütahya Merkez ve ilçelerinde
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görev yapmakta olan 51 personele, Eskiþehir Anadolu
Üniversitesi Drama Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Ali Öztürk tarafýndan 26 Aralýk 2011- 9 Ocak 2012 tarihlerinde
iki grup halinde 25 saat drama eðitimi verilmiþtir.
 Yaþar Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi tarafýndan
düzenlenen; Yaþar Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Hiebert
Enstitüsü iþbirliði ile 26 Nisan 2012 tarihinde gerçekleþtirilen
Evlilik Öncesi Danýþmanlýk Workshop Programýna Ýl Saðlýk
Müdürlüðü ve Ýl Müftülüðünden toplam 7 katýlýmcý iþtirak
etmiþtir.
 127 Belediyenin katýldýðý Yerel Yönetimler ve Aile konulu
proje yarýþmasýnda birinci olan Ailemi Seviyorum Projesi ve
proje kapsamýnda açýlan Evlilik Okulu hakkýnda detaylý bilgi
almak ve gözlem yapmak amacýyla 27 Nisan 2012 tarihinde
Denizli Belediyesi ve Denizli Kent Konseyi ziyaret edilmiþtir.
 Aile Danýþma Merkezlerinin açýlmasý ve kapasitelerinin
geliþtirilmesi kapsamýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü bünyesinde
Üreme Saðlýðý ve Gençlik Danýþma Merkezinin, Ýl Müftülüðü
bünyesinde Aile Ýrþat bürosunun, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
bünyesinde Rehberlik Araþtýrma Merkezinin kapasiteleri
geliþtirilmiþ olup aile danýþmanlýðý hizmeti vermektedir. Aile ve
Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan açýlacak olan Aile
ve Toplum Merkezinde de ailelere danýþmanlýk hizmeti
verilecektir.
 Evlilik Okulu 21 Þubat 2012 tarihinde Kütahya Gazi Kemal
Bilim ve Sanat Merkezinde açýlmýþtýr. Ýl Müftülüðü, Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi
uzman eðitimcileri tarafýndan drama ve art terapi teknikleri
kullanýlarak verilen eðitimler haftada 3 gün, 4er saat sürmektedir.
Evlilik Okuluna bugüne deðin 24 çift katýlmýþ ve sertifikalarýný
almýþtýr.
 Proje kapsamýnda Evlilik Okuluna katýlan çiftlerin isimlerinin
verildiði aile fidanlarý dikilerek Aile Sevgi Ormaný oluþturulmuþtur.

BÝLÝNÇLENDÝRME ÇALIÞMALARI
 Aile Ýrþad bürosu tarafýndan Aile Hayatý ve Çocuk Eðitimi,
Resulullah (S.A.V)den Örnek Aile, Aile Ýçi Ýletiþimde Dini
Deðerlerin Rolü konferanslarý düzenlenmiþtir.
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BOLOGNA CERSAÝE
2012 FUARINDA

GÜRAL VÝTE
BÜYÜK ÝLGÝ
 20.000 adet Aile Ýçi Ýletiþim broþürü hazýrlanarak halka ve
ilgili kurumlara daðýtýlmýþtýr.
 3.000 adet Evlilik Okulu broþürü hazýrlanarak evlilik öncesi
müracaat eden çiftlere daðýtýlmýþtýr.
 Evlilik Okulunun reklam ve duyurusunun yapýlmasý amacýyla
il merkezinde muhtelif yerlere asýlmak üzere bez afiþler, raket
ve billboard ilanlar hazýrlanmýþtýr.

ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ
 Çalýþanlarda toplumsal cinsiyet eþitliði, þiddetin önlenmesine
yönelik farkýndalýk geliþtirme, çalýþanlarýn bakýþ açýlarýnýn
deðiþtirilmesi ve þiddet olgularýný doðru tanýmlayarak
deðerlendirilmesi için yýllýk eðitim programlarý hazýrlanarak,
düzenli eðitimler verilmektedir.

Ýtalya'nýn Bologna þehrinde düzenlenen ve birçok Türk firmasýnýn
da katýldýðý Uluslararasý Cersaie 2012 Seramik ve Banyo
Fuarý'nda Güral VÝT standý büyük ilgi gördü.
Güral VÝTin ödüllü ürünü WC Health fuarýn en çok ilgi çekenleri
arasýnda yer aldý.
Alanýnda dünyada ün yapmýþ bazý profesörlerin, alafranga
ve alaturka tuvaletin birleþiminden oluþan WC Health üretimini
yerinde incelemek üzere Kütahyaya gelecekleri belirtildi.
Güral Vitrifiyenin WC Health adý verilen klozeti, bu yýl içinde
dünyanýn en prestijli tasarým ödüllerinden biri olarak bilinen
Reddot ödülünü kazanmýþtý.

 Bilgi Ýþlem Þube Müdürlüðünce Aile Ýçi Þiddetle Mücadele
El Kitabý Polnet ve Kütahya Toplum Destekli Polislik web
sitesinde yayýnlanmýþtýr.
 Güvenlik ve Komþu Dayanýþmasý projesi ile her fabrikaya,
her kahvehaneye, her site ve apartmana gidilerek komþu
dayanýþmasýnýn önemi ve güvenlik tedbirleri anlatýlmaktadýr.
 Ýl Emniyet Müdürlüðünce hazýrlanan Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðýnýn sitesinde bulunan Aile Ýçi Þiddetle ilgili kamu
spotlarýnýn derlenmesinden oluþan film Seyit Ömer Termik
Santralinde çalýþan yaklaþýk 500 iþçiye gösterilmiþtir.
 Ýl Emniyet Müdürlüðünce öðrenci velilerine yönelik olarak
bilgilendirme toplantýsý yapýlmýþtýr. Gençlerin sorunlarý ve bu
sorunlar karþýsýnda nasýl davranmak gerektiði konusunda,
evlilik okulu ve gençlerin evlilik döneminde birbirlerine ve
ailelerine karþý nasýl davranmalarý gerektiði konusunda bilgi
verilmiþtir.
Aile Ýçi Sevgi Ýl Kurulu çalýþmalarý kapsamýnda 15 Mart 2011
- 29 Þubat 2012 tarihleri arasýnda; Ýl Müftülüðünce verilen 14
vaaz ve hutbenin her birinde ortalama 120.000 kiþi, 11 vaazýn
her birinde ortalama 50 kiþi olmak üzere, vaaz ve hutbelerde
toplam 1.680.550 kiþi, kurul üyesi diðer kurumlar tarafýndan
yapýlan aktivitelerde 1.844 kiþi, Evlilik Okulunda 48 kiþi olmak
üzere toplam 1.682.942 kiþiye ulaþýlmýþtýr.
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DÜNYA VE
TÜRKÝYEDE
MADENCÝLÝK
SEKTÖRÜ - 1

Ýnsan ve toplum hayatýnda vazgeçilmez bir yer tutan
Madencilik sektörü, tarih boyunca geliþmiþ ülkelerin sahip
olduklarý teknoloji ve refah düzeyine ulaþmalarýnda en etkin
rol oynayan faktörlerden biri olmuþtur. Madencilik, özellikle
tarým ile birlikte toplumlarýn hammadde ihtiyaçlarýný saðlayan
iki temel üretim alanýndan birisi konumundadýr.
Doðal kaynaklarýný etkin bir biçimde kullanan geliþmiþ ülkeler,
var olan ekonomik güçlerini büyük anlamda buna borçludur.
Sektör, gerek ekonomiye doðrudan yaptýðý katkýlar, gerekse
ekonominin diðer alanlarýna, özellikle imalat sektörüne saðladýðý
girdiler nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Sektörler arasýnda
en yüksek katma deðer ve istihdam yaratma kapasitesine
sahip olan madencilik sektörü, daha çok kýrsal alanlara yakýn
yerlerde gerçekleþtirildiði için kente olan göçü önlemekte ve
bölgesel kalkýnmayý da hýzlandýrmaktadýr.
Bu nedenle gerek ekonomik, gerekse sosyal kalkýnma

Hazýrlayan: Yusuf SUNDUVAÇ
KUTSO 8.Meslek Komitesi Baþkaný
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politikalarýnýn oluþturulmasýnda, sektöre özel bir önem verilmesi
gerektiði açýktýr.

Sektör
Maden

Doðru plan ve politikalarýn takip edilmesi sonucunda sektörün

Örneðin dünya ekonomisinin lokomotifi konumundaki ABDde

üretim, istihdam vb. ekonomik göstergelere önemli katkýlar

maden ve madenciliðe dayalý sanayilerin toplam üretimi 27,6

saðlayacaðýnýn ve ülke imalat sanayi için itici bir güç olacaðýnýn

milyar dolar olup, ABD ekonomisine saðladýðý toplam katma

göz ardý edilmemesi gerekmektedir.

eðer 2,28 trilyon dolara kadar ulaþmaktadýr. Yine dünya
madenciliðinde önemli bir yeri olan Kanadada ise toplam

DÜNYADA MADENCÝLÝK

madencilik üretimi 2009 yýlýnda 45,3 milyar dolar civarýnda

Dünya maden rezervlerinde önemli paylarý olduðu gibi dünya

olup, sektörden elde edilen vergi geliri ise yýllýk 13,5 milyar

maden üretiminde de rol oynayan ülkelerin baþýnda ABD,

dolar civarýndadýr.

Çin, Güney Afrika, Kanada, Avustralya ve Rusya gelmektedir.
Bunun yaný sýra maden grubuna girmeyen petrol üretiminde
Suudi Arabistan, Kuveyt, Ýran, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri
önemli rezervlere sahiptir. Dünya ticaretinde madencilik ürünleri
arasýnda ihracat deðerlerine göre ham petrol, demir dýþý
metaller ve endüstriyel mineraller önemli bir yere sahiptir.
Dünya ticaret rakamlarý incelendiðinde çelik, bakýr, kurþun ve
kalay gibi geleneksel metallerin kullanýmý düþerken, ileri seramik
malzemeleri, plastik ve polimer kökenli malzemeler gibi yüksek
teknoloji malzemelerinin kullanýmýnýn giderek arttýðý görülmektedir.
Sektör birçok endüstrinin ilk tedarikçisi konumunda olmasý
sebebiyle küresel ekonominin temel taþlarýndan biridir.

Ekonomiye saðladýðý katkýlar açýk olan madencilik sektörüne;
yatýrýmcýlarýn ilgisi de her geçen gün artmaktadýr. Maden arama
faaliyetlerine en çok yatýrým yapan ülkelerin baþýnda Kanada,
Avustralya ve ABD gelmektedir. Söz konusu ülkeler toplam
arama bütçesinin yaklaþýk %69una tekabül eden 12,6 milyar
USD deðerinde harcama gerçekleþtirmektedir.
Günümüzde, dünyada yýllýk 1,5 trilyon USD deðerinde 10
milyar tonun üzerinde maden üretilmektedir. Bu rakamýn %75i
enerji ham maddeleri, %10u metalik madenler ve %15i
endüstriyel hammadde üretimine aittir. Bu kapsamda verilen
deðerlerden madencilik endüstrisinin dünya ekonomisi için
ne kadar önemli olduðu görülmektedir.

DÜNYADA
MADEN ÜRETÝMÝ

Madencilik ile ilgilenen firmalar;
%17 - Küçük ve orta ölçekli þirketler
%83 - Çok uluslu büyük þirketler

DÜNYA REZERVLERÝ AÇISINDAN
EN ZENGÝN ÜLKELER
%25
Metalik Madenler
%25
Endüstriyel Hammaddeler
%75
Enerji Hammaddeleri
DÜNYADA BÝR YILDA;
TOPLAM 10 MÝLYAR TON ÜZERÝNDE
1.500.000.000.000 $ DEÐERÝNDE
MADEN ÜRETÝMÝ YAPILMAKTADIR.

Çin
Demir, kurþun,
manganez,
molibden, kalay,
zirkonyum, çinko
ve fosfat
Kanada
Uranyum,
çinko, altýn,
bakýr, nikel,
kobalt, demir,
petrol ve doðal
gaz

Avustralya
Kömür,
demir, rutil,
çinko, kurþun
ve uranyum
Güney Afrika
Cumhuriyeti
Altýn, platin grubu
metaller,
manganez, krom,
alüminyum

ABD
Kurþun,
molibden ve
fosfat
cevherleri
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Dünyada madenciliðin güçlü olduðu ülkeler arasýnda ABD,
Çin, Güney Afrika, Kanada, Avustralya ve Rusya
sayýlabilmektedir. Madencilik faaliyetleri ile ilgilenen firmalara
bakýldýðýnda, özellikle KOBÝler yerel ve ulusal pazarlarda inþaat
malzemesi ham maddelerinde uzmanlaþýrken, çok uluslu
Þirketler endüstriyel ve metalik madenlerin üretiminde küresel
faaliyetlerde bulunmaktadýr. Çok uluslu büyük þirketler sayý
olarak 4000in üzerindeki maden þirketlerinin küçük bir
bölümünü kapsamakla birlikte, bu þirketler metalik minerallerin
üretiminde % 83lük bir paya sahiptirler. Kalan % 17lik üretim
küçük ve orta ölçekli þirketler tarafýndan yapýlmaktadýr.
Dünya maden rezervleri açýsýndan en zengin ülkeler ve bu
ülkelerdeki önemli maden cevherleri þöyledir:
Güney Afrika Cumhuriyeti - Altýn, platin grubu metaller,
manganez, krom, alüminyum
Çin - Demir, kurþun, manganez, molibden, kalay, zirkonyum,
çinko ve fosfat
Kanada - Uranyum, çinko, altýn, bakýr, nikel, kobalt, demir,
petrol ve doðal gaz
Avustralya - Kömür, demir, rutil, çinko, kurþun ve uranyum
ABD - Kurþun, molibden ve fosfat cevherleri.

TÜRKÝYEDE MADENCÝLÝK
Ülkemizin karmaþýk jeolojik ve tektonik yapýsý çok çeþitli maden
yataklarýnýn bulunmasýna olanak saðlamýþtýr. Günümüzde
dünyada yaklaþýk 90 çeþit madenin üretimi yapýlmaktayken,
ülkemizde 60 civarýnda maden türünde üretim yapýlmaktadýr.
MTA verilerine göre, dünyada 132 ülke arasýnda toplam
maden üretim deðeri itibariyle 28. sýrada yer alan ülkemiz,
maden çeþitliliði açýsýndan ise 10. sýrada bulunmaktadýr.
Baþta endüstriyel ham maddeler olmak üzere, bazý metalik
madenler, linyit ve jeotermal kaynaklar gibi enerji hammaddeleri
açýsýndan, ülkemiz zengindir.
Dünya endüstriyel hammadde rezervlerinin % 2,5i; kömür
rezervlerinin % 1i; jeotermal potansiyelinin % 0,8i ve metalik
maden rezervlerinin % 0,4ü, ülkemizde bulunmaktadýr.
Ülkemizin zengin olduðu madenler arasýnda ise, ilk sýrayý
dünya rezervlerinin % 72sini oluþturan bor mineralleri almaktadýr.
Ancak, birkaç maden dýþýnda dünya ölçeðindeki rezervlerimiz
kýsýtlýdýr.
Dünyada üretimi ve ticareti yapýlan 90 çeþit maden ve
mineralden 13ünün ekonomik ölçekteki varlýðý, ülkemizde
henüz saptanamamýþtýr. Ülkemiz 50 çeþit madende kýsmen
yeterli kaynaklara sahipken, 27 maden ve mineralin günümüzde
bilinen rezervleri ve kaliteleri, ekonomik madencilik için
yetersizdir. Ülkemizin, maden kaynaklarý ve çeþitliliði bakýmýndan
kendi kendine kýsmen yeterli olan ülkeler arasýnda yer aldýðý
söylenebilir.
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Türkiyede bulunan zengin mineral kaynaklar arasýnda; bor
tuzlarý, barit, jips, lületaþý, mermer, diyatomit, perlit, manyezit,
stronsiyum tuzlarý, sepiyolit, fluorit, kireçtaþý, pomza,
sodyumsülfat, zeolit, profilit, kuvars-kuvarsit, linyit, feldspat,
kayatuzu, olivin, doomit, siliskumu, altýn, bentonit, trona,
asbest, kalsit ve zýmpara taþý bulunmaktadýr. Önemli mineral
kaynaklar arasýnda; kaolen, karbondioksit, krom, molibden,
boksit, nefelin siyenit, civa, NTE, diatomit, tras, antimuan,
toryum, alünit, kum-çakýl, gümüþ, turba, tuðla topraðý, volfram
sayýlabilir.
Türkiyedeki yetersiz mineral kaynaklarý arasýnda ise bakýr,
manganez, grafit, boya topraklarý, kurþun, alüminyum, maden
kömürü, zirkon, çinko, arsenik, talk, titan, demir, kükürt, mika,
nikel, fosfat, kil mineralleri sayýlabilmektedir.
Dünya piyasalarýnda gerçekleþen talebin büyüklüðü ve yurt
içinde saðlanan üretimin hacmi, Türkiyede madencilik
sektörünün gerçekleþtirdiði ihracatýn üzerinde belirleyici olan
temel bir etkendir. Küresel piyasalardaki geliþmeler özellikle
metalik cevherlerin ihracý üzerinde etkili olmakta, dünya
piyasalarýndaki elveriþli ekonomik geliþmeler de Türk
madenciliðine önemli geliþim fýrsatlarý sunmaktadýr.
Türk madencilik sektörü geleneksel olarak merkezde, orta-

KÜTAHYA ÝLÝ MADENCÝLÝK SEKTÖRÜ

büyük ölçekli kamu kuruluþlarý ve onlarýn çevresinde, küçük

Kütahya ili, Ege Bölgesinin Ýç Batý Anadolu Bölgesi ile Ege

ölçekli özel sektör kuruluþlarýndan oluþan bir yapýya sahiptir.
Ancak yakýn zamana kadar devam eden bu yapý son dönemde,
baþta Eti Maden Ýþletmelerine baðlý bazý ortaklýklarýn
özelleþtirilmesi ve Türkiye Kömür Ýþletmelerine baðlý iþletmelerin
bazýlarýnýn özelleþtirilmek üzere Elektrik Üretim Anonim Þirketine
devredilmesi sonucunda önemli ölçüde deðiþmiþtir. Bugünkü
durum itibarýyle Türk madenciliðinin kurumsal yapýsýnýn kamuözel ayrýmý olmaksýzýn küçük ve orta ölçekli iþletmelerden
oluþtuðu ifade edilebilir.

Bölgesi arasýnda bir eþik konumundadýr ve 11.979 km²lik
yüzölçümüyle Türkiye topraklarýnýn %1,5ini kaplamaktadýr. Ýlin
Bursa, Bilecik, Eskiþehir, Afyonkarahisar, Uþak, Balýkesir ve
Manisa ile sýnýrlarý bulunmaktadýr. Kütahya ili coðrafi bakýmdan,
Ege ve Marmara Bölgesinden çok Ýç Anadolu Bölgesine
benzemektedir. Ancak ildeki daðlar, Ýç Anadolu Bölgesinden
farklý olarak tek tek kütleler þeklinde deðil, diziler halinde
bulunmaktadýr. Ýl topraklarýnýn %57,7sini daðlar, %31,5ini
platolar ve %11ini ovalar oluþturmaktadýr.
Kütahya gerek coðrafi konumu, gerekse topografik durumu
yönünden ulaþýma elveriþli bir ildir ve hem karayolu, hem de
demiryolu ulaþýmýndan yararlanmaktadýr. Ýç Batý Anadoluda
önemli kavþaklardan biri olan Kütahyada kara ve demiryollarý;
Ýç Anadoluya Marmara Bölgesine, Göller Bölgesi üzerinden
Akdeniz kýyýlarýna ve Batýda Ege kýyýlarýna baðlanýr.
Hem coðrafi konumu açýsýndan merkezi bir yerde olan hem
de yer altý kaynaklarý bakýmýndan zengin þehrimiz Kütahya'da
madencilik sektörü ile ilgili detaylý bilgiyi bir sonraki sayýmýzda
inceleyeceðiz.
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Ýþ Dünyasý
Atakan Tahmas

ALIÞVERÝÞ, EÐLENCE VE YAÞAM MERKEZÝ

SERA KÜTAHYA AVM

Üç ayda 1.486.000 kiþi
ziyaretçiyi aðýrlayan, adýný çini
ve seramik baþkenti
Kütahyadan alan Sera Kütahya
Alýþveriþ Merkezinin müdürü
Atakan Tahmas ile yaptýðýmýz
keyifli söyleþide, Sera Kütahya
AVMdeki geliþmeleri ve yeni
projelerini KUTSO okurlarý için
kaleme aldýk.
Hazýrlayan: Melike Köse
Fotoðraflar: M.Akif Çakmak
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Atakan Tahmas

Serakütahya Alýþveriþ Merkezininnin fiziki alaný ve maðaza
sayýsý hakkýnda bilgi alabilir miyiz?
Serakütahya alýþveriþ merkezi konum olarak Eskiþehir yolu
üzerinde, 62.225 metrekare kapalý alanda, 111 maðaza ile
hizmet vermektedir. 111 maðazanýn 51 tanesi daha önce
þehirde olmayan markalardýr.
Ulusal ve uluslararasý markalara ev sahipliði yapýyoruz, yerel
iþletmelerimiz de markalarý ile gücümüze güç katýyorlar.
Serakütahya AVM; tek katlý kiralanabilir alaný 37.526
metrekareden oluþmaktadýr. Açýk otoparký 1200, kapalý otoparký
200 araç kapasitesi özelliði ile bölgedeki en büyük alýþveriþ
merkezlerinden biridir.
Eðlence bölümünde yer alan ve toplamda 1.000 kiþi koltuk
kapasiteli 7 adet sinema salonu mevcut. Türkiyede vizyona
giren tüm yerli ve yabancý filmler, bu sinema salonlarýmýzda
ayný anda gösterime baþlýyor. Eðlence ve yaþam merkezimiz,
Kütahya da bir ilk olan bowling salonu ve çocuk eðlence
merkezi, konferans ve çeþitli etkinlikler için kullanýlabilecek

dönüþebilir. Bu serüven için çalýþkan olmak ve istikrar yeterlidir.
Kütahyaya nitelikli personeller kazandýrmaya devam edeceðiz.
Serakütahya AVM dýþýndaki iþyeri sahiplerine de nitelikli
personel konusunda destek vermek, onlarýn çalýþanlarýný
yetiþtirmek ve kalite kazandýrmak üzere iþbirliðine hazýrýz. Özel
sektörle ya da üniversitemizle iþbirliði yaparak, vasýflý personel
kazandýrma çalýþmalarýmýza hýz vereceðiz.

çok amaçlý salona sahip.

Yapýlan çalýþmalar ve kampanyalardan söz eder misiniz?

Serakütahya Alýþveriþ merkezinde toplam 720 kiþi istihdam

Serakütahya Alýþveriþ merkezi olarak misafirlerimizi mutlu eden

ediliyor. Açýlýþtan önce perakende okulu projemizle, tüm

çok baþarýlý kampanyalar düzenledik ve düzenlemeye devam

çalýþanlara iþ baþýnda sürekli eðitimler verdik. Satýþ danýþmanlýðý

edeceðiz. Bunlara örnek olarak, 50 lira ve üzeri alýþveriþ

eðitimine katýlan 250 kiþi sertifika aldý. Sadece alýþ veriþ

yapanlara ücretsiz 1 sinema bileti ve otomobil çekiliþine

merkezimizde deðil, Kütahyanýn farklý iþyerlerinde çalýþanlar

katýlmak üzere çekiliþ kuponu verilmesini söyleyebiliriz. 2013

da, nitelikli personel olarak yetiþsinler ve AVM dýþýndaki

için de sürprizlerimiz olacak. Ve sürekli yenilenerek

iþyerlerine de böyle bir katkýmýz olsun istedik. Okulumuzun

kampanyalara devam edeceðiz.

açýlýþýna, Sayýn Valimiz, Belediye Baþkanýmýz, Emniyet

Biraz önce de belirttiðim üzere açýlýþ döneminde, çalýþanlara

Müdürümüz katýldýlar. Valimiz, katýlýmcýlara satýþ ve pazarlama
konusunda ilk eðitimi verdi. Bilgi ve becerilerini artýrmak ve
hizmet verecekleri konuda sertifika kazanacak olmalarýndan
dolayý eðitim programýna katýlanlar ilgili ve heyecanlýydý. Bu
ilgi ve heyecaný görmek bizleri sevindirdi, iyi bir hizmeti
Kütahyaya taþýmýþ olduðumuzu gördük ve bu hizmeti devam

nitelik ve beceri kazandýrmak üzere, perakende okulu
uygulamasý yaptýk, Katýlýmcýlarýmýza eðitimin sonunda sertifikalarý
takdim edildi. Perakende okulunun verimini almaya devam
ediyoruz.
Ayrýca Kütahyada çalýþma imkaný bulamadýðý için baþka illerde

ettirmeyi planlýyoruz.

yaþayan, ancak Kütahyaya geri gelmek isteyenler için de

Serakütahya AVMde
AVMde istihdam edilen çalýþanlarýn avantajlarý

memleketine geri gelme ve hizmet verme fýrsatýný yakaladýlar.

nelerdir?

yeni bir kariyer fýrsatý oluþturduk. Serakütahya AVM sayesinde
Diðer þehirlerde edindiði bilgi ve tecrübe ile Kütahyada kariyer

Sektörde çalýþanlarýn kariyer imkânlarý çok geniþ. Gerekli bilgi

imkânýna sahip olarak burada çalýþabilecekler. Bu açýdan da

ve donanýma sahip olanlar, satýþ danýþmaný olarak iþe baþlayýp,

büyük katký saðladýðýmýza inanýyorum. Ve çalýþan herkes

baþladýktan 3-5 yýl sonra Türkiyenin en prestijli markalarýnda

Kütahya için hizmetlerimizi nasýl daha iyi yapabileceðimiz

maðaza müdürü olma imkânýna sahip olabilirler. Ve bu imkan

konusunda her gün yaptýðýmýz istiþarelerde, çalýþmalarýmýza

markalarýn üst düzey yöneticiliðine kadar giden bir serüvene

katký saðlýyorlar.
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Projelerinizi belirlerken kriterleriniz neler oluyor,
oluyor, yeni projeleriniz

çýkmasýna, hem de yemeklerin tanýtýlmasýna vesile olacaðýna

hakkýnda bilgi alabilir miyiz?

inanýyoruz.

Kayýt dýþý iþlemi olmadýðý için, alýþveriþ merkezlerinin, bulunduðu

Bir baþka projemiz ise, tüm halkýn katýlýmý ile yöreye has

þehrin, bölgenin ve hatta ülkenin ekonomisine katkýlarý yüksektir.

türkülerin seslendirilip, halk oyunlarýnýn izlenebileceði bir Kütahya

Biz de bu þehirde, fark yaratacak çalýþmalar ve sürekli yenilikler
yapmak, Kütahyalýlarýn hoþça vakit geçirmesini, eðlenmesini
ve sosyal çalýþmalara katýlmalarýný istiyoruz.
Özellikle okul çaðýndaki çocuklarýn ve gençlerin, burada keyifle
zaman geçirmeleri mümkün. Arkadaþlarý ve aileleri ile paylaþtýklarý
güzel zamanlar için fýrsatlar oluþturmak istiyoruz.
Öðrencilere yönelik çeþitli etkinlikler yapýyoruz. 3 ay boyunca
sayýsýný belirleyeceðimiz öðrencilere, hafta içi 2 gün, 2þer

gecesi düzenlemek. Bu gecede, katýlanlarýn eðlenmesini
saðlamak, yöresel zenginlikleri hatýrlamak ve tanýtmak istiyoruz.
Etkinlik projelerimizin çoðunu, eðlenmek ve keyifli zamanlar
geçirmek üzere planlýyoruz. Ayný zamanda, ekonomik ve
sosyal boyutlarda þehre de katkýda bulunmayý istiyoruz.
Bu faaliyetler sayesinde, Kütahyaya özgü olan çini, el sanatý,
seramik gibi birçok zenginlik ve bununla birlikte kültürel ve
tarihi deðerler de tanýtýlmýþ olacak.

saat tiyatro dersi vereceðiz, bu derse katýlan öðrencilerin

Profesyonel araþtýrma þirketiyle birlikte yapacaðýmýz çalýþma

eðitimin sonunda tiyatro oyunlarýný ve gösterilerini Kütahya

ile Kütahya halkýnýn beklentilerini tespit edip, bu beklentilere

halkýna sahnelemelerini saðlayacaðýz.

cevap verebilecek þekilde planlama yapacaðýz.

Çocuklarýn, okullarda yaptýðý resim ve el sanatlarýnýn

Otoparkýmýz ve diðer alanlarýmýzýn oldukça geniþ olmasý,

sergilenmesi için bir alan oluþturduk, son çalýþmalar bitmek

yapacaðýmýz çalýþma ve etkinlikler için büyük bir avantaj

üzere. Bu sayede, çocuklarýn becerilerini takdir etmiþ ve yeni

saðlýyor. Üçer aylýk dönemlerde yeni planlar yapýyoruz, sürekli

keþifler yapmalarý için motive etmiþ olacaðýz.

yeni projeler üreterek çalýþmalarýmýza hýzla devam edeceðiz.

KÜTAHYA VE BÖLGE HALKI ÝÇÝN SOSYAL ETKÝNLÝKLER
DÜZENLEYECEÐÝZ

HER YAÞTAN ÝNSANIN KEYÝFLE ZAMAN GEÇÝRECEÐÝ
YAÞAM MERKEZÝ SERAKÜTAHYA ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ

Yemek yapmayý seven hanýmlarýn katýlýmýyla, Kütahya yöresine

Mutlu etmek ve eðlendirmek hedefli çalýþmalarýmýz bizi farklý

has lezzetlere dair, yöresel yemekler yarýþmasý yapacaðýz. Bu

kýlýyor. Üç ayda 1.486.000 ziyaretçimiz oldu.

yarýþma etkinliðinin, hem unutulan lezzetlerin gün yüzüne
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Kütahyadaki zamanýmýzýn büyük bölümünü, hizmetlerimizin
iyileþtirilmesi için alýþveriþ merkezi içinde geçiriyoruz. Yaptýðým
gözlemlere göre, sanayi ve ticaret olmak üzere, birçok alanda
geliþmeye açýk olan bir þehir. Kütahyanýn daha da geliþtiðini
zaman içinde hep birlikte göreceðiz.

ÞEHRÝN GELÝÞMESÝNE KATKI SAÐLAYACAK
ÇALIÞMALARA HAZIRIZ
Kütahyanýn geliþmesi için, katký saðlamaya ve bu konuda
çalýþmaya hazýrýz. Þehrin tanýtýmýný da yapmak istiyoruz. Þehir
ne kadar çok geliþirse, o kadar seviniriz, bu geliþme bizim
ziyaretçi sayýmýzý, ekonomik ve sosyal canlanmayý da saðlar.
Bunu saðlayacak olan en önemli unsurlardan bir tanesi de
Zafer Haftasý etkinlikleri kapsamýnda, 30 Aðustos günü Dünya
Olimpiyat Þampiyonu Aslý Çakýr Alptekinin katýlýmý ile çocuklar
için Zafer Koþusu düzenledik. Bu etkinlik yoðun ilgi gördü,
çocuklar heyecan ve keyifle katýldýlar. Etkinlik sonunda hepsi
birinci seçildi, birlikte kutlama pastasý keserek, onlara baþarý
belgesi verdik. Olimpiyat Þampiyonu imzalý tiþört ve þapka
hediye ettik. Çocuklarýn, spora olan ilgilerini artýrmak için
yaptýðýmýz etkinliklerden bir tanesiydi.

sanayi. Farklý sektörlerdeki iþletmeler de þehrin ekonomik
anlamda güçlenmesini ve geliþmesini saðlayacaktýr.

ÞEHRÝN ZENGÝNLÝKLERÝ TANITILMALI
Kütahyanýn çini, seramik, el sanatlarý, termal bölgeleri, tarih,
kültür ve tabiat zenginliði gibi çok fazla deðeri var. Bu
zenginliklerin, doðru mecralarda tanýtýlmasýna ihtiyaç var. Bu
tanýtým faaliyetlerine de katkýda bulunmak istiyoruz.

Bu tür etkinlikleri sadece spor deðil, tiyatro, resim, halk oyunlarý
gibi farklý alanlarda da yapmak istiyoruz. Alýþveriþ merkezimizin
hizmet temelinde; eðlenmek, sosyal paylaþýmlar saðlamak,
çeþitli etkinlikler düzenleyerek toplumda farkýndalýk oluþturmak
ve insanlarý bilinçlendirmek var. Bunlar, zaten alýþveriþ kültürünün
baþlýca özellikleridir.
Þehrimizle ilgili gözlemleriniz ve beklentileriniz nelerdir?
Serakütahya Alýþveriþ Merkezi olarak, Kütahyadaki kurum ve
kuruluþlardan çok büyük destek gördük. Valilik, Belediye,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý, bize manevi anlamda büyük
destekler verdiler ve tüm imkânlarýný seferber ettiler. Perakende
okulu eðitim çalýþmamýz için bize lise tahsis edildi. Ulaþým
konusunda, yine ayný þekilde halkýn rahatlýðý ve kolaylýðý için
çalýþmalar yapýldý. Bunlar, hem bizimle olan, hem de kuruluþlar
arasýndaki iþbirliðinin iyi olduðunun göstergesidir. Kütahyalý
bize sahip çýkmaya baþladý, sahip çýkmaya da devam edeceði
kanaatindeyim. Serakütahya AVM olarak, biz de artýk
Kütahyalýyýz.
Bünyemizdeki markalarýn temsilcileri arasýnda Kütahyalý
giriþimciler de var. Bu maðazalarýn hepsi de, Kütahyaya
ekonomik ve sosyal alanda katký saðlýyor.
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Yapraklarýný dökmeye baþlayan aðaçlarýn, gök
gürültüleri ve saðanak yaðýþlarýn sonbaharý haber
verdiði, ama yazdan kalma güneþli bir günde çýkýyoruz
yola. Ata sanatýmýz çiniyi yaþatmak ve yeni nesillere
aktarmak için 30 yýldýr emek veren, 229 yýllýk bir Osmanlý
Konaðýnýn görkemli ahþaplarýnda geleceðin antikalarýný
sergileyerek, bin yýllýk turkuaz (Türke has) rengini
þaheserlere dönüþtüren Alopaþalý Ýbrahim Bey ile sohbet
etmek üzere Alopaþalý Þeker Konaðýndayýz.
Hazýrlayan: Melike Köse
Fotoðraflar: M.Akif Çakmak
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16 odalý konaðýn 8 odasýnda özel eserlerimizi teþhir ediyoruz,
diðer bölümlerde ise satýþa sunduðumuz eserler var. 29 yýllýk
birikimlerimizi, özel koleksiyonlara taþýdýk. Alopaþalý ailesi için
oluþturduðum bir koleksiyon varken, yurtiçi ve yurtdýþýnda
bulunan özel koleksiyonerlerde eserlerimiz var. Bu konakta
ise on beþinci yüzyýldan yirminci yüzyýla kadar uzanan birçok
eser var. Her eserden bir tane yapmýþ olmamýz, onlarý daha
da özel kýlýyor.
1997 yýlýnda Avrupada Yýlýn Müzesi seçilmiþ olan ve Ankarada
bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesinde, yaþayan usta
olarak eserleri bulunan 2 ustadan birisiyim.
Çini sanatý ve Kütahyadaki yeri için neler söylemek istersiniz?

Konak, Kütahyanýn tarih ve kültür mirasý olan ve günümüzde
restoran, kafe, el sanatlarý merkezi olarak turizme kazandýrýlmýþ
olan konaklarýn bulunduðu Germiyan Sokaðýnýn sonunda
bulunuyor.
Giriþ kapýsýnda Bir tatlý huzur almaya girin kapýmýzdan ve
Alopaþalý Þeker Konaðý (AÞK)a davet yazýyor. Sanat ve tarih
aþkýnýn bir arada yaþatýldýðý bu muhteþem konaðýn ahþap
kokan tarihi kapýsýndan içeri girer girmez turkuaz rengi tüm
asaleti ile karþýlýyor bizi.

TAÞIN SANATA DÖNÜÞTÜÐÜ YER
El emeði, göz nuru olan sabýr çiçekleri çinilerini tüm dünyadaki
sanatseverlerle buluþturan ve taþý sanata dönüþtüren Ýbrahim
Kocaoðlu, namý diðer Alopaþalý ile konaðýn içinde geçmiþe
bir yolculuða çýkýyoruz.
Konakla ilgili bilgi alabilir miyiz?

Kütahya çinisi 600 yaþýnda ihtiyar delikanlýdýr, bugün Ýznik
çinisi, Kütahya çinisi sayesinde vardýr. Alt yapý konusunda
uzun yýllar Kütahyaya baðlý çalýþmýþtýr.
Ýlim ve sanat, itibar görmediði yerden göç eder
Þu an Kütahyada 10 binden fazla insan, çiniden ekmek yiyor,
bu iþe sanat gözüyle bakýp, gönlünü ve aþkýný verenler, ancak
iki elin parmaklarý kadar. Ömürler kýsa, son yýllarda Sýtký Olçar,
Faruk Þahin ve Kerim Keçecigil gibi, kaybettiðimiz sanatçýlarýmýz
oldu. Kýymeti bilinemedi, bu deðerlere sahip çýkamadýk.
Beni en çok üzen konulardan birisi de bu sanatçýlarýmýza
Kütahyanýn sahip çýkmayýþý oldu. Kütahya, sanatçýsýna sahip
çýkmakta geç kalmamalý.
Dünyanýn çeþitli ülkelerinden konaðýmýzý gezmek için ziyarete
gelenler oluyor, fakat Kütahyada olup da burasýnýn varlýðýndan
dahi haberdar olmayan insanlar var maalesef. Atölyemizde taþ,
kil ve kaoleni birleþtirerek çiniye hayat veriyoruz. Sanatla tarihin
iç içe geçip yoðrulduðu böyle bir konak, Kütahyada, Türkiyede,
hatta dünyada yok.

30 Yýllýk bir geçmiþi ile Özel Koleksiyonlarý görülmeye deðer.
Burasý 229 yýllýk bir Osmanlý konaðý, 34 aydýr buradayýz.
18.yüzyýldan bir yaþantýya ortak olmaya gelin. 229 yýllýk bu
konakta geleneksel ve çaðdaþ Türk çinisinin görsel, sanatsal
þölenine, bir tatlý huzur almaya davet ediyorum. Sabýr
çiçeklerimizi yakýndan görün, geleceðin antikalarýna dokunun,
bu güzellikleri birlikte paylaþmak isterseniz konaðýmýza buyurun.
Eþim Sýdýka Haným, kýzlarým Seda Cevher ve Tuba, damadým
Fahri Çetinkaya ile 30 yýldýr yaþatmaya çalýþtýðýmýz ata sanatýmýz
çini eserleri yapýyoruz.
Ticaret hayatýna baþladýðýmýz tarih 1983, konaðýn yapýmý ise
1783, arada 200 yýl var, bu da hoþ bir tesadüf. Bu yýl ise
ticaret ve sanat hayatýmýzýn 30.yýlýndayýz.
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Konaðý ziyarete gelenlere, özellikle çocuklara ve gençlere
tarihimizi ve sanatýmýzý anlatmaya çalýþýyorum. Kütahya Güzel
Sanatlar Derneði olarak hazýrladýðýmýz özel bir ürünümüz var,
Þehit Sancaktar Anýtý. Kuruluþun ve kurtuluþun kenti Kütahyayý
temsil ediyor, yöresel el sanatlarýmýzla iþlenmiþ kese içinde þehit
topraðý bulunuyor, bu topraðý anýtýn içerisine koyuyoruz. Takdim
ettiðimiz kiþilere özel bir hediye sunmuþ oluyoruz. Bu anýt,
Hayme Anadan Osmanlýnýn kuruluþundan, 30 Aðustos Zaferinin
kazanýldýðý topraklar olan Dumlupýnara kadar tarihimizi ve
baþarýyý simgeliyor.
Alopaþalý neden Turkuazýn
Turkuazýn babasý?
Çinide Turkuaz rengini bulan rahmetli kardeþim Ali (Halil)
Kocaoðlu. Turkuazýn ve ürünlerimizin önemi, taþ yoðun malzeme
kullanýlýyor olmasý. Ecdadýmýz taþý kullanmýþ, biz de Ata
sanatýmýzý yaþatmaya çalýþtýðýmýz için, taþýn doðru kullanýmý
çok önemli.
Bizim ürünlerimizi de özel kýlan unsurlar, taþýn (kuvars) yoðun
kullanýlýyor olmasý, öðütülmüþ bor cevherinin bulunmasý ve
kurþun içermemesi. Özelleþtirildiði takdirde yabancý
konsorsiyumlarýn da söz sahibi olma ihtimalinden dolayý, bor
tesislerinin özelleþtirilmesini de istemiyorum. Kütahya, bor
madeninde dünya rezer vinin % 70 ine sahip.
Çini, taþ, cam ve toprakla birleþiyor usta ellerde
Çininin üretim hikâyesi oldukça uzun. Günün 16-18 saatini
atölyemizde çalýþarak geçiriyoruz. 30 yýldýr her eserimizi özenle
yapýyoruz, hiçbir eserin ikincisi olmadý.
Bunlarýn yaný sýra, nazardan koruduðuna inanýlan turkuaz
(Türke has) renginde kuþlar, uður simgeleri, kolye, yüzük gibi
takýlar ve çok çeþitli objeler yaptýk.
1990 yýlýndan bu yana Ýstanbulda birçok sergi açtýk, bunun
yaný sýra, yurt içi ve yurt dýþý sanatsal etkinliklere katýldýk. Çininin
altyapýsýný, kullanýlacak malzemeleri ve hangi malzemelerin
diðerleriyle birleþtirileceðini de iyi bilmek zorundasýnýz.
Alt yapý, fýrça ve sýrça, üçlü kombindir, hepsini iyi bilmek
gerekir. Gökkuþaðýndaki 7 renkten, mavi ile yeþil arasýnda
oluþan renk ise turkuazdýr, Türkün mavisidir. Turkuaz sanatýmýz
1000 yýllýk, geleneksel çinimiz 600 yýllýk, konaðýmýz 230 yýllýk.
Bu konak tarih ve sanatýn dile gelip konuþtuðu; bakarken,
görebilen, duyup dinlerken algýlayabilen, genç nesle ilham
verecek bir okuldur
Asýrlýk konaðýn odalarýný gezerken, Alopaþalý heyecan ve
coþkuyla anlatmaya devam ediyor, cihannüma (ömre bedel
anlarýn geçtiði yer), adýný verdiði bölümdeyiz.
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Burasý tarihin izlerini yansýtan bir müze gibi sanki. Radyodan,
gramofona, lambadan aynaya, siyah beyaz fotoðraflardan,
nüfus cüzdanlarýna ve tablolara kadar birçok obje bulunuyor.
Bu bir kadýnýn yýllar öncesindeki evlenme cüzdaný, kadýnýn
iþi bölümünde ev idaresi yazýyor, ev hanýmý kadýnlarýn önemine
iþaret ediyor. Ömre bedel anlar, en sevdiðiniz insanlarla, baþta
eþ ve çocuklar olmak üzere, ailenizle geçirilir. Çocukluðum
da konaklarda geçti, huzur içinde yaþadýðýmýz o günlerde,
annem ve babamýn kavga ettiklerini hiç görmedim, hatta
tartýþmazlardý bile. Rahmetli babam Ethem Usta, nasýlsýn diye
soran dostlarýna, Valla ne yapalým, sabahlarý kâr kokusuna,
akþamlarý yâr kokusuna koþturup duruyoruz, Ye üçü, kýl
beþi, karýþma Mevlâm iþi dermiþ. Bu sözler, insanlarýn
yaþanmýþlýklarý ile elde edilen gönülden dökülerek kültürümüze
yer etmiþ sözlerden bazýlarý. Konaðýn erkek baþodasýnda
toplanan beyler, ney, ud, kudüm, baðlama gibi enstrümanlar
eþliðinde, edep ve ilim sohbetleri yaparlarmýþ. Gençler de
saygýyla, edep ve haya ile konuþmadan oturup dinler, büyüklerin
tavsiyelerinden ve konuþmalarýndan feyz alýrlarmýþ. Oturma
adabý bile varmýþ, sedirin ve minderin yüksekliði ile oturulan
yerin derinliðinin belirli ölçüleri var. 1,5-2 dakikalýk gözler kapalý
bir oturma süresinde dahi, insanýn kan dolaþýmýný hýzlandýrýcý
ve düzenleyici, rehabilite eden olumlu bir etkisi var. Ecdadýmýz
büyük bilgi donanýmýna sahipmiþ, yaþananlardan ders ve feyiz

almýþ, bu birikimlerini çeþitli özlü sözlerle bizlere aktarmýþlar.
Unutulmaya yüz tutmuþ bu kültür hazinesinden yararlanmalý,
gelecek nesillere de anlatmalýyýz. Atatürk Sanatsýz kalan bir
milletin, hayat damarlarýndan biri kopmuþ demektir diyerek
sanatýn ve sanatçýnýn toplum için önemini vurgulamýþtýr.
Yazýmýzda özetle anlatýlmýþ olan Malazgirtten Cumhuriyete
ve sonsuzluða hikâyesini mutlaka Alopaþalýdan dinlemelisiniz.
Her odasýnda yaþanmýþlýklar gizleyen, muhteþem el iþlemeleri
ile hayran býrakan ahþaplarýn turkuazla buluþtuðu konaðýn özel
odasýnda, Alopaþalýdan Malazgirtten Cumhuriyete hikâyesini
dinliyoruz.
Bu odadaki ocak baþý üzerine ahþap oyma ile el ele tutuþmuþ
insan figürleri iþlenmiþ. Bu el ele tutuþlar arasýnda sembolik
olarak bir kalp oluþmakta. Bu kalp simgeleri, etnik kökeni,
yurdu, dili, rengi, ne olursa olsun, insanlarýn birlikteliðini,
sonsuzluða gidiþin sembolü olan dönüþü, aralarýndaki sevgiyi
ve kalpten gelen güzellikleri, sonsuzluða gidiþi simgeliyor.
Alparslan, o dönemdeki imkânsýzlýklar içerisinde bu birlikteliði
saðladým, bu ocaðý kurdum, insan yaþarsa ocaðý tüter, ocaklar
tüttükçe, çoðaldýkça millet olursun, birlik ve beraberlik olur
mesajý veriyor. Þeyh Edebali, oðluna nasihatinde Ey oðul,
insaný yaþat ki devlet yaþasýn demiþ. Aradan yüzyýllar geçse
bile, bu nasihatlerin önemi, halen günümüzde bile devam
ediyor. Sevgi tohumlarýnýn kalplerde yeþertilebileceðini, nesillerin
ve devletin devam edeceðini, birlik ve beraberliðin süreceðini,
anlatýyorlar.
Son olarak söylemek istediðiniz?
Türk ecdadýnýn önemli fikirlerini ve baþarýlarýný çocuklarýmýza
ve gençlerimize anlatmalýyýz. Bu konak da korunmasý gereken
bir kültür mirasýdýr. Kültür ve sanata sahip çýkan, emek veren
sanatçýlarýn da desteklenmesi gerekir. Görelim Mevlâm neyler,
neylerse güzel eyler. Gaye hoþ bir seda býrakmak ise,
býraktýðýmýza inanýyorum
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ALTINTAÞ
Güzel þehrimiz Kütahyanýn ilçelerini
tanýtacaðýmýz yeni yazý dizimizin ilk konuðu,
30 Aðustos Zaferinin kazanýldýðý topraklar.
Deðerli mermer yataklarý ile özdeþleþen
Altýntaþ ilçemiz, Uluslararasý Zafer Bölgesel
Havalimanýna ev sahipliði yapmasý nedeni
ile bugünlerde son derece popüler bir þöhrete
sahip. Tarým, turizm ve yatýrýmlar açýsýndan
cazibe merkezi haline gelen Altýntaþýn
bilinmeyen önemli özelliklerini
KUTSO okurlarý için derledik.
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Altýntaþ

TARÝH VE TURÝZM
30 AÐUSTOS ZAFERÝ
BU TOPRAKLARDA KAZANILDI
30 Aðustos zaferinin kazanýldýðý bu topraklar tarih zenginliðinin
önemini de artýrmaktadýr. Altýntaþ doðal güzellikleri ile turizm
merkezi olabilecek önemli özelliklere sahiptir. Yer altý zenginlikleri
ile tarýma elveriþli alanlarý ise yatýrýmcýlara cazip fýrsatlar
sunmaktadýr.
Altýntaþ ovasý Kütahya, Afyonkarahisar, Uþak illerinin en verimli
topraklarýna sahiptir. 1957 yýlýna kadar, Türkiye'nin en büyük
doðal sazlýðý iken, o tarihlerde açýlan kanallarla sazlýk kurutulmuþ
ve verimli tarým alanlarýna dönüþtürülmüþtür.
Bu verimli topraklarda, gübre ve ilaç kirlenmesi
bulunmamaktadýr. Milyonlarca yýllýk çürümüþ bitki köklerinden
oluþan toprak yapýsý ile hem organik tarýma, hem de çiçek
üretimine en uygun toprak yapýsýna sahiptir. Uzun yýllardýr kuru
tarým yapýlan arazilerde, Beþkarýþ Barajýnýn hizmete alýnmasýyla
sulu tarýma geçilmiþ ve bu uygulama, yörenin tarým potansiyelini
ve verimliliðini oldukça yüksek seviyelere çýkarmýþtýr.

ULAÞIM
Kütahya'nýn kuzeyinde Kütahya'ya 45 km. mesafede bulunan
Kütahya'nýn en eski illerinden biridir. 1947 yýlýnda ilçe olmuþtur.
Afyonkarahisara 50 km. Uþaka 80 km mesafede bulunan
ilçe, iç Egenin en stratejik bölgesi durumundadýr.
Ýstanbul-Ýzmir ve Ýstanbul-Antalya yolu ilçenin mücavir alanýndan
geçmektedir. Afyonkarahisar, Kütahya ve Uþak illeri Zafer
Bölgesel Havaalaný, Altýntaþ ilçesi mücavir (belediyenin
kontrolündeki alan) alanýnda bulunmaktadýr. Ülkemizin mühim
limanlarýndan biri olan Ýzmir limanýna ulaþmak için kullanýlan
en önemli güzergahýn baþlangýç noktasýdýr.
Sanayi potansiyeli ve ihracat kolaylýðý, iþadamlarýnýn bu bölgede
yapacaklarý yatýrýmlar için iþtah kabartýcý bir avantajdýr. Termal
zenginliðine sahip Afyonkarahisar, Kütahya illerine yakýnlýðý ve
Zafer Bölgesel Havaalanýna 50 km. mesafede olmasý, ulaþým
kolaylýðý saðlamaktadýr.

Yalnýzca hububat ve þeker pancarý üretimi yapýlmakta olan on
binlerce hektar deðerli arazi, alternatif ürün denemesi için
yatýrýmcýlarýný beklemektedir.
Zafertepe Çalköy, Aslýhanlar-Allýören-Pazar boðazýndaki yerlerde,
Mustafa Kemal Atatürkün bizzat yönettiði Baþkomutanlýk
Meydan Muharebesi cereyan etmiþ ve yapýlan mücadele ile
düþman büyük bir yenilgiye uðratýlarak, 30 Aðustos 1922
tarihinde, bu topraklarda büyük zafer kazanýlmýþtýr.
Türk tarihinin en önemli dönüm noktasý olan Cumhuriyetin,
kuruluþ emrine tanýklýk etmiþ olan bu kutsal topraklar, geçtiðimiz
yýllarda hak ettiði önemi ve ilgiyi görememiþ olsa da, ilçenin
ziyaretçi sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Her karýþ topraðýnda
kahramanlýk öyküleri dile gelen çevrede, Zafer, Þehit Sancaktar,
Kýrýk Kaðný ve Yüzbaþý Þekip Efendi Anýtlarý, ziyaretçilere duygu
ve gurur dolu anlar yaþatmaktadýr.

Kütahya, Afyonkarahisar, Uþak illeri Ticaret ve Sanayi Odalarý,
Zafer Kalkýnma Ajansý, Altýntaþ Belediyesi tarafýndan oluþturulan
Zafer Cazibe Merkezi Platformunun KUTSOda yapýlan ilk
toplantýsýnda, Altýntaþ ilçesinin ve bölgesinin, cazibe merkezi
projesi ile hýzla geliþeceði müzakere edilmiþ ve bu toplantýda
alýnan kararlar kamuoyu ile paylaþýlmýþtýr.
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Belediye Baþkaný Sýtký Yüzüak; Bu bölgede yaþamýný yitirmiþ
Yunan askerleri için kurulacak bir kaide, yüzlerce Yunan turisti
ilçemize çekeceði gibi, Türk-Yunan dostluðuna da olumlu
katký saðlayacaktýr. Çanakkale'de bulunan Anzak Anýtý gibi bir
projenin bu bölgede Yunanistan için oluþturulmasýyla, Kütahya
ve Afyonkarahisar illerine turizm açýsýndan önemli katkýlarý
olacaðýný düþünüyoruz þeklindeki görüþünü paylaþýyor bizimle
ve bu projenin Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti ve Frig Vadisi
ile iliþkilendirilerek yapýlmasý, doða ve kaplýca turizmi ile
taçlandýrýlmasý arzusunda olduðunu ifade ediyor. Ayrýca
Kütahyanýn Gediz ilçesinde bulunan Murat Daðý, 200 metre
yükseklikte, yýlýn 7 ayýnda kar yaðan bir yer olarak, kayak
turizmine elveriþli olduðunu ve keþfedilmeyi beklediðini belirtiyor.
El deðmemiþ doðal ormanlar ile muhteþem güzelliklere sahip
olan Gediz bölgesi, sýcak ve soðuk suyun yan yana aktýðý
Nevolis Kaplýca alanýnda þifa kaynaðý sular ve doða güzellikleri
ile ziyaretçilerine kucak açýyor.

HAYVANCILIK

ANIT VE ABÝDELER

Altýntaþ, Kütahya'nýn en büyük meralarýna ve otlaklarýna sahip
bir ilçedir. Ayrýca toprak yapýsýnýn verimliliði avantajýndan dolayý,
her türlü kültür bitkisinin ucuz yetiþtirileceði ve ekonomik olarak
temin edileceði potansiyele sahiptir. Ayrýca hayvancýlýk
açýsýndan, açýk ve kapalý besi yapmaya müsait bölünmemiþ
arazilere sahiptir.

ZAFERTEPEÇALKÖY KIRIK KAÐNI VE ÜÇ KOMUTAN
KOMUTAN ANITI
Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün, 31 Aðustos 1922
günü muharebe alanýný dolaþtýktan sonra Ýsmet Paþa ve Fevzi
Paþa ile Çalköyde yýkýk bir evin avlusunda, kýrýk bir kaðný
üzerinde son durum deðerlendirmesini yaptýklarý aný sembolize
eder. Anýt 2007 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr.
Mustafa Kemal Atatürk; 30 Aðustos 1924'te Þehit Sancaktar
Mehmetçik Anýtý temel atma törenindeki konuþmasýndan sonra
ise o günü þöyle anlatmýþtýr:
"Efendiler, Aðustos'un otuz birinci günü takriben zevalde idi
ki, yine bu Çalköyü'nde, yýkýk bir evin avlusu içinde Ýsmet
Paþa ve Fevzi Paþa ile buluþtuk. Kýrýk Kaðný arabalarýnýn
döþeme ve oklarýna iliþerek bundan sonraki vaziyeti mütalaa
ettik. Kazandýðýmýz Meydan Muharebesi'nin bütün seferi
hitama erdirebilecek bir azamet ve ehemmiyette olduðunda
ittifak ettik. Þimdi Bursa istikametinde çekilen düþman
kuvvetlerini mahvetmekle beraber bütün ordu-yý asli ile bilaaram Ýzmir'e yürüyecektik." ifadesini kullanýr.
ÞEHÝT SANCAKTAR
SANCAKTAR MEHMETÇÝK ANITI

MADENCÝLÝK
Altýntaþ, adýný aldýðý gibi mermer yataklarý ile ünlüdür. Ýlçede
10 mermer ocaðý bulunmaktadýr. 800 kalorilik kömür madenleri,
sanayi kuruluþlarý için önemli bir katý yakýt unsurudur. Ayrýca
karbon ve boya madenleri, Karaaðaç yöresinde ise manganez
maden tesisleri iþletilmektedir.
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Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtý Atatürk'ün 30/08/1924
yýlýnda temelini attýðý, Büyük Taarruz'da yitirilen tüm þehitlerimizi
temsil eden anýt olup 30/08/1922 BaþKomutan Meydan
Muharebesinin Atatürk tarafýndan sevk ve idare edildiði,
01/09/1922'de "Ordular Ýlk Hedefiniz Akdeniz'dir. Ýleri" emrinin
verildiði Zafertepeçalköy Beldemizde bulunmaktadýr.

Ýlçelerimiz
Altýntaþ

DOÐUÞU

ZAFER ANITI

Atatürk 31 Aðustos 1922 günü muhabere sahasýný gezerken
Þehitler arasýnda düþman topçu mermisinin açtýðý çukura
gömülmüþ bir sancaktar görür. Aziz Þehit topraðýn üstünde
katýlaþmýþ kolu ile sancaðý dimdik tutmaktadýr. Bu manzaradan
duygulanan Baþkomutan, Savaþ sonrasýnda yapýlacak meçhul
asker anýtý için bunun sembol alýnmasýný emreder.

Anýt, Kütahya-Afyon Karayolunda, Afyona 60 km kala "Abideler
Sapaðý" levhasýndan itibaren 29 km sonra 1181 rakýmlý
tepededir. 1964 de 220 sayýlý yasa ile inþaatýna baþlanmýþ
ve 1968de tamamlanýp ziyarete açýlmýþtýr.

YAPILIÞI
Mimar Hikmet ve Taþçý Kadri tarafýndan yapýlan bu anýtýn
temeli, 1924 yýlýnda bizzat Atatürk tarafýndan büyük bir söylevle,
Zafertepe'de atýlmýþ ve 1927 de törenle açýlmýþtýr. 1964 yýlýnda
220 sayýlý yasa ile Zafertepe'ye yeni bir Zafer Abidesinin
yapýlmasý için yýkýlmýþtýr. Üst Makamlardan alýnan müsaade ile
Tümgeneral Ali ÖZVEREN tarafýndan 1979 da hakiki yeri olan
Zafertepe'ye yeniden yapýlmýþ, 30 Aðustos 1979 yýlýnda
Milletimizin ziyaretine açýlmýþtýr.

Anýt gerek 30 Aðustos Zaferinin bütünü ile Kurtuluþ savaþýnýn,
gerekse Türk Milletinin birlik ve beraberlik içinde olmasýyla
zaferin kalýcý olabileceðini sembolize etmektedir. 1964 yýlýnda
yapýlmasýna karar verilen anýt 1972 yýlýnda yapýlmýþ olup
Zafertepeçalköy Beldemizde bulunmaktadýr. Çatýlmýþ silahlarýn
uzaktan görünüþü veya alev meþale hissini uyandýran Zafer
Abidesi, asýl manasý ile Kurtuluþ Savaþý'ný sembolize eder.
Abideyi bir kül olarak meydana getiren deðiþik yöndeki üçgen
bloklar; milletimizin, yakýn ve uzak milletlerin göstermeye
hazýrladýklarý haksýzlýða feveranýný iç ve dýþtaki düþman
kuvvetlerinin mukabil hareketlerini ve çeþitli mücadelelerden
sonra bütün milletin tek vücut halinde birleþerek kazandýðý 30
Aðustos zaferini canlandýrýr ve gelecek nesillere Türk Milletinin
içte ve dýþta meydana gelebilecek kötü tesirlere karþý er geç
birleþerek zafere gidebileceðini sembolize eder. Eser sahibine
ait yazýlmýþ blok büyük zaferin 50. yýlý münasebetiyle Korgeneral
Bahattin ALPKAN tarafýndan yazdýrýlmýþ ve yaptýrýlmýþtýr.
30 Aðustos 1972
Yazýmýza katkýlarýndan dolayý Altýntaþ Belediye Baþkaný Sýtký
Yüzüaka ve Ýl Müze Müdürü Metin Türktüzüne teþekkürlerimizi
sunuyoruz.
Kaynak: www.altintas.gov.tr

ÞEHÝT YÜZBAÞI ÞEKÝP EFENDÝ ÞEHÝTLÝÐÝ
Þekip Efendi Þehitligi, 14. Süvari Tümeni 3. Alayý 29 Aðustos
günü düþmana karþý hücum ederken þehit olan Yzb. Þekip
Efendi ile ayný alaydan erler, Düzce-Üsküp'ten Veysel Ömer,
Keskin-Yaðlýker' den Veli Mehmet, Akhisar Tatasut' dan Ýbis
Ömer'in bulunduðu þehitliktir. Zafertepeçalköy Beldesinde
bulunmaktadýr.
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KUTSO YÖNETÝM KURULUNDAN
TUGAY KOMUTANINA ZÝYARET
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri,
Kütahya Hava Er Eðitim Tugay ve Garnizon Komutaný
Hv.Py.Tuð.Celal Baþoðluna, ilimizde göreve baþlamasýndan
dolayý tebrik ziyaretinde bulundu.
Nafi Güral, ilimiz hakkýnda genel bilgiler vererek, Sayýn
Baþoðluna Kütahyanýn eðitim hayatýna önemli katkýlarý olacaðýný,
her bilgili insanýn bulunduðu ortama deðer kattýðýný, kendisinin
bilgi ve birikimi itibariyle Kütahya Hava Er Eðitim Tugayý ve
ilimiz için bir þans olduðunu söyledi.
Kütahyanýn eðitim, ticaret ve sosyal yaþam durumu hakkýnda
düþüncelerini paylaþan Güral, eðitim alanýnda orta öðretim
kampüsüne ihtiyaç duyulduðunu, daðýnýk yerlerdeki okullarýn
çalýþmalarýnýn daha zorolduðunu, çocuklarýn geliþimlerinin
gözlemlenmesi gerektiðini belirtti. Nafi Güral, Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasýnýn eðitime verdiði önemi vurgulayarak bu
alanda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. KUTSO
Anaokulunun ilimize kazandýrýldýðýný, Endüstri Meslek Lisesi
atölye binalarýnýn KUTSO tarafýndan yaptýrýldýðýný belirtti. KUTSO
Eðitim Vakfýnýn da kuruluþ sürecinin devam ettiðini sözlerine
ekleyen Güral, KUTSO Yönetim Kurulu olarak, KUTSOnun
küçük bütçesi ile büyük iþler yapmaya çalýþtýklarýný belirtti.
Eðitemediðiniz insaný kazanamýyorsunuz diyerek sözlerine
devam eden Güral, Kütahyada bir vakýf üniversitesi kurulmasýnýn
eðitim hayatýna kazandýracaðý avantajlardan bahsetti. Ýyi hizmet,
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kötü hizmeti kovar sözünden hareketle, gerek eðitim, gerek
ekonomik,gerekse sosyal yaþamýn iyileþtirilmesi için, yerel
dinamiklerin harekete geçirilmesi gerektiðinin altýný çizdi ve
bizler de bulunduðumuz bölgeye buna göre hizmet etmeliyiz
dedi. Ekonominin geliþmesi ile insanlarýn arzu ettiði sosyal
imkanlara kavuþabileceðini, bu imkanlara kavuþan insanlarýn
ise yaþamaktan keyif alacaðýný ifade etti. KUTSO Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Kütahya Hava Er Eðitim Tugay ve
Garnizon Komutaný Hv.Py.Tuð.Celal Baþoðluna, iþ dünyasýný
temsil eden arkadaþlarým ve bizler, size her türlü desteðe
hazýrýz, yanýnýzda olduðumuzu bilmenizi isteriz. Sizin de
Kütahyanýn sosyal hayatýna çok deðerli katkýlarýnýzýn olacaðý
kanaatindeyiz, yapýlacak olan hizmetler, toplumun hatýrlayacaðý
güzel hizmetler olarak hafýzalarda kalacaktýr. diyerek sözlerini
tamamladý.
Kütahya Hava Er Eðitim Tugay ve Garnizon Komutaný
Hv.Py.Tuð.Celal Baþoðlu ise ziyarette þunlarý söyledi: Biz de
burada yetiþtik, yeniden görev yapmak ve hizmet etmek adýna
Kütahyaya döndük geldik, bir þeyler verirken, bir þeyler de
öðreneceðiz. Bilgi ve tecrübelerinizden yararlanacaðýmýz çok
konu var. Kütahyaya katký saðlamayý umuyorum, þahsým
olarak katký saðlamaya her zaman hazýrým. Sizin gibi kuruluþlarýn,
iþadamlarýmýzýn ve sanayicilerimizin destekleri ve yaratýlacak
sinerji çok önemli. Bilgi ve imkanlarýmýzýn gücü oranýnda
desteðe, Kütahyanýn eðitim, kültür, sosyal hayatýna hizmet
etmeye hazýrýz.

Haber
Ziyaret

PEGASUS FÝRMASINDAN ZAFER
HAVALÝMANI'NDA YATIRIM ÝNCELEMESÝ
Pegasus Havayollarý firmasý yetkilileri, Zafer Havalimaný'nda
incelemelerde bulundu.

Zafer Havalimaný Koordinatörü Serhat Soðukpýnar, Pegasus
Havayollarý Yer Ýþletme Direktörü Boðaç Uðurlutegin, Satýþ
Direktörü Emre Pekesen ve beraberindeki heyet, havalimanýnda
inceleme yapmak üzere Kütahyaya geldi. Heyeti makamýnda
kabul eden Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Zafer
Havalimaný'nýn Kütahya için bir dönüm noktasý olduðunu
söyledi. Kütahya olarak havalimanýnýn kente açýlmasýndan
dolayý sevinçli olduklarýný kaydeden Baþkan Ýça, Zafer
Havalimaný'ný ilimize kazandýran devletimize ve yatýrýmcý firmaya
minnettarýz. Belediye olarak gerekli desteði saðlamaya
çalýþýyoruz. Bu kapsamda havalimaný faaliyete geçtiði zaman
belediye olarak bir yýl boyunca ücretsiz yolcu taþýmacýlýðý
yapacaðýz. Tanýtým faaliyetlerini de firmalar adýna yine bizler
yapmaya gayret gösteriyoruz. Bunu yurtdýþý gezilerimizde
sýklýkla dile getiriyoruz diye konuþtu.

HAC VE UMRE ORGANÝZASYONU ÝÇÝN ÇALIÞIYORUZ
Zafer Havalimaný'nýn bölgede Kütahya, Afyonkarahisar, Uþak
illerinin yaný sýra Eskiþehire de hizmet vereceðini vurgulayan
Ýça, Bölgesinde oldukça stratejik bir noktada bulunan Zafer
Havalimaný'nda hac ve Umre organizasyonlarýnýn yapýlabileceði
konusu da gündeme gelmiþti. Biz bu konunun deðerlendirilmesi

için ilgili mercilere bunu ilettik ve çok da sýcak karþýlandý.
Ýnþallah bunu da gerçekleþtirirsek kendiliðinden bir doluluk
oraný olacak ve cazibe merkezi haline gelecektir dedi.

KÜTAHYAYI EN UYGUN FÝYATLARLA DÜNYAYA
BAÐLAMAYI HEDEFLÝYORUZ
Havaalaný yapmakla iþin bitmediðini, hava ulaþýmýnýn þehirle
entegrasyonunun önemine dikkat çeken Pegasus Hava Yollarý
firma yetkilisi Boðaç Uðurlutegin, Havayolunun kentle iliþkileri,
altyapýsý konularýnda Kütahya Belediyesi'nin gayretlerini
görüyoruz. Bunun için ayrýca teþekkür ederiz. Firma olarak
heyetimizle gelip burada incelemeler yapýyoruz. Ýncelemelerimiz
olumlu geçmekte. Havaalaný hizmete girince kuvvetle muhtemel
bizim de seferlerimiz baþlayacaktýr. Öðrendiðimiz kadarýyla
bölgede 350 bin vatandaþ yurtdýþýnda yaþýyor. Bu onlar için
de faydalý olacaktýr. Ýnþallah incelemelerimiz sonucunda
seferlerimizi planlamayý umuyoruz. Ýnþallah en uygun fiyatlarla
Kütahyayý dünyaya baðlarýz diye konuþtu.
Kütahya Belediye Baþkaný'na desteklerinden dolayý teþekkür
eden heyet, Ýçaya üzerinde firma amblemi bulunan bir maket
uçak hediye etti. Heyet, daha sonra Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý Baþkaný Nafi Güralý da ziyaret ederek havayolu
firmalarýnýn iþadamlarýna saðlayacaðý kolaylýklarý anlattý.
Kaynak: Ýhlas Haber Ajansý
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DÜNYA OLÝMPÝYAT ÞAMPÝYONU

KUTSO MECLÝS KONUÐU
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý eylül ayý olaðan meclis

olimpiyat þampiyonu milli atletimiz Aslý Çakýr Alptekin ile

toplantýsý, KUTSO sosyal tesisi Âlâ Restoranda gerçekleþtirilen

antrenörü Ýhsan Alptekine, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Sanatçýsý

akþam yemeði ardýndan, Meclis Baþkaný Nihat Delen

Özkan Elagözün ebru sanatý ile hazýrladýðý plaketler, Kütahya

baþkanlýðýnda, KUTSO meclis toplantý salonunda

Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný

gerçekleþtirildi.

Nafi Güral ve KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan

KUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bazý meslek

takdim edildi.

komite baþkanlarýnýn katýlýmýnda yapýlan toplantýya, Kütahya

Aslý Çakýr Alptekin, plaket takdiminin ardýndan yaptýðý

Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü

konuþmada þunlarý söyledi: Beni buraya davet ettiðiniz için

Sadýk Ölçen, Londrada yapýlan 2012 Dünya Olimpiyatlarýnda

teþekkür ederim. Bu baþarýya zorluklarla geldim, ama cesaretim

ilimizi ve ülkemizi temsil ederek þampiyon olan milli atlet Aslý

hiç azalmadý. Eminim sizler de iþadamlarý olarak, birçok

Çakýr Alptekin ve antrenörü Ýhsan Alptekin konuk oldu.

zorluklarla bulunduðunuz noktalara geldiniz. Ben, yaþadýðým

KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delenin açýlýþýný yaptýðý toplantý,
tüm þehitlerimizin için saygý duruþu ile baþladý. 2012 Dünya
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KUTSO meclis üyeliðinden ayrýlan Mehmet Bacacýya, odamýz
adýna yaptýðý özverili çalýþmalar ve saðladýðý katkýlardan dolayý,
teþekkür plaketi takdim edildi. Ardýndan, meslek komitesi
baþkanlýðýnýn yanýnda KUTSO meclis üyeliði görevine de
baþlayan Mustafa Kýzýklýoðlu haziruna hitabýnda öncelikle
teþekkürlerini ifade ederek, bu görevi layýký ile yerine getirmek
için özveriyle çalýþacaðýný belirtti.
Meclis Üyesi Rasim Çoruh, KUTSO hizmet binasýnda meslek
komitelerine tahsis edilen çalýþma odalarýndan dolayý yönetim
kuruluna teþekkürlerini sundu.
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, KUTSO meslek
komitelerinin, Türkiyedeki ticaret ve sanayi odalarý arasýnda
örnek olabilecek çalýþmalar yaptýðýný ve bu durumdan duyduðu
okunurken, yarýþtaki anlardan daha çok heyecanlandým ve

memnuniyeti ifade etti.

gözyaþlarýmý tutamadým. Türkiyedeki birçok kiþi de ayný þekilde

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ise; meslek

gözyaþlarýný tutamamýþ. Bireysel koþtum ancak, arkamda
koskoca bir Türkiyenin olduðundan emindim. Cesaretle, Türk
halkýyla birlikte koþtum. Bu baþarý bireysel deðil, bu baþarý
hepimizin, ülkemizin.

komitelerinin önemini her zaman dile getirdiðini söyledi. Meslek
komitelerimiz ne kadar çok güçlü, çalýþkan ve baþarýlý olursa,
odamýz da bu oranda güçlü ve baþarýlý olur diyerek meslek
komitelerinin önemini vurguladý. Meslek komiteleri çalýþmalarýnýn,

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ise plaket takdiminin

þehrin geliþmesinde önemli bir kilometre taþý olduðunu belirten

ardýndan þöyle konuþtu: Plaket almak, plaket vermek çok

Güral, meslek komitelerinin önerileri ve çalýþmalarýnýn güzel

güzeldir. Hayatýmda verdiðim ve verebileceðim en güzel plaket

sonuçlar verdiðini ifade ederek, bu çalýþmalarýn KUTSOya

bu oldu. Bu þerefi bana bahþettiði için Meclis Baþkanýmýz

ayrý bir deðer kattýðýný ve güç verdiðini sözlerine ekledi. Güral;

Nihat Delene çok teþekkür ederim. Hepinizin adýna tebrik ve

Teþvik sisteminde Kütahyanýn 4.bölgede olmasýna sevindik,

takdirlerimizin bir ifadesi olarak bu plaketi verdik. Bu baþarýsýndan

ancak yerimizin aslýnda bu bölgeler arasýnda olmasý bizi üzüyor.

sonra Aslý kýzýmýzdan beklentilerimiz daha fazla olacak, hep

Keþke ikinci bölgede olabilseydik, þehrimizle ilgili birçok

üstün baþarý bekleyeceðiz.

sorunumuzu da çözmüþ olacaktýk diye konuþtu.

Plaket takdiminin ve konuþmalarýn ardýndan, KUTSO Eylül ayý

Gündem maddeleri ve konuþmalarýn tamamlandýðý KUTSO

meclis toplantýsýna konuk olan Kütahya Belediye Baþkaný

eylül ayý olaðan meclis toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen

Mustafa Ýça, Kentsel dönüþüm ve geliþim alanlarý ile afet riski

tarafýndan kapatýldý.

altýndaki alanlarýn dönüþtürülmesi projeleri ve yapýlan çalýþmalar
hakkýnda ayrýntýlý bilgi vererek, hazirunun sorularýný cevaplandýrdý.
Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýçanýn meclise hitabýnýn
ardýndan, meclis toplantýsýnýn olaðan gündem maddelerinde
yer alan, aðustos ayýna dair toplantý tutanaðý, aylýk mizan ve
yönetim kurulu faaliyet raporu sunuldu. Kurum ve kuruluþlardaki
KUTSO temsilcilerinden bilgi sunumu yapýldý.
Meclisten Bir Ses gündem maddesinde Sevginin Gücü
konusunda sunum yapan Meclis Üyesi Ahmet Y.Yazaroðluna
Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan plaket takdim edildi.
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SEVGÝ
Sevgi, baþarýnýn temel bileþenlerindendir. Hayat, sevgi olmadan
boþluk duygusu içinde acýyla geçer. Sevgi, hayatýmýzýn sýcaklýk
ve memnuniyetinin titreþmesini saðlar. Sevgi hem evrenin
hem de bireyin içindeki gerçek güçtür. Derinden, yalnýzca
romantik olarak deðil, her açýdan hissedilebilen bir enerjidir.
Kiþisel sevgi enerjiniz evrensel akýma uyum saðladýðýnda,
baþaramayacaðýnýz hiçbir þey kalmaz. Her iþin kendine göre
bir takým zorluklarý vardýr. Yorgunluk, býkkýnlýk, stres vb. sýkýntýlarla
sürekli karþý karþýya kalýrýz. Özellikle iþ hayatýmýzda sýkýntýlarla
daha çok karþýlaþýrýz. Ýþte bu sýkýntýlarla karþýlaþmamanýn ve
bu sýkýntýlarla baþa çýkmanýn yolu sevgiden geçmektedir.
Sevgi, merhameti, fedakârlýðý, affetmeyi, barýþý, kaynaþmayý,
mutluluðu ve baþarýyý beraberinde getirir. Ýnsanlarý seven ve
onlarýn kusurlarýný baðýþlayan, onlara sevgiyle bakan bir insanýn
iþ hayatýnda daha verimli ve baþarýlý olacaðý açýktýr. En küçük
esnaftan tutun da, yöneteni ve yönetileniyle, memuruyla,
iþçisiyle, ustasý ve çýraðýyla, fabrikasýyla, þirketiyle, bütün
çalýþanlar ve meslek sahipleri sevginin gücünü bilmeli ve
yüreklerinden sevgiyi eksik etmemelidirler. Çalýþma isteði ve
moralin sevgiyle baðlantýsý vardýr. Bir arkadaþýnýzla, müþterinizle
ya da çalýþanýnýzla bir araya geldiðinizde, karþýnýzdakine
içtenlikle gülümseyin. Göz temasý kurduðunuzda, ona
bakýþlarýnýzla sevginizi gönderin. Sevgi hiçbir zorunluluk
barýndýrmaz. Sevgide beklenti yoktur. Sevgi koþulsuzdur.
Kendinizi, iþinizi ve birlikte olduðunuz çalýþma arkadaþlarýnýzý
sevmeyi hayatýnýza yerleþtirdiðinizde daha baþarýlý olacaðýnýz
aþikârdýr.
Ahmet Y.Yazaroðlu
KUTSO Meclis Üyesi

GÜRAL:
Her þeyin temelinde
baþarýyý istemek ve
baþaracaðýnýza
inanmak vardýr.
9-11 2012 Ekim tarihlerinde Manisa'da bu yýl 6.kez düzenlenen
Manif'12 Ýnsan Kaynaklarý Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Fuarý
açýldý. Fuarýn açýlýþ konuþmacýsý olarak Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güralda hayat
tecrübelerini katýlýmcýlar ile paylaþtý.
Elli yýlý aþkýn sanayicilik ve iþveren tecrübesini, her fýrsatta
gençler ile paylaþan, istihdam oluþturmak için deneyimlerini
aktanan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Baaþkaný Nafi Güral,
 Ýstihdamda Ýþveren Beklentileri konulu bir konuþma
gerçekleþtirdi.
Manisa Belediyesi Fuar Merkezi'ndeki açýlýþ töreninde konuþan
Nafi Güral, her iþin temelinde baþarýyý istemek ve baþaracaðýna
inanmak olduðunu belirtti. Güral:  Hayalleriniz en büyük
hazinenizdir. Hayal kurmaktan ve hayalleriniz peþinde
koþmaktan asla vazgeçmeyin ama gerçekçi hayaller kurun.
dedi.
Gençlerle her buluþmasýnda kendi iþlerini kurmaya yönelten
ve bu konuda tavsiyelerde bulunan Nafi Güral, tavsiyelerini
yine tekrarladý. Konuþmasýnýn sonunda Manisa Valisi Ýbrahim
Daþöz, Nafi Gürala plaket takdim etti ve protokol, fuar süresi
boyunca açýk olan standlarý ziyaret etti.
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YENÝ TEÞVÝK
SÝSTEMÝ
SEMÝNERÝ

TASARIM TEKNOKENT
PROJESÝNDE
SON GELÝÞMELER

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý ile Konya Teþvik Danýþmanlýk

Duysaký Yönetim Kurulu Toplantýsýna konuk ederek, Tasarým

ve Dýþ Ticaret Ltd. Þti. iþbirliðinde yeni teþvik sistemi ve
yatýrýmcýlara sunduðu fýrsatlar konulu seminer KUTSO toplantý
salonunda gerçekleþtirildi.

Nafi Güral baþkanlýðýndaki Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu, Kütahya Dumlupýnar Tasarým Teknoloji
Geliþtirme Bölgesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Alpaslan
Teknokent hakkýnda bilgi aldý.
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Duysak; Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin
(TGB) Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde 50.099.72 m²,

KUTSO üyelerinin yoðun ilgi ve katýlým gösterdiði seminerde,

Kütahya 2.Organize Sanayi Bölgesinde 34.596.69 m² alana

Konya Teþvik Danýþmanlýk ve Dýþ Ticaret Ltd. Þti. Genel

sahip olacaðýný belirterek, bu alanlarda yapýlacak binalarýn

Müdürü Zekeriya Akol ile Proje Uzmaný Seyfi Suna tarafýndan

mimarisi ve yerleþimi hakkýnda bilgi verdi. Kütahya Dumlupýnar

genel ve bölgesel olarak yatýrým teþvik sistemi ve uygulamalarý,

Tasarým Teknoloji Geliþtirme Bölgesinde gerçekleþtirilecek

büyük ölçekli ve stratejik yatýrýmlarýn teþviki, yatýrým teþvik
belgesi uygulamalarý ve bu konuda dikkat edilecek hususlar
ile kalkýnma ajanslarý ve KOSGEB destekleri konularýnda bilgiler
verilerek, katýlýmcýlarýn sorularý cevaplandýrýldý.

çalýþmalarla ilgili olarak, çalýþma biçimine dair bazý yönergelerin
ve kullanýlacak form dokümanlarýnýn hazýrlandýðýný, web
sayfasýnýn ise taslak halinde olup, geliþtirilmesinin sürdüðünü
ifade etti.
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Duysakýn bilgi sunumunun ardýndan,
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve yönetim kurulu
üyeleri, Tasarým Teknoloji Geliþtirme Bölgesi ile ilgili görüþ ve
önerilerini Duysak ile paylaþarak karþýlýklý fikir alýþveriþinde
bulundular.

KUTSOYA ZÝYARETLER
Ýlimizde yeni açýlan Kütahya Sera AVMnin Müdürü Atakan
Tahmas, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim
Kuruluna iade-i ziyarette bulundu.
Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürü Ali Aygün ise,
KUTSO yetkilileriyle tanýþmak ve iki kuruluþ arasýndaki iletiþimi
ve iþbirliðini güçlendirmek amacýyla KUTSO Yönetim Kuruluna
konuk oldu.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve Yönetim Kurulu
üyelerinin ev sahipliði yaptýðý ve KUTSO sosyal tesisi Âlâ
Restaurantta düzenlenen akþam yemeðinde, ilimizin sosyal,
ekonomik ve ticari durumu hakkýnda güncel konular
deðerlendirildi ve karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunuldu.
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AHÝLÝK HAFTASI KUTLU OLSUN
Ahilik geleneðinin anlatýlmasý ve yaþatýlmasý adýna her yýl eylül
ayýnda tüm illerde çeþitli etkinliklerle kutlanan Ahilik Haftasý,
18-22 Eylül 2012 tarihlerindeki programlarla Kütahyada da
kutlandý.
Ahilik Haftasý kutlama programý kapsamýndaki etkinliklerin
birinci günü, esnaflardan oluþan heyetin Kütahya Valisi Sayýn
Kenan Çiftçiyi ve Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýçayý
makamlarýnda ziyareti ile baþladý. Zafer Meydaný'ndaki Atatürk
Anýtý'na çelenk sunulmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýyla devam etti.
Kutlama etkinliklerine, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Vali Yardýmcýsý
Bilal Ölmez, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Halil Toklu, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, KUTSO Yönetim
Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bazý meslek komitesi baþkanlarý,
Kütahya Ticaret Borsasý (KÜTBO) Meclis Baþkaný Ali Berber,
KÜTBO Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Durmaz, Kütahya Esnaf
ve Sanatkarlarý Odalarý Birliði (KÜTESOB) Baþkaný Ýbrahim
Yiðit ve KÜTESOBa baðlý odalarýn temsilcileri katýldý.
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gerekir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý olarak, bu felsefenin
öðretilmesini ve yaygýnlaþtýrýlmasýný destekliyoruz. Sadece
esnaflar arasýnda deðil, tüm iþ dünyasýnda benimsenmeli. Bu
felsefenin etrafýnda toplanmamýzý saðlayan Sayýn Valimize ve
kutlamalara katký saðlayan tüm kurumlara teþekkür ederim.

Esnaflarýn, kutlama komitesi (KUTSO, KÜTBO, KÜTESOB)
temsilcilerinin, öðrencilerin ve halkýn katýlýmý ile mehter takýmý
eþliðinde Zafer Meydaný önünden baþlayan Cumhuriyet
Caddesindeki (Sevgi Yolu) kortej yürüyüþü ile tarihi bedestene
gidilerek programa devam edildi. Mehteran gösterisi ile
baþlayan etkinlikler, kutlama komitesini temsilen KÜTBO
Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Durmaz, KUTSO Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet U.Atakan, KÜTESOB Baþkaný Ýbrahim Yiðit,
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve Kütahya Valisi
Kenan Çiftçi ahilik felsefesi hakkýnda yaptýklarý konuþmalarla
devam etti.
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi yaptýðý konuþmada; ahiliðin özünde
kardeþlik olduðunu söyleyerek, ahilik felsefesinin, insanlara,
meslek ve yaþama ahlakýna dair öðretiler sunan bir kültür
olduðunu ifade etti. Ahilik felsefesinin günümüzde esnaf
odalarý, ticaret odalarý gibi kuruluþlarýn üyeleri tarafýndan devam
ettirildiðini belirten Çiftçi, konuþmasýna þöyle devam etti:  Bu
felsefenin temelinde ticarette ve esnaflýkta, dürüstlük ile ahlakýn
önemine vurgu yapýlýr, ahilik öðretilerinde esnafýn güler yüzlü
olmasý, daha ucuza, daha kaliteli ürün ve mal satmasý gibi
tavsiyelerde bulunulur. Günümüzde sistemler biraz þekil
deðiþtirmiþ olsa da ahilik öðretisinin kurallarý halen devam
etmektedir. Kütahya esnaflarýný, ahilik haftasýndan dolayý
huzurunuzda bir kez daha kutluyorum.''

KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet U.Atakan yaptýðý
konuþmada þunlarý söyledi: Ahilik, Türklerin rönesansýdýr.
Ahilik, bugünün þartlarýnda bile, kurum yapýsý ve düzeni ile ileri
bir örgütlenme modelidir. Ahilik kültürü bir okul olarak, gençlerin
iyi yetiþmesini ve meslek ahlakýna sahip olmasýný saðlardý.
Ahilik, savaþ, afet vb. gibi olaðanüstü durumlarda, esnaf ve
halk arasýnda yardýmlaþma sandýðý olur, sosyal yardýmlaþma
sandýðý olarak üyelerine de mali destek saðlardý. Ahilik
felsefesinin ticaret hayatýna bazý tavsiyeleri þöyledir; Ýþyeri
sürekli yenilenmeli, yeniliklere açýk olmalý, müþteri için cazip
merkezler olmalý, alýnan sipariþler istenilen þekilde ve zamanýnda
yerine getirilmeli, esnaf sözünü tutmalý, müþteri kapýda güler
yüzle karþýlanmalý, ikramda bulunulup ona güven verilmeli,
zorlaþtýrýcý deðil, kolaylaþtýrýcý olunmalý, dükkanlar sürekli temiz
tutulmalý, iþler ciddiyetle görülmeli.
Konuþmalarýn ardýndan temsili þed kuþanma töreni ilgiyle
izlendi. Temsili Ahi Baba Mehmet Ali Eraydýn baþkanlýðýndaki
heyet, ahilik kurallarýna uymadýðý belirlenen ayakkabýcý esnafýn
meslekten men edilmesine karar vererek, bir çinicinin ustalýða
geçiþte þed kuþanmasýný canlandýrdý.
KUTSO, KÜTBO ve KÜTESOB üyelerinden çeþitli meslek
dallarýnda baþarý göstermiþ ve örnek olmuþ esnaflara plaket
takdim edildi. KUTSO üyelerinden Ergun Özatað, Hulusi
Ocakoðlu ve Ýrfan Sopakoymaza plaketleri, KUTSO Meclis
Baþkaný Nihat Delen ve KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili
Ýsmet Özotraç tarafýndan takdim edildi.
Ahilik konulu kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren
öðrencilere baþarý belgelerinin takdim edilmesi ile tarihi
bedestende yapýlan program sona erdi.

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral yaptýðý konuþmada
þunlarý söyledi: Ahiliði incelediðimizde hizmet etmenin ve
kanaat etmenin, müþteri memnuniyetinin, ticarette fedakarlýðýn,
özverinin ve dayanýþmanýn önemli olduðunu görüyoruz. Hak
ile sabýr dileyip bize gelen bizdendir, akýl ve ahlak ile çalýþýp
bizi geçen bizdendir diyen ahilik felsefesini özümsememiz
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KUTSODAN KÜTAHYA
SERA AVMYE ZÝYARET
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen ve KUTSO Yönetim
Kurulu Üyelerinden oluþan heyet, yeni açýlan Kütahya Sera
AVM Müdürü Atakan Tahmasa, kutlama ziyaretinde bulundu.

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, ziyarette
Kütahyada böyle bir alýþveriþ merkezi olmadýðý için insanlarýn
baþka illere gittiklerini, ilimizde bulunmayan büyük markalarýn,
burada hizmet vermesinin önemli olduðunu söyledi. Güral,
alýþveriþ merkezine giriþ ve çýkýþlarda trafik düzenlemesi
yapýlmasý gerektiðini, alýþveriþe gelenlerin poþet ve çantalarýnýn
taþýnmasý konusunda yardýmcý olunmasýnýn iyi bir uygulama
olabileceði ve bu konuda promosyon çalýþmalarý
yapýlabileceðine dair tavsiyelerini dile getirdi. Ýlimiz ekonomisinin
canlandýrýlmasýna ve sosyal yaþama katký saðlayacak olan
alýþveriþ merkezi ile ilgili olarak, sivil toplum örgütleri ve kanaat
önderlerinin üzerine düþen görevleri yapmasý gerektiðini ifade
eden Güral, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn katký
saðlayabileceði konularda destek vermeye hazýr olduðunu
belirtti.
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Kütahya Sera AVM Müdürü Atakan Tahmas, alýþveriþ merkezinin
fiziki alaný ve içerisinde bulunan maðazalar hakkýnda bilgi verdi.
Sürekli yenilik ve geliþim içinde çalýþmalarýna devam ettiklerini
belirten Tahmas, daha önce Kütahyada hizmeti bulunmayan
60 markanýn maðaza açtýðýný ve 600 kiþi istihdam saðlandýðýný
ifade etti. Tahmas, bu maðazalarda çalýþan personellere
Bursa, Ankara gibi büyük illerde perakende satýþ eðitimleri
verildiðini söyledi. Bu eðitimlerin ilk grubunda 250 kiþiye Milli
Eðitim Bakanlýðý onaylý sertifika verildiðini belirterek, nitelikli
istihdam ve iþgücünün arttýrýlmasýna katký saðlayacak olan bu
eðitimlerin, önümüzdeki aylarda da devam edeceðini sözlerine
ekledi. Tahmas, Kütahyadaki kurum ve kuruluþlardan çok
destek gördüklerini ve bu desteðin halen devam etmesinden
duyduðu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretten dolayý KUTSO
heyetine teþekkür etti.
Ziyaretin anýsýna, Kütahya Sera AVM Müdürü Atakan Tahmasa,
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral tarafýndan, Ahmet
Yakupoðlunun Rengarenk Kütahya eseri hediye edildi.

Haber
Ziyaret

KUTSO BAÞKANLIÐINDAKÝ HEYET,
ZAFER HAVALÝMANINI ÝNCELEDÝ
Kütahya, Afyonkarahisar ve Uþak illerini kapsayan Zafer
Havalimanýna, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
organizasyonunda bir inceleme ziyareti gerçekleþtirildi.
Türkiyenin ilk bölgesel havaalaný olma özelliðini taþýyan Zafer
Havalimanýna yapýlan ziyarete, Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, KUTSO
Meclis Baþkaný Nihat Delen, KUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis
Üyeleri, Gediz, Simav, Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odalarý,
Kütahya Ticaret Borsasý, Afyonkarahisar ve Uþak Ticaret ve
Sanayi Odalarý ile bu illere baðlý ilçelerde bulunan ticaret ve
sanayi odalarý ve ticaret borsalarýnýn baþkanlarý ile yönetim
kurulu ve meclis üyeleri katýldý. Altýntaþ Belediye Baþkaný Sýtký
Yüzüak, IC Holding Antalya Bölge Müdürü Abdullah Keleþ,
IC Ýçtaþ Zafer Havalimaný Ýþletme Koordinatörü Nedim
Uzunkaya,Zafer Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Yýlmaz Özmen
ile basýn mensuplarý da katýlýmcýlar arasýnda yer aldý.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
NafiGüral ziyarette yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi; Zafer
Havalimaný bölgenin kaderini olumlu etkileyecek bir yatýrýmdýr.
Emeði geçenlere teþekkür ediyoruz. Bugün buraya, bizlere
verilecek görevleri birinci aðýzdan dinlemek için geldik. Zafer
Havalimaný tamamlandýktan sonra, buralar birer cazibe merkezi
olacak. Tabiî ki bunun için de biraz zamana ihtiyaç var. Kütahya
ve Afyonda yatýrýmý olan bir kiþi olarak benim üzerime ne gibi
görevler düþerse yapmaya hazýrým.
Ziyaret heyeti, yapýlan konuþmalarýn ardýndan devam etmekte
olan inþaat alanýný gezerek incelemelerde bulundu.

Zafer Havalimaný inþaatýný yapan IC Holdingin Antalya Bölge
Müdürü Abdullah Keleþ ziyarette yaptýðý açýklamada; yapým
çalýþmalarýnýn hýzlandýrýldýðýný, Ekim ayýnda inþaatýn
tamamlanacaðýný belirterek, ziyarete katýlan heyete,
havaalanýnda yürütülen çalýþmalar hakkýndabilgive geliþmeleri
aktardý. Bölgenin ekonomisine ve kalkýnmasýna büyük katký
saðlamasý beklenen havaalanýnýn Kütahya, Afyon ve Uþak
illeri için hayýrlý olmasýný diledi.
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DIÞ TÝCARET
SEMÝNERÝNE

BÜYÜK ÝLGÝ
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) ile T.C.
Ekonomi Bakanlýðý Ýhracat Genel Müdürlüðü
iþbirliðindeki Dýþ Ticaret Bilgilendirme Semineri
KUTSO toplantý salonunda gerçekleþtirildi.
KUTSO üyelerinin katýldýðý seminer, T.C. Ekonomi Bakanlýðý
Ýhracat Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Zekeriya Bektaþýn
bakanlýðýn vizyonu ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi sunumu ile
baþladý.

Tuðrul Baran

Bölgenin baþarýlý iþadamý ve ihracatçýlarýndan tecrübe
paylaþýmlarý bölümünde; Altýn Çini ve Seramik Sanayi A.Þ.
Yönetim Kurulu Baþkaný ve KUTSO 7. Meslek Komitesi
Baþkaný Mustafa Kýratlý ile Gürallar Art&Craft Genel Müdürü
Tuðrul Baran, yaptýklarý konuþmalarda; firmalarýnýn baþarý
hikâyesinden örnekler ile görüþ ve tavsiyelerini katýlýmcýlarla
paylaþtýlar.
T.C. Ekonomi Bakanlýðý Ýhracat Genel Müdürlüðü Dýþ Ticaret
Uzman Yardýmcýlarý Onur Tekyýldýz ile Fatih Þeker, Ýhracat
Mevzuatý, Dahilde ve Hariçte Ýþleme Rejimleri, Türk Ürünlerinin
Yurtdýþýnda Markalaþmasý, Türk Malý Ýmajýnýn Yerleþtirilmesi ve
TURQUALITYnin Desteklenmesi, Yurt Dýþý Birim, Marka ve
Tanýtým Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Tasarým Desteði
konularýnda bilgi vererek, katýlýmcýlarýn sorularýný cevapladýlar.
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Zekeriya Bektaþ

Seminerin ikinci bölümünde, T.C. Ekonomi Bakanlýðý Ýhracat
Genel Müdürlüðü Ýhracatý Geliþtirme Uzman Yardýmcýsý Gözde
Eroðlu ve Ýhracatý Geliþtirme Uzmanlarý Fatma Akyüz ve Pýnar
Özpak, sýrasý ile Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesinin
Desteklenmesi, Pazar Araþtýrmasý ve Pazara Giriþ Desteði,
Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi, Yurt Dýþýnda
Gerçekleþtirilen Fuar Katýlýmlarýnýn Desteklenmesi, Ülke
Masalarý, Pazar Araþtýrmasý, Güney Afrika Cumhuriyeti Pazarýna
Ýhraç Ýmkanlarý konularýnda bilgi vererek, katýlýmcýlarýn sorularýný
cevapladýlar.
T.C. Ekonomi Bakanlýðý Ýhracat Genel Müdürlüðü uzmanlarý,
firmalarýn, ihracatta saðlanan devlet destekleri ve teþviklerden
azami düzeyde yararlanmalarý amacýyla, ülke genelinde ticaret
ve sanayi odalarý ile iþbirliði yaparak, bu seminerleri
gerçekleþtirdiklerini belirttiler. KUTSO ile yapýlan iþbirliðinden
ve üyelerin seminere gösterdiði ilgi ve katýlýmdan memnuniyet
duyduklarýný dile getirdiler.

Mustafa Kýratlý

Haber
Panel

GÜRAL:
YENÝ DÜNYA
DÜZENÝNE AYAK
UYDURMALIYIZ
Yapý Kredi Bankacýlýk Akademisi tarafýndan
düzenlenen Yapý Kredi Akademi Zirvesinde
Kütahya Porselen Sanayi A.Þ Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral, katýlýmcýlara önemli
tavsiyelerde bulundu.
Deneyimini ve düþüncelerini paylaþtýðý genç nesiller gibi, her
sektörden profesyonelin de örnek aldýðý isim Nafi Güral,
dünyanýn en saygýn ekonomistlerinden, nobel ekonomi ödüllü
Prof. Dr. Peter A. Diamond, TAV Ýcra Kurulu Baþkaný Sani
Þener ve Yemeksepeti.com CEO'su Nevzat Aydýnýn da
konuþmacý olarak katýldýðý Yapý Kredi Akademi Zirvesi:
Ekonomide Yeni Düzende katýlýmcýlara ekonominin geleceði
hakkýndaki görüþlerini aktardý.
2 Ekim günü Yapý Kredi Genel Müdürlük Binasýnda gerçekleþen
ve bu sene üçüncüsü düzenlenen, "Ekonomide Yeni Düzen"
konulu Akademi Zirvesi'nin açýlýþýnda konuþan Kütahya Porselen
Sanayi A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral:  Rekabet
gücünü kaybettiðimiz alanlardan çýkmamýz lazým. Enerji yoðun,
emek yoðun iþleri devam ettirdiðimiz sürece sorunlar yaþarýz.
Kayýt dýþýyla baþ etmek zorunda kalýrýz. Layýt dýþýný önelemek
adýna insana yatýrým yapýlamasý en temel önceliðimiz olmalý.
dedi. Güral sözlerine þöyle devam etti:  Türkiyede yaklaþýk
üç milyon yediyüzelli bin iþletme var. Bunlardan sadece üçbini
büyük iþletmeler. Ve Türkiye istihdamýnýn %76sýný bü þirketler
oluþturuyor. Bu iþletmelerin sayýsýnýn arttýrýlmasý gerekli.
Önümüzdeki yýllarda makine, enerji ve kimya sanayilerinin
biliþim teknolojileri ile sentezlenerek büyüyeceðini belirten Nafi
Güral, özellikle enerji sektöründe özelleþtirmenin artmasýyla
daha fazla üretim olacaðýnýn da altýný çizdi. Güral, büyük

ekonomilerin ihracatcýlarýnýn ortak paydasýnýn kimya ve bilgi
teknolojisine, makine imalatýna sanayisine önem vermeleri
olduðunu kaydederek Türkiye olarak 2023 hedeflerine ulaþmak
istiyorsak biz de bu alanlara gereken önemi vermeliyiz. Özellikle
makine ve kimya sanayisi lokomotif sektörlerdir. dedi.
Þikayet etmeyi bir kenara býrakarak yeni dünya düzenine ayak
uydurmamýz gerektiðini vurgulayan, sanayide elli iki yýlý geride
býrakan iþ adamý ve sanayici Nafi Güral, biliþim ve teknoloji ile
tanýþma yaþýnýn 2ye inmesiyle ilgili de  Ulu çýnarlar, kalem
kadar fidanlardan oluþur. Bu sebeple, genç ve çocuklarýmýzý
bu yönde eðitmeliyiz. söylemiyle de yeni nesillerin eðitilmesinin
ne kadar önemli olduðunu vurguladý.
Zirvenin sonunda Nafi Güral, baþarýya ulaþmak hakkýnda da
deneyimleri katýlýmcýlara aktardý. Güral, konuþmasýna biliþim
ve teknoloji sektöründe alan deðil, satan olmamýzý ve dýþ
dünyaya yazýlýmlar satan dinamizmi yakalamamýz gerektirdiði
belirterek son verdi.
Nafi Güral, her fýrsatta genç nesillere aktadýðý deneyimleri ve
tecrübelerini, farklý sektörlerdeki iþ adamlarýna da aktarmasý
ile dikkat çeken iþ adamlarýmýz arasýnda yer alýyor. Nafi Güral,
baþarýlý iþ hayatý ve gençlere aktardýðý tecrübeleri nedeniyle
de aldýðý birçok ödülün yaný sýra, ODTÜ Genç Giriþimciler
Topluluðu tarafýndan Yaþam Boyu Baþarý ödülüne layýk
görülmüþtü.
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SEKTÖR TEMSÝLCÝSÝ
MESLEK KOMÝTELERÝ BULUÞTU
5174 sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Kanunu ve ilgili
yönetmelik gereði yýlda iki defa düzenlenen Meslek Komiteleri
Müþterek Toplantýsýnýn 2012 yýlý ikinci toplantýsý KUTSO toplantý
salonunda gerçekleþtirildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve Meclis Baþkaný
Nihat Delen baþkanlýðýnda, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin,
Meslek Komitesi Baþkanlarýnýn ve üyelerinin katýlýmýyla
gerçekleþtirilen toplantýda, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn
16 adet meslek komitesini temsilen komite baþkanlarý ve
üyeleri, faaliyetlerini ve planlanan çalýþmalarýný haziruna sunmak
üzere birer konuþma yaptýlar.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral toplantýda yaptýðý
konuþmada; meslek komitelerinin, KUTSOnun gücü ve
dinamosu olarak, çalýþmalara deðer katan en önemli faktör
olduðunu ve bu çalýþmalara verilen önemden dolayý KUTSO
hizmet binasýnda komitelere ayrý ayrý çalýþma odalarý tahsis
edildiðini belirtti.
KUTSO tarafýndan eðitime verilen önem ve destekten bahisle,
Endüstri Meslek Lisesi atölye binalarý yapýmýnýn ve Eðitim Vakfý
kuruluþ çalýþmalarýnýn devam ettiðini, ilimize vakýf üniversitesi
kazandýrýlmasýnýn planlandýðýný söyledi.
Küçük sanayi bölgesi alanýnýn firmalar için yetersiz hale geldiðini
ifade eden Güral, daha büyük bir sanayi bölgesi ile KOBÝ
organize sanayi bölgesinin kurulmasý gerektiðini, bununla ilgili
olarak yer tahsisi için araþtýrma yapýldýðýný belirtti.
Güral, Meslek komitelerinde görüþülen sektörel konularýn,
Yönetim Kuruluna iletilmesinin önemli olduðuna deðinerek,
Oda olarak yetkili kuruluþlarla yapýlmasý gereken görüþmelerin
ve çalýþmalarýn takip edileceðini, bu sebeple üyelerin mesleki
sorunlarýný Odamýza iletmeleri gerektiðini ifade etti. Güral,
KUTSO üyelerine Sorunlarla bireysel olarak uðraþmak yerine
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odamýz vasýtasýyla çözüm getirmek daha etkili olur, bu konularý
bize getirin, bizler de görev alarak çözelim diye seslendi.
Zafer Havalimanýnýn hizmete açýlmasýyla, iþ dünyasý için yeni
fýrsatlar doðacaðýný söyleyen Güral, kesme çiçek üretimi ve
yol üstü maðazacýlýðýnýn yapýlabileceðini söyledi.

GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ
1.Meslek Komitesi Gýda Ticareti sektörünü temsilen konuþma
yapan komite üyesi Habil Yýlmaz; komite tarafýndan yapýlan
faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Yýlmaz, yapýlan toplantýlarda
ilimizde trafik akýþýnýn ters yöne çevrilmesi hususunda
görüþmeler ve müzakereler yapýldýðýný, gýda üretici ve
toptancýlarýnýn bir arada olabileceði site ihtiyacýnýn
görüþüldüðünü ve bu konuda yer temini için çalýþmalar
yapýldýðýný belirtti.

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ÝMALATI SEKTÖRÜ
2.Meslek Komitesi Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Ýmalatý sektörünü
temsilen konuþma yapan komite baþkaný Faruk Iþýlda; komite
tarafýndan yapýlan faaliyetler hakkýnda bilgi vererek, 1.Meslek
Komitesi ile iþbirliði yapýldýðýný söyledi.
Ýl Tarým, Gýda ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ve Kütahya Ziraat
Odasý gibi, sektörlerini yakýndan ilgilendiren kamu kurumlarý
ve sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliði çalýþmalarý yapýldýðýný, bu
kuruluþlarla gerçekleþtirilen toplantýlarda, sektörlerine dair
sorunlar ve çözüm önerilerinin müzakere edildiðini belirtti.
Sektörel fuarlarýn üyelere duyurulduðunu, fýrýncý üyelere hijyen
eðitimi verilmesi için çalýþmalarýn sürdüðünü ifade etti.

YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ
3.Meslek Komitesi Yapý ve Yaþam sektörünü temsilen konuþma
yapan komite üyesi Hasan Baydar; komite toplantýlarýnda

Haber
Toplantý

sektörü ilgilendiren konular hakkýnda görüþmeler yapýldýðýný
belirterek, son dönemlerde gündemde olan kentsel dönüþümle
ilgili olarak Kütahyada yapýlan çalýþmalarla ilgili
deðerlendirmelerini dile getirdi.

ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE TESÝSATI SEKTÖRÜ
4.Meslek Komitesi Ýnþaat Malzemeleri ve Tesisatý sektörünü
temsilen konuþma yapan komite baþkaný Mustafa Kýzýklýoðlu;
komite toplantýlarýnýn düzenli olarak gerçekleþtirildiðini, üyelerin
ziyaret edildiðini ifade etti. Sektörlerini yakýndan ilgilendiren
yapý, inþaat, seramik konularýndaki yurt içi ve yurt dýþý fuarlara
ziyaretler yapýldýðýný, üyelerden oluþan heyetle, kasým ayýnda
Çin-Shanghaida düzenlenecek inþaat fuarý ve iþ gezisine ve
ocak ayýnda Las Vegas-ABD Taþ Fuarýna, KOSGEB destekli
olarak katýlacaklarýný söyledi.

OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE AKARYAKIT SEKTÖRÜ
5.Meslek Komitesi Otomotiv, Ulaþtýrma ve Akaryakýt sektörünü
temsilen konuþma yapan komite baþkaný Derya Erden Çerkeþ,
komite tarafýndan yapýlan faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Üye
ziyaretleri ve Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkýnda bilgilendirme
toplantýlarý yapýldýðýný, sektörleri ile ilgili kamu kurum ve
kuruluþlarýyla görüþmeler ve toplantýlar gerçekleþtirildiðini belirtti.

MOBÝLYA, DERÝ VE TEKSTÝL SEKTÖRÜ
6.Meslek Komitesi Mobilya, Deri ve Tekstil sektörünü temsilen
konuþma yapan komite baþkaný Selda Günçelik; komite
toplantýlarýnýn düzenli olarak yapýldýðýný belirterek, takým olmanýn
baþarýyý da beraberinde getirdiðini söyledi. KUTSO hizmet
binasýnda komitelere tahsis edilen çalýþma odalarýndan dolayý
Yönetim Kuruluna teþekkürlerini sunarak, çalýþmalarýný daha
ileriye götürecek olumlu bir faktör olduðunu ifade etti.

SERAMÝK, PORSELEN SEKTÖRÜ
7.Meslek Komitesi Seramik, Porselen sektörünü temsilen
konuþma yapan komite baþkaný Mustafa Kýratlý; komitenin
son 6 aylýk çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek, Organize Sanayi
Bölgesinde bulunan firmalarýn enerji giderlerinin düþürülmesi
için yetkili kuruluþlar nezdinde giriþimler yapýldýðýný, ilimizde
sanatçýlar köyü kurulmasý hakkýnda gayretlerinin olduðunu
belirtti. Ayrýca küçük sanayi sitesinin yetersizliði sebebiyle,
Kütahyada yeni sanayi sitesi ve KOBÝ Organize Sanayi Bölgesi
yapýlmasý hakkýndaki önerilerinin Yönetim Kuruluna arz edildiðine
dair bilgi verdi.

Derneðinin ilimize davet edilerek, þehrin tanýtýldýðýný ifade etti.

SAÐLIK VE EÐÝTÝM SEKTÖRÜ
11.Meslek Komitesi Saðlýk ve Eðitim sektörünü temsilen
konuþma yapan komite baþkaný Mustafa Aktaþ; 2012-2013
eðitim-öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasýný dileyerek, geçtiðimiz
eðitim-öðretim döneminde KUTSO tarafýndan baþarýlý ve ihtiyaç
sahibi 50 öðrenciye dershane desteði saðlandýðýný ve bu
desteðin yeni dönemde de sürecek olmasýnýn sevindirici
olduðunu belirtti.

FÝNANS, SÝGORTA, EMLAK VE KUYUMCULUK SEKTÖRÜ
12.Meslek Komitesi Finans, Sigorta, Emlak ve Kuyumculuk
sektörünü temsilen konuþma yapan meslek komitesi baþkan
yardýmcýsý Ýsmail Daþgýn; Borçlar Kanunu hakkýnda deðiþiklik
yapýlmasý ile ilgili olarak üyelerle istiþare yapýldýðýný, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliðine görüþlerinin sunulduðunu belirtti.
Ayrýca, bankalardaki uygulamalarda kefalet ve iþlemler hakkýnda
yapýlan düzenleme ve deðiþiklikler konusunda bilgi verdi.

DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ÝLE METAL VE MAKÝNA
ÜRETÝM SEKTÖRÜ
13.Meslek Komitesi Dayanýklý Tüketim Mallarý ile Metal ve
Makine Üretim sektörünü temsilen konuþma yapan meslek
komitesi üyesi Mahmut Öztaþ, sanayi bölgesinde faaliyet
gösteren üyeleri yakýndan ilgilendiren ve Kütahya Belediye
Meclisinde alýnan Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi
hakkýndaki kararla ilgili deðerlendirmelerini paylaþtý.

ÇÝNÝ, EL SANATLARI, YÖRESEL SANAT FAALÝYETLERÝ
SEKTÖRÜ
14.Meslek Komitesi Çini, El Sanatlarý, Yöresel Sanat Faaliyetleri
sektörünü temsilen konuþma yapan komite üyesi Ýsmail Yiðit;
çini sektöründe faaliyet gösteren üyelerin artýk daha kurumsal
yapýda bir araya gelebildiðini belirterek, Sýtký Olçar Çini Sitesinin
hayata geçirildiðini ve imalatçýlarýn bu siteye taþýnmaya
baþladýðýný ifade etti. Yurt içi ve yurt dýþýnda kültür-sanat
etkinliklerine ve sergilere katýlým saðlandýðýný, 5-12 Ekim 2012
tarihlerinde Ýstanbul-Pendikte düzenlenecek etkinliðe
Kütahyadan 36 yöresel sanat dalýndan katýlým olacaðýný ve
Kütahyanýn tanýtýlacaðýný paylaþtý.

MÜHENDÝSLÝK VE TEKNÝK HÝZMETLER SEKTÖRÜ

HÝZMET SEKTÖRÜ

15.Meslek Komitesi olan Mühendislik ve Teknik Hizmetler
sektörünü temsilen konuþma yapan komite üyesi A.Ersin
Özçoban; mimarlar, mühendisler ve yapý kooperatiflerinden
teþekkül eden 15.nci meslek grubunun, Yapý ve Yaþam
Sektörü olan KUTSO 3.Meslek Komitesi ile ve mühendisler
ve mimarlar gibi meslek odalarý ile iþbirliði içinde çalýþmalar
yaptýðýný belirtti. Ýldeki sit alanlarý, restorasyon ve izinler,
korumaya alýnmýþ olan yapýlar hakkýndaki deðerlendirmelerini
paylaþtý.

10.Meslek Komitesi Hizmet sektörünü temsilen konuþma
yapan Meslek Komitesi Üyesi Mehmet U.Atakan; komitenin
son altý aylýk çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Üyelerin sorunlarýnýn
müzakere edilerek çözüm önerileri üretilmeye çalýþýldýðýný,
turizm sektörüne dair çalýþma ve toplantýlar yapýlarak bu toplantý
sonuçlarýnýn rapor haline getirildiðini belirtti. Travel Turkey ve
EMITT turizm fuarlarýna katýlým saðlandýðýný ve Ýzmir Rehberler

16.Meslek Komitesi Toprak ve Aðaç Sanayi sektörünü temsilen
konuþma yapan komite baþkaný Aydýn Çakýr; üye ziyaretleri
ve sektör deðerlendirmeler yapýlmakta olduðunu, mobilya
imalatý yapan üyelerin sorunlarýný iletmek üzere Kütahya
Belediyesi ile görüþme yapýldýðýný belirtti. Ayrýca sektörleri ile
ilgili olan fuarlara ziyaretler düzenlendiðini sözlerine ekledi.

ÝLETÝÞÝM VE BÝLGÝ SEKTÖRÜ
9.Meslek Komitesi Ýletiþim ve Bilgi sektörünü temsilen konuþma
yapan komite baþkaný Mehmet H.Çetin; yeni eðitim öðretim
yýlýnýn baþlamasýyla birlikte kýrtasiye sektöründe hareketlenmenin
olduðunu, komite olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne ziyaret
planladýklarýný belirtti.

TOPRAK VE AÐAÇ SANAYÝ SEKTÖRÜ
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Haber
Toplantý

ALFEMO GENEL
MÜDÜRÜ
H.RAMAZAN
DAVULCUOÐLU,
KUTSO MECLÝSÝ
KONUÐU
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim ayý olaðan meclis
toplantýsý, KUTSO Sosyal tesisi Âlâ Restorandaki akþam
yemeðini müteakip, Meclis Baþkaný Nihat Delen baþkanlýðýnda,
KUTSO meclis toplantý salonunda gerçekleþtirildi. KUTSOya
yeni kayýt olan üyelerle bir araya gelinen akþam yemeði
sonrasýnda, Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve Meclis
Baþkaný Nihat Delen tarafýndan yeni üyelere üyelik levhalarý
takdim edildi. KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral,
takdimlerin ardýndan üyelere þunlarý söyledi: Aramýza katýlarak
Kütahyanýn geliþmesinde rol oynayacaðýnýzdan dolayý
memnuniyet duyuyoruz, Odamýz her zaman yanýnýzdadýr ve
beklentilerinize cevap vermek için size amadedir. Taleplerinizi
ve sorunlarýnýzý bize iletin, bunlarý beraber çözelim. Kütahya
ekonomisine katký saðladýðýnýz için teþekkür eder, baþarýlar
dileriz.
KUTSO toplantý salonunda yönetim kurulu ve meclis üyeleri
ile bazý meslek komite baþkanlarýnýn katýlýmýnda yapýlan meclis
toplantýsýna, mobilya sektöründe ulusal ve uluslararasý bir
marka haline gelmiþ olan Alfemo Ticaret A.Þ. Genel Müdürü
Hacý Ramazan Davulcuoðlu konuk oldu. Davulcuoðlu, iþ
hayatýndaki baþarý sýrlarýný, engin deneyimlerini ve tavsiyelerini
hazirunla paylaþtý.
Dünyadaki son teknolojileri kullanarak, Türkiyenin hatta
Avrupanýn en iyi tesislerine sahip bir firma olarak çalýþtýklarýný,
bu þekilde çalýþan birkaç firmanýn da ülkemizde bulunduðunu
söyledi. Mobilya sektörünün son üç yýlda %20 büyüdüðünü,
500 bini aþkýn istihdam saðladýðýný, Türkiyenin, dünyada
mobilya sektörü ihracat sýralamasýnda 16.sýraya yükseldiðini
ve olumlu geliþmelerin kaydedildiðini belirtti.

60

Davulcuoðlu KUTSO Meclisine sesleniþinde, aile þirketlerinin
çalýþma þekilleri ve idaresinde dikkat edilecek hususlar ile
tüccar ve sanayicilerin sivil toplum kuruluþlarýnda görev
almalarýnýn önemine deðindi.
Hacý Ramazan Davulcuoðlu, aile þirketlerinde, aile bireylerinin
uyum içerisinde olmasý gerektiðini belirterek, baþarýlý olan aile
þirketlerinin özelliklerini þöyle sýraladý:
- Lideri belirlemek ve onun otoritesine uyarak kararlarýna
itimat etmek,
- Ben deðil biz kavramýný öne almak,
- Ýþler iyi giderken de dikkatli olmak ve çok çalýþmak,
- Ýþler kötü gittiðinde, moral ve motivasyonu yüksek tutarak,
birlik ve beraberlik içinde olmak,
- Mütevazi olmak,
- Hedefli çalýþmak,
- Paylaþmayý bilmek, sadece maddi imkanlarý ve baþarýyý
deðil, baþarýsýzlýðý ve yanlýþlarý da paylaþmak.

Haber
Toplantý

DÜNÜN GÜNEÞÝ ÝLE BUGÜNÜN ÇAMAÞIRINI
KURUTAMAZSINIZ
Davulcuoðlu, firmasýndaki baþarýnýn en önemli sýrlarý arasýnda;
yöneticilerin firma içerisindeki profesyoneller arasýndan
yetiþtirildiðini, modern teknik ve teknolojilerin yakýndan takip
edilerek uygulandýðýnýn yer aldýðýný belirtti. Dünün güneþi ile
bugünün çamaþýrýnýzý kurutamazsýnýz diyerek, iþ dünyasýnýn
yeni uygulamalarý ve ekonomik geliþmeleri yakýndan takip
etmesinin önemini vurguladý. Ýnovasyonun son derece önemli
olduðuna deðinerek, Alfemoda AR-GE ve ÜR-GE konusunda
yenilikleri izlediklerini ve bu alanlara yüksek kaynaklar ayýrdýklarýný
da sözlerine ekledi.

GÝDERLERÝ MÝNÝMÝZE EDÝN, SERMAYENÝZÝ GÜÇLENDÝRÝN
Yoðun rekabet ortamýnda firmalarýn geliþme ve sürdürülebilirliði
saðlamalarý için sermayelerini de güçlendirmeleri gerektiðini
söyleyen Davulcuoðlu, giderleri azaltmaya yönelik stratejiler
belirlenmesinin yararlý olacaðýný ve firmalarýn farklý sektörlerde
yeni yatýrýmlar yapmalarý gerektiðini belirtti.

STKLARDA GÖREV ALMANIZI ÞÝDDETLE TAVSÝYE EDERÝM
Tüccar ve sanayicilerin, sivil toplum kuruluþlarýnda görev
almalarýnýn da çok önemli olduðuna iþaret eden ve halen
MOSDER (Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneði) Baþkaný olan
Davulcuoðlu, birçok kuruluþta görev aldýðýný, TUSKONda
(Türkiye Ýþadamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu) görev
yapmasýnýn, ikinci üniversiteyi okumak kadar eðitim ve geliþimine
katký saðladýðýný belirtti. Ýþ dünyasýnýn genç temsilcilerinin de
mutlaka sivil toplum kuruluþlarýnda görev almalarýný tavsiye
etti.
Davulcuoðlunun KUTSO meclisine hitabýnýn ardýndan kendisine
günün anýsýna, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen ve KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral tarafýndan, Kütahyalý
Ressam Ahmet Yakupoðlunun Rengarenk Kütahya eseri
ve teþekkür plaketi takdim edildi.
Plaket takdiminin ardýndan, meclis toplantýsýnýn olaðan gündem
maddelerinde yer alan, eylül ayýna dair toplantý tutanaðý, aylýk
mizan ve yönetim kurulu faaliyet raporu sunuldu. Kurum ve
kuruluþlardaki KUTSO temsilcilerinden bilgi sunumu yapýldý
ve son günlerde Kütahyanýn gündeminde önemli bir yer tutan
Seyitömer Linyitleri Ýþletmesinin özelleþtirilmesi konusu
müzakere edildi.
Gündem maddeleri ve konuþmalarýn tamamlandýðý KUTSO
ekim ayý olaðan meclis toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen
tarafýndan kapatýldý.
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Haber
Toplantý

ZAFER CAZÝBE MERKEZÝ PLATFORMU
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý organizasyonunda oluþturulan

Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tabak, Simav Ticaret ve Sanayi

ve baþkanlýðýný KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delenin yaptýðý

Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Yener Çýnar, Tavþanlý

Zafer Cazibe Merkezi Platformu ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi.

Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Ýlhami Aydýn,

ÇALIÞMA GRUBUNUN ADI; ZAFER CAZÝBE MERKEZÝ
PLATFORMU
Zafer Cazibe Merkezi Platformu, Afyonkarahisar, Kütahya,
Uþak illeri ve ilçelerindeki ticaret ve sanayi odasý ile ticaret
borsasý baþkanlarý, Altýntaþ kaymakamý ve belediye baþkaný,
Zafer Kalkýnma Ajansý ve IC Holding temsilcisinden oluþuyor.

katýldýlar.
Zafer Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr.Yýlmaz Özmenin
Zafer Cazibe Merkezi sunumu ile baþlayan toplantýda,
Özmen, bilgi ve teknoloji, ulaþtýrma ve lojistik, sosyal ve
finansal, kurumsal alt yapýlar çalýþma planý, Zafer Havalimaný
çevresinde kurgulanabilecek kurumsal yapýlar konusunda
bilgi vererek, Zafer Havalimaný çevresi ön geliþme planýnýn

KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen baþkanlýðýnda

hazýrlandýðýný belirtti.

gerçekleþtirilen ilk toplantýya, Altýntaþ Belediye Baþkaný Sýtký

ALTINTAÞ TARIM VE HAYVANCILIK YATIRIMLARI ÝÇÝN CAZÝBE ALANIDIR

Yüzüak, IC Holding Antalya Bölge Müdürü Abdullah Keleþ,
Zafer Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr.Yýlmaz Özmen,
Kütahya Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Ali Berber, Afyon
Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Mustafa Hancýoðlu,
Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan
Yardýmcýsý Ömer Gül, Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odasý
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Altýntaþ Belediye Baþkaný Sýtký Yüzüak yaptýðý konuþmada;
havaalanýnýn coðrafi konumunun bölgedeki illere yakýnlýk
açýsýndan bir avantaj olduðunu, Altýntaþ ovasýnýn verimli ve
geniþ topraklara sahip olmasýndan dolayý tarým ve hayvancýlýk
yatýrýmlarý açýsýndan cazibe saðladýðýný belirtti.

Haber
Toplant-Ziyaretý

BÖLGENÝN KALKINMASINA ÇOK ÖNEM VERÝYORUZ
IC Ýbrahim Çeçen Yatýrým Holding A.Þ. Antalya Bölge Müdürü
Abdullah Keleþ yaptýðý konuþmada; havaalaný açýldýktan sonra
yoðun yolcu hareketinin olmasýnýn önemine deðindi ve yurt
içi ve yurt dýþý tanýtým çalýþmalarý yaptýklarýný, hava yolu firmalarý
ile uçuþ baðlantýlarýnýn saðlandýðýný belirtti. Bölgenin yüksek
potansiyele sahip olduðunu söyleyen Keleþ, bölgenin
kalkýnmasýna saðlayacaklarý desteði çok önemsediklerini, bu
kalkýnmanýn ekonomik canlanmayý da beraberin de getireceðini

AK PARTÝ KÜTAHYA
KADIN KOLLARI
HEYETÝNDEN
KUTSOYA ZÝYARET

ifade etti. Afyonkarahisar, Kütahya ve Uþak illerini kapsayan
Zafer Havalimanýnda, bu illerin tanýtýlmasý için alanlar
oluþturularak, bölgenin yöresel zenginliklerinin tanýtýlacaðýný
belirtti.

ZEKA; KAPSAMLI BÝR YOL HARÝTASI HAZIRLAMIÞTIR
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen toplantýnýn sonunda
yaptýðý konuþmada; Zafer Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri
Dr.Yýlmaz Özmenin sunduðu Zafer Cazibe Merkezi çalýþma
planýnýn, kapsamlý bir yol haritasý olduðunu belirterek, toplantýda
görüþülen konular ve yapýlan müzakereler sonucunda alýnan
kararlarý açýkladý.
Delen; havaalaný sefer saatleri ile ilgili taleplerinin tespit edilmesi
için, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uþak Ticaret ve Sanayi Odalarý
tarafýndan, ortak bir anket çalýþmasý yapýlacaðýný, havaalanýnýn
kullanýmý ile ilgili olarak odalarýn üzerine düþen görevi yapmasý
gerektiðini, üç ildeki ticaret ve sanayi odalarýnýn burada ortak
bir kapalý fuar alaný oluþturarak, yöredeki mamullerin tanýtýmýnýn
yapýlabileceðini, yerel yönetimlerin de bu konularda desteklerinin
istendiðini belirtti. Bölgedeki karayollarýnýn iyileþtirilmesi ve
Uþak-Altýntaþ yolu yapýmýnýn hýzlandýrýlmasý gerektiðini, bölgesel
havaalanýný oluþturan Afyonkarahisar, Kütahya ve Uþak illerindeki
üniversitelerin ortak bir projeyi burada uygulamasýnýn yararlý
olabileceðini, bu illerin yetkililerinden oluþturulacak temsilci
heyet ile Türk Hava Yollarýna ziyaretin planlanarak, uçuþ
saatlerinin ve tarihlerinin yöredeki isteðe göre yapýlmasýný,
havaalaný içinde bölgenin yöresel zenginlikleri için tanýtým
alanlarýnýn oluþturularak, turizme katký verilmesini, havaalaný
açýlýþýnýn duyurulmasý için afiþ, poster vb. materyaller
hazýrlanabileceðini, bölgeyi tanýtan afiþ ve broþürlerin bu illerde
bulunan konaklama tesislerine daðýtýlabileceðinin de alýnan
kararlar arasýnda olduðunu ifade etti.

AK Parti Kütahya Kadýn Kollarý Baþkaný Nilüfer Ebeoðlugil ve
beraberindeki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO)
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral baþkanlýðýndaki KUTSO
Yönetim Kurulunu ziyaret etti.
Ziyarette Nilüfer Ebeoðlugil, KUTSOnun güçlü ve etkili bir sivil
toplum kuruluþu olarak çalýþtýðýný ve yerel idarelere yön verici
bir fonksiyonu olduðunu belirtti. Ayrýca, AK Parti Kütahya Kadýn
Kollarýnýn yaptýklarý faaliyetler ile planladýklarý sosyal projeler
hakkýnda bilgi verdi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ise, kadýnlarýn
hem ekonomide hem de sosyal hayatta önde olmalarýný
istediðini, kadýnlarýn KUTSO Meclisine ve Kadýn Giriþimciler
Ýl Kurulu çalýþmalarýna büyük katkýlar saðladýklarýný belirtti.
Kütahyada kent meydaný yapýlmasý ve eðitim, kamu, saðlýk
sektörlerindeki kurum ve kuruluþlarýn bir arada olabileceði
kampüsler oluþturulmasý önerisinin, daha önce Belediye
Baþkanlýðýna iletildiðini söyledi. Güral, ayrýca KUTSOnun
sosyal projelere verdiði önemden bahisle, Kütahyaya anaokulu
kazandýrýldýðý ve Endüstri Meslek Lisesi atölye binalarý inþaatýnýn
devam ettiðini ifade etti.
Nafi Güral, el sanatlarý konusunda Kütahyanýn yüksek
potansiyele sahip olduðunu söyleyerek, yol üzerinde sanatçýlar
köyü kurulmasý gerektiðini belirtti. Sanayileþme konusunda
ise, Kütahyanýn önünün açýk olduðunu ifade ederek, þehrin
geliþmesinin ve sosyal yaþam kalitesinin artmasýnýn, herkes
için önemli olduðunu vurguladý.
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Haber
Etkinlik

BU ÝÞTE BÝR ÝÞ VAR
KÜTAHYA
KARÝYER VE
ÝSTÝHDAM
GÜNLERÝ

Kütahya Valiliði, Kütahya Belediyesi, Dumlupýnar Üniversitesi
(DPÜ), Türkiye Ýþ Kurumu Kütahya Ýl Müdürlüðü, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO), Dumlupýnar Üniversitesi
Sürekli Eðitim Merkezi (DPÜSEM) iþbirliðinde Bu Ýþte Bir Ýþ
Var sloganýyla, Kütahya Kariyer ve Ýstihdam Günleri
düzenlendi.
Programa konuþmacý olarak, Kütahya Belediye Baþkaný
Mustafa Ýça, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin
Özdilek, Kütahya Genç Ýþadamlarý Derneði (KÜGÝAD) Baþkaný
ve KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi H.Mithat Delen, Orcia
Otomotiv A.Þ. Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Sabri Topçu, Kros
Otomotiv A.Þ. Genel Müdürü Hikmet Demir, Kütahya Seramik
Porselen Turizm A.Þ. Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Aysun
Ýstanbulluoðlu katýldý.
Firmalarýn ürünlerini sergiledikleri stantlarýn yaný sýra, konser
ve gösteri etkinliklerinin de yapýldýðý programda, taþ iþleme
ustasý Köksal Irmakýn Yarý Deðerli Taþ Ýþleme Sanatý Gösterisi
ise büyük ilgi ve beðeniyle izlendi.
Kütahya El Sanatlarý Merkezinde süs taþý iþleme ustasý olarak
görev yapan Köksal Irmak, literatürde yarý kýymetli taþlar olarak
adlandýrýlan Akik, Opal, Kalsedon gibi taþlarý 17 yýldýr iþliyor.
Bu taþlardan, dekoratif ürünler ve aðýrlýklý olarak taký taþý imalatý
yapýlýyor. Kütahya El Sanatlarý A.Þ. (KESTAÞ) bünyesindeki
faaliyetler sayesinde, yarý deðerli taþlardan oluþan ürünlerin
satýþý bir taraftan ekonomiye katký saðlýyor, diðer taraftan,
isteyen vatandaþlara da açýlan kurslarda doðal taþ iþleme
öðretiliyor.
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Hüseyin Özdilek

MARKA OLABÝLMEK ÝÇÝN KURUMSALLAÞMA ÞART
Özdilek Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Özdilek, programda
yaptýðý konuþmada, baþarý için kurumsallaþmanýn þart olduðunu
söyleyerek, Türkiyede giriþimcilik anlamýnda önemli geliþmeler
yaþandýðýný ve bir firmanýn Türkiye ve dünyada marka olabilmesi
için önce kurumsallaþmasýnýn gerektiðini ifade etti.
Özdilek markasýnýn baþarýsýnýn altýnda yatan ilkelerin dürüstlük,
heyecan, kurumsallaþma, firma kültürüne ve deðerlere sahip
çýkmak olduðunu belirten Hüseyin Özdilek, firmasýnýn geliþimi
ve baþarý hikayesini anlattý. Özdilek, Müþteri odaklý düþünmeyen
firmalarýn ayakta kalmasý mümkün deðildir. Ekip ruhunu çok
iyi oluþturduk ve takým çalýþmasýný baþardýk. Hedeflerinize
ulaþmak için takým çalýþmasýný güçlendirin dedi.
Yeni teknolojilerin takip edilmesi ve uygulanmasýnýn önemine
deðinen Özdilek; böylece sabit maliyetlerin düþtüðünü, verimlilik
ve ihracatýn arttýðýný belirtti ve sözlerine þöyle devam etti:
Müþteri odaklý düþünmeyen firmalarýn ayakta kalmasý mümkün
deðildir. Tabi kurum kültürünün benimsenmesi de þarttýr.

Haber
Etkinlik

Devamlý kendimizi ve çalýþanlarýmýzý geliþtirdik. Hizmet içi
eðitimler yaptýk. Herkes nitelikli olmak zorunda. Ýþe göre eleman
aldýk, yetki ve sorumluluklara uygun görev daðýlýmý yaptýk ve
adil davrandýk. Özellikle hizmet sektöründe müþteri þikayetleri
çok önemlidir. Gelen müþteri þikayetlerine mutlaka cevap
verilmelidir. Ýþadamý esnaftýr, mütevazidir. Kurmaylarýyla birlikte
omuz omuza yürümeli, güven duyulan kiþi olmalýdýr. Takýmý
oluþturan adamlar da ona yürekten inanmalýdýr. Hedefleriniz
rasyonel olmalý, bu hedeflere ulaþmak için takým çalýþmasýný
güçlendirin. Hatalarýnýzý ve üstün yönlerinizi tespit edin, bu
yönlerinize göre rakiplerinizi de takip edin. Çýtayý devamlý
yükseltmek zorundasýnýz, böyle deðilse yatýrým yapmamalýsýnýz.
Müþteriye daha kaliteli ürünler satýlmalý. En önemlisi de geliþmeyi
kimse durdurmamalý. Demokrasinin geliþmesi, serbest
piyasanýn geliþmesine baðlýdýr. Ekonomik savaþ da bir kurtuluþ
savaþýdýr. En iyi üretimi yapýp, en uygun fiyatla piyasaya
sunacaksýnýz. Onurunuzla yaþayýn. Kendi ayaklarýnýzýn üzerinde
durun. Alýn terinizle çalýþarak kazanýn. Ýnsanlarýn saygýnlýðýný
kazanmanýn manevi hazzýna doyamazsýnýz, maddi haz ise
geçicidir."

KÜGÝAD (Kütahya Genç Ýþadamlarý Derneði) Baþkaný ve
KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi H.Mithat Delen, konuþmasýnda;
geliþmek ve kalkýnmak için eðitimin þart olduðunu, aile, iþ
ve sosyal yaþam arasýnda dengenin iyi saðlanmasýnýn önemine
deðinerek, her birine gerekli ve yeterli ilginin gösterilmesi
gerektiðini vurguladý. Bu dengenin iyi kurulamamasý sonucunda,
birindeki olumsuzluðun, diðerinin baþarýsýzlýðýný doðuracaðýný
kaydetti. Mutlu olmak için dengenin þart olduðuna dikkati
çeken Delen; Yetenekler, yeterlilikler ve yetersizlikler için
kendinize, yaþamýnýzý ve geleceðinizi iyi yönetebilmek için
insan iliþkilerinize, mutluluðu ve huzuru yakalamak ve
sürdürülebilir kýlmak için eþ seçiminize, baþarý ve verimlilik için
iþ seçiminize, nitelikleri ve performansý açýsýndan ekibinize,
rekabet yönetimi için çevrenize, gelir ve gider dengesi için
paranýza ve nakit akýþýnýza, geri kazanýmý olmadýðý ve etkin
kullaným gerektiði için zamanýnýza dikkat edin dedi.

HER TÜRLÜ RÝSK, GELÝÞÝMÝN VE ÝLERLEMENÝN
YOLUDUR
Delen, güvenilirlik konusunda ise iliþkilerin karþýlýklý güvene
dayalý olarak yürüdüðünü ve güvenin sarsýlmasý durumunda
iliþkinin de sarsýldýðýný ifade etti ve sözlerine þöyle devam etti:
Yönetilebilecek her türlü risk, geliþimin ve ilerlemenin yoludur.
Her iþin, bir baþý, bir de sonu vardýr. Risk almaktan çekinmeyin.
Nafi Güralýn bir sözü benim hayatýmda önemlidir ve bu sözü
her zaman aklýmýn bir köþesinde tutmuþumdur. Güral Büyük
iþler büyük düþünenler tarafýndan baþarýlýr. Baþarý, baþarýyý
isteyenler tarafýndan elde edilir. Hata yapmaktan korkmayýn,
ama ayný hatayý tekrarlamayýn demiþtir. Ýliþkilerin besin kaynaðý,
önemsemek, ilgi göstermek ve nezaket kurallarýna uygun
davranmaktýr. Bu kurallara mutlaka uyum saðlayýn. Ýnsan
iliþkilerinde baþarý ve imaj, etkilemenin itici gücüdür. Doðru
iletiþim, doðru zamanda ve doðru yerde yapýlmalýdýr.
Davranýþlarýnýzý kontrol edin. Kontrolünüzü kaybederseniz, iþ
hayatýnda da kaybedersiniz. Ýnsanlarla iliþkilerinizde,
görünüþünüz, mimikleriniz, ses tonunuz, el sýkýþmanýz, telefon
görüþmeniz, yazýnýz, karar verme biçiminiz, yönetim tarzýnýz
ve diðer özellikleriniz deðerlendirilecektir. Kiþiyi yükselten,
çoðu zaman bilgisi deðil, davranýþlarýdýr. Toplum önünde
konuþmaya kendinizi alýþtýrýn. Kendinizi gösterme bir fýrsattýr,
bunu hiçbir zaman boþa harcamayýn.
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Haber
Ziyaret

ÜNÝVERSÝTE-SANAYÝ
ÝÞBÝRLÝÐÝ GÜÇLENÝYOR
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) ile Kütahya
Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) organizasyonunda yürütülen
üniversite-sanayi iþbirliðinin güçlendirilmesi çalýþmalarý
kapsamýnda, iþletmelere ziyaretler devam ediyor.

Kütahya 1.Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren,
Fompak, Martur ve OrciaA.Þ. firmalarýna yapýlan ziyarette;
DPÜ Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr.Kaan Erarslan, üniversitesanayi iþbirliðinde yeni bir döneme girildiðini belirterek, bu
iþbirliðini iyi niyet sözlerinin ötesine taþýmak için önemli çalýþmalar
baþlattýklarýný söyledi.
Prof.Dr.Kaan Erarslan baþkanlýðýndaki ziyarete, Dumlupýnar
Üniversitesi öðretim üyeleri Doç.Dr.Mustafa Aydýn,
Yrd.Doç.Dr.Özer Aydýn, Doç.Dr.Mehmet Erdem ve
Doç.Dr.Cem Özgür katýldýlar.
Prof.Dr.Kaan Erarslan, üniversite-sanayi iþbirliðinin sözde
kalmamasý için üniversite olarak üzerlerine düþenleri yapmak
istediklerini belirterek, Daha önce OSBye yaptýðýmýz ziyaretler
sayesinde iþletmelerimizle güzel diyaloglar kurduk ve üniversitesanayi iþbirliðinin temelini attýk. Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý, yaptýðýmýz iþbirliðindeçok büyük destekverdi. Bundan
sonraki dönemde, üniversite-sanayi iþbirliðinin sonuçlarýný
görmek istiyoruz. Bunun için uygulamaya yönelik yeni bir
dönem baþlattýk. Üniversite-sanayi iþbirliðine katký saðlamaya
gönüllü olan akademisyenlerimizle birlikte, iþletmelerimize ne
gibi katkýlar saðlayabileceðimizi, onlarýn sorunlarýný ve
beklentilerini tespit etmeye yönelik olarak uygulamaya dönük
çalýþmalarý iþletmelerde yapacaðýz dedi.
DPÜden Ýþletmelere, Ýþbirliði Koordinatörü Öðretim Üyesi
Prof.Dr.Kaan Erarslan, OSBdeki iþletmelerle üniversite arasýnda
koordinatör görevi yapacak öðretim üyelerinin belirlenmesi
için prensip kararý alýndýðýný söyledi.
Yeni bir yapýlanma önerisini iþletmelere götüren Erarslan,OSBye
yapýlan ziyaretlerde yaptýðý konuþmalarda þunlarý söyledi:
Bizde þöyle bir düþünce ortaya çýktý. Buradaki her tesisin en
az bir akademisyenimiz tarafýndan sahiplenilmesini istiyoruz.
Buna üniversite temsilcisi ya da koordinatörü diyebilirsiniz,
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üniversitemiz ile irtibat kuracak hocamýz olarak da
adlandýrabilirsiniz, bunlar gönüllülük esasýna dayalý, üniversite
ile iþletmeler arasýndaki irtibatý muntazam bir þekilde sürdürecek
bir akademisyenimiz olsun teklifini sizlere sunmak istiyoruz.
Bir fabrikayý bir hocamýza görevlendirerek iþbirliðini daha etkin
biçimde sürdürmek ve iþbirliðinin sonuçlarýný görmek istiyoruz.
Koordinatör öðretim üyesinin, üniversite ve iþletmenin birlikte
faydalanacaðý, iþletme ile üniversite arasýnda yapýlabilecek
iþbirliði baþlýklarýný birlikte geliþtirerek hedef koyacaklarýný ifade
eden Erarslan, iþletmelerde görev yapan ve öðrencilere faydalý
bilgiler verebilecek yönetici ve uzmanlarýn, üniversitede bilgi
ve tecrübelerini paylaþmalarýnýn saðlanmasýnda da önemli rol
oynayabileceðini söyledi.

Ýþletmelere Projelerle Destek Olmak Ýstiyoruz
Erarslan uygulamaya dönük aþamada, üniversite olarak daha
da önemsedikleri konunun iþletmelerdeki Ar-Ge çalýþmalarýna
destek verilmesi, problem temelli bir yaklaþýmla iþletmelerden
elde edilen bulgularýn projelendirilmesini istediklerini ve bu
projelerin mümkün olduðunca önemine göre ulusal ve
uluslararasý kuruluþlara, Zafer Kalkýnma Ajansýna baþvurarak,
SANTEZ, TÜBÝTAKgibi kuruluþlardan ya da üniversitenin kendi
bilimsel araþtýrma fonundan destekler saðlanarak
gerçekleþtirilebileceðini ifade etti.
Erarslan; hayata geçirilecek projeler kapsamýnda iþletmelerin,
ürün geliþtirme, tasarým gibi çalýþmalarýna katký
saðlayabileceklerini belirterek, iþletmelerin üniversite ile iþbirliðini
hayata geçirmelerinin, akademik bir aða baðlanmalarý olarak
nitelendirilebileceðini söyledi. Akademik aða baðlanan
iþletmelerde ise olumlu geliþmeler olacaðýný belirten Erarslan,
buna katký saðlamalarýndan dolayý memnuniyet duyacaklarýný
ifade etti.
Ziyaret edilen iþletme yöneticileri de, Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasýnýn ilgisini ve üniversitenin yaklaþýmýný olumlu bulduklarýný
belirterek, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti ve olumlu
geliþmelerin görülmeye baþlandýðýný ifade ettiler.

Haber
Seçim

KÜTAHYA KADIN VE GENÇ
GÝRÝÞÝMCÝLERÝNÝ SEÇTÝ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Kütahya Kadýn
Giriþimciler Ýl Kurulu ve Genç Giriþimciler Ýl Kurulu Ýcra Komiteleri
Çalýþma Usul ve Esaslarýna göre TOBB Kütahya Kadýn ve
Genç Giriþimciler Ýl Kurullarý seçimleri, 14 Aralýk 2012 tarihinde,
Koordinatör Oda olan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnda
(KUTSO) yapýldý.

Giriþimciler Ýl Kurulu Ýcra Komitesi Baþkanlýðýna Sevim Güral
Olgun, Baþkan Yardýmcýlýklarýna Aylin Girgin Oðuz ve Derya
Erden Çerkeþ oy birliði ile seçilirken, TOBB Kütahya Genç
Giriþimciler Ýl Kurulu Ýcra Komitesi Baþkanlýðýna Zafer Bintepe
oy birliði ile Baþkan Yardýmcýlýklarýna M.Orhan Düzgören ve
Hilmi Bülbül oy çokluðu ile seçildi.

Yapýlan bu seçimler neticesinde; TOBB Kütahya Kadýn
Giriþimciler Ýl Kurulu Ýcra Komitesi Asil Üyeliklerine; Sevim
Güral Olgun, Derya Erden Çerkeþ, Gülnur Saraç Beþe, Aylin
Girgin Oðuz, Azime Nur Aktaþ Akalýn, Emel Özmal, Dilcu
Gönül, Ümmühan Þapcý, Semra Tozaraydýn, Nida Öztuðcu,
N.Derya Ergun Özler, Naime Göker Ekim, Hamide Özyurt,
Ayfer Kum, Þule Arslan Yedek Üyeliklerine; Ayþe Üzümcügil,
Beyza Iþýklý Payze, Zuhal SÜNGER, Gonca Özmumcu, Vildan
Erdoðu, Elif Beyhan Hisar, Sibel Alpar, Arife Azmanoðlu seçildi.

TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu ile Genç Giriþimciler
Ýl Kurulunda, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýndan 19,
Kütahya Ticaret Borsasýndan 2, Gediz Ticaret ve Sanayi
Odasýndan 3, Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasýndan 4, Simav
Ticaret ve Sanayi Odasýndan 1 giriþimci görev aldý.
Yapýlan seçimin ardýndan, kurullarýn baþkan ve üyeleri, KUTSO
Sosyal Tesisi Âlâ Restoranda düzenlenen öðle yemeðinde
bir araya gelerek, genel deðerlendirmelerde bulundular.

TOBB Kütahya Genç Giriþimciler Ýl Kurulu Ýcra Komitesi Asil
Üyeliklerine; Hilmi Bülbül, Tolga Eskioðlu, M.Orhan Düzgören,
Süleyman Maltaþ, Selim Durmaz, R.Þeyda Uzman, B.Melih
Karaaytaç, Erol Akdemir, Hakan Karaaytaç, Zafer Bintepe,
Zafer Dündar, Hasan Özyaþar, Mehmet Sözer, Ender Ekiz,
M.Sait Kocadað, Yedek Üyeliklerine; A.Rifat Özekmekçi, Yusuf
Önsay, Muhammed Bayýndýr, Ceyda Çetin Erenler, Safa Ar,
Mücahit Savaþ, Ayþe Sülün, Mehmet Türker, Ý.Hakký Demirel,
Kadir Ertürk, Ýrfan Güleç, Furkan Yýlmaz, Ahmet Topbaþ seçildi.
24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasýnda yapýlan seçimlerde ise, TOBB Kütahya Kadýn
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Haber
Toplantý

Kadýn Giriþimciler Derneði KAGÝDER, bu yýl Kadýn Giriþimcilik
ve Liderlik (KGL) Zirvesinin üçüncüsünü düzenledi. Garanti
Bankasý ana sponsorluðunda gerçekleþtirilen etkinliðe,
yurtiçinden ve yurtdýþýndan pek çok iþ dünyasý lideri ve fikir
önderi katýldý.
Yeni dünya düzeninde kadýnlarýn yükselen gücü temasýyla
8-9 Kasým 2012 tarihlerinde KAGÝDER (Türkiye Kadýn
Giriþimciler Derneði) Ýstanbul Kongre Merkezinde
gerçekleþtirilen etkinliðe, TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl
Kurulu (KAGÝK) Baþkaný Sevim Güral Olgun, KAGÝK Baþkan
Yardýmcýsý Naime Göker Ekim, KAGÝK Kurul Üyeleri Azime
Nur Aktaþ Akalýn ve Zuhal Sünger katýldýlar.
Türkiyede kadýnlarýn giriþimciliðini ve liderliðini destekleyen,
kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý için çeþitli projeler yürüten KAGÝDER,
2010dan bu yana gerçekleþtirdiði KGL (Kadýn Giriþimcilik ve
Liderlik) Zirvesinin üçüncüsünü gerçekleþtirdi.
Yurtiçinden ve yurtdýþýndan önemli isimlerin katýldýðý panellerin
düzenlendiði iki gün boyunca, kadýnlarýn giriþimcilik ve liderlik
alanlarýnda daha fazla söz sahibi olmasý konusu masaya
yatýrýldý.
KGL Zirvesine, TÜSÝAD Baþkaný Ümit Boyner, Garanti Bankasý
Genel Müdürü Ergun Özen ve Vodafone Türkiye Yönetim
Kurulu Üyesi ve Vodafone Vakfý Baþkaný Hasan Süel gibi iþ
dünyasýnýn önde gelen isimlerinin yaný sýra, Cartier Ödülü
Afrika Jüri Baþkaný Wendy Luhabe, Hollanda Eski Ýmar, Ýskan
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ve Çevre Bakaný ve Talent To The Top Baþkaný Sybilla M.
Dekker, Ödüllü Gazeteci ve Stratejist Simran Sethi ile Filipinli
Güvenlik, Uluslararasý Ýliþkiler ve Strateji Uzmaný Profesör
Carolina Hernandez gibi uluslararasý isimler de katýldý. Zirvenin
ikinci gününde, geçtiðimiz yýllardan farklý olarak, paralel interaktif
oturumlarda iþ geliþtirme aktiviteleri düzenlendi.
Ünlü sunucu ve ayný zamanda KAGÝDER üyesi olan Defne
Samyelinin sunduðu zirvede çok verimli tartýþmalar yaþandý.
KGL Zirvesinin açýlýþ töreninde ilk olarak söz alan KAGÝDER
Baþkaný Gülden Türktan, KAGÝDER olarak bizim bir yeni
dünya hayalimiz var. Bu hayali gerçeðe dönüþtürmek içinse
hem gücümüz, hem birikimimiz, hem de bu salon dolusu
inançlý, cesur paydaþýmýz var. Yeni dünya düzeninde, ekonomik,
siyasi ve toplumsal açýlardan sürdürülebilir geliþme için kadýn
ve erkeðin her alanda, her kararda eþit yer almasý gerekiyor.
Ekonomik krizlerin, toplumsal çatýþmalarýn, dünyada ve
ülkemizde barýþ taleplerinin, demokratikleþme ihtiyacýnýn
çözümü için tek bir þeye ihtiyacýmýz var: Eþitlikçi gözlüklerimizi
takmak ve kadýn gücünün farkýna varmak, kadýn potansiyelini
deðerlendirmek, dedi.
KGL Zirvesinin ana sponsorluðunu üstlenen Garanti
Bankasýnýn Genel Müdürü Ergun Özen, açýlýþ töreninde yaptýðý
konuþmada özellikle þunlarýn altýný çizdi: KAGÝDERin
düzenlediði, dünya çapýnda lider ve giriþimcileri buluþturan
Uluslararasý Kadýn Giriþimcilik ve Liderlik Zirvesini, ilk yýlýndan
itibaren desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Garanti

Haber
Toplantý

Bankasý olarak, kadýn giriþimciliðinin artmasýyla, toplumun
daha hýzlý ilerleyeceðine, üretime katýlan her kadýnýn, sosyal
ve ekonomik geliþime ivme kazandýracaðýna inanýyoruz. Bu
inançla, kadýn giriþimcilere, biraz da pozitif ayýrýmcýlýk yaparak
destek olmanýn yollarýný tasarlýyoruz. 2006 yýlýndan bu yana,
özel bir segmentte deðerlendirdiðimiz kadýnlar için, en fazla
eksikliðini hissettikleri finansman ve eðitim alanlarýnda çözümler
üretiyor, onlarý cesaretlendirmeyi hedefliyoruz. Biliyoruz ki,
2023te ilk 10 ekonomi arasýna girme vizyonunu taþýyan
Türkiye, yüksek hedeflerine ancak kadýnlarýmýzýn gücüyle
ulaþabilecek. Bu nedenle, kadýnýn ekonomiye katýlýmýný
tartýþacaðýmýz zirvenin, oldukça önemli bir amaca hizmet
ettiðini düþünüyorum.
Ergun Özenin ardýndan konuþma yapan Ümit Boyner,
Uluslararasý karþýlaþtýrmalar göz önüne alýndýðýnda Türkiye
cinsiyet ayrýmý açýsýndan 135 ülke arasýnda sondan
dördüncüyüz, bu bence bizi kamçýlamalý. Türkiyede kadýnýn
istihdama katýlýmýna baktýðýmýzda bilinç artýrma, yapýlan politikalar
vb. alanlarda daha yapacak çok iþimiz var. Sorunlarýn sadece
büyük þirketlerle çözülmesi düþünülmemeli, KOBÝler de
mutlaka bu sürece dahil olmalý. Tüm taraflarýn, bunun bir kadýn
meselesi deðil toplum meselesi olduðunu anlamasý gerekiyor.
2041e kadar Türkiyenin çalýþma çaðýndaki nüfusu artmaya
devam edecek ki biz bunu kalkýnma için önemli bir fýrsat olarak
görüyoruz dedi.
KGL Zirvesinin açýlýþ töreninde son olarak konuþma yapan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin: Zamanýn ruhunu
yakalamamýz, deðiþen dünya düzenini anlamamýz ve bu
deðiþen dünya düzeninde rotamýzý iyi belirlememiz gerekiyor.
Sanayi devrimini ýskalamýþ bir ülkeyiz ama þimdi önümüzde
çok önemli bir fýrsat var, bilgi toplumu olmanýn avantajýný
kullanmalýyýz. Buna göre, gerekli stratejik düzenlemeyi yapmamýz
gerekiyor. 2023te dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýna girme
hedefimizi gerçekleþtirebilmemiz de bu planlamayý iyi yapmaktan
geçiyor. Amacýmýz ve niyetimiz, nimetin ve külfetin eþit
paylaþýldýðý bir ülke ise bunun için temel fýrsat eþitliðinin elzem
olduðunu biliyoruz. Temel eðitimde fýrsat eþitliðini yakaladýk;
yüksek eðitimde de yüzde 19dan yüzde 40a çýkardýðýmýz
oraný daha yukarý taþýmayý hedefliyoruz. Saðlýk reformumuzla
ise anne ve çocuk ölüm hýzý oranýný en çok düþüren 10 ülke
arasýna girdik. Ayrýca, çalýþan kadýnlarýmýzýn hayatýný
kolaylaþtýrmamýz gerekiyor. Bu amaçla, çalýþma bakanlýðýmýzla
birlikte bir çocuk bakým modeli oluþturma planlarý yapýyoruz
dedi.
Birleþmiþ Milletler Kadýn Ajansý Baþkaný, Eski Þili Cumhurbaþkaný
Michelle Bachelet ile Avrupa Parlamentosu (AP) Avrupa
Sosyalistler ve Demokratlarý Ýlerici Ýttifaký Grubu Üyesi Emine
Bozkurt da KGL Zirvesine video mesajlarýyla katýldýlar.

YARIMDAN
BÝR OLMAZ

ANGÝKAD (Giriþimci Ýþ Kadýnlarý ve Destekleme Derneði) ve
UNDP (Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý) iþbirliðinde, 1112 Ekim 2012 tarihlerinde Yarýmdan Bir Olmaz, Özel Sektör
ve Kamu Ýþletmelerinin Üst Yönetiminde Kadýn Temsili konulu
uluslararasý çalýþma toplantýsý Ankara Swiss Otelde
gerçekleþtirildi.
Katýlýmcýlarýn yoðun ilgi gösterdiði ve genel deðerlendirme ile
kapanýþýnýn Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sayýn Fatma
Þahin tarafýndan yapýldýðý toplantýya, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliði (TOBB) Kütahya Kadýn Giriþicimler Ýl Kurulu Baþkaný ve
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Sevim Güral
Olgun da katýldý.
Kadýnýn toplumdaki yerinin güçlendirilmesini ve insan
kaynaklarýnýn geliþtirilmesine yönelik olarak, özel sektör ve
kamu iþletmelerinin üst yönetimlerinde, kadýnýn varlýðýnýn
artýrýlmasýna destek saðlamak amacýyla yapýlan buluþma,
TBMM Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu Baþkaný Azize
Sibel Gönül, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý Mukim
Temsilci Yardýmcýsý Matilda Dimovska ve Giriþimci Ýþ Kadýnlarý
ve Destekleme Derneði (ANGÝKAD) Baþkaný Devrim Erol'un
açýlýþ konuþmalarý ile baþladý. Diðer konuþmalar ile kamu ve
özel sektörde kadýnýn üst düzey temsili konularýndaki iki ayrý
panelle devam etti.
Panellerin ardýndan yapýlan yuvarlak masa toplantýsýnda,
akademisyenler ve uzmanlarýn katýlýmý ile politika taslaðý
hazýrlandý. Hazýrlanan politika taslaðý ile bir izleme komisyonu
oluþturularak cinsiyet eþitliði ve kadýnýn üst düzey temsili
konusunda çalýþmalarýn izlenmesine karar verildi. Ayrýca
taslakta, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý baþta olmak
üzere ilgili bakanlýklarla bakan düzeyinde görüþmeler yapýlarak
ders kitaplarýnda üst düzey kadýn temsilinin doðru bir þekilde
anlatýlmasý, koçluk ve danýþmanlýk çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý,
üniversitelerde yöneticilik eðitimleri verilmesi, medya ile iþbirliði
yapýlmasý ve evlilikte kýdem tazminatý konusunun takip
edilmesine karar verildi.
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Haber
Toplantý

KUTSO KASIM
AYI MECLÝS
TOPLANTISI
YAPILDI

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Kasým ayý olaðan
meclis toplantýsý, KUTSO Sosyal tesisi Âlâ Restaurantta
gerçekleþtirilen akþam yemeðini müteakip, Meclis Baþkaný
Nihat Delen baþkanlýðýnda, KUTSO Meclis Toplantý Salonunda
gerçekleþtirildi. KUTSOya yeni kayýt olan üyelerle bir araya
gelinen akþam yemeði sonrasýnda, Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral ve Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan yeni
üyelere üyelik levhalarý takdim edildi. KUTSO Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral, takdimlerin ardýndan üyelere þunlarý söyledi:
Sizler hem Kütahyaya hem de ülkemize yeni kazanýmlar
getirecek üyelerimizsiniz. Yeni üyelerimizi burada, aramýzda
görmek ve varlýklarýndan haberdar olmak da amaçlarýmýzdan
birisi, gelenlere teþekkür ediyorum. Bundan sonra, hem
kendinize, hem de odamýza katacaðýnýz baþarýlarý görmeyi
isteriz. Odamýz her zaman yanýnýzdadýr ve destek için hazýrdýr.
Odamýzýn varoluþ amaçlarýndan birisi, sizin için gayret göstermek
ve sizlere destek vermektir. Ýyi ki aramýza katýldýnýz, iyi ki
ekonomiye katýldýnýz. Allah kolaylýk versin .
KUTSO toplantý salonunda, KUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis
Üyeleri ile bazý meslek komite baþkanlarýnýn katýlýmýnda yapýlan
meclis toplantýsýna, 1951-1960 dönemi KUTSO Yönetim
Kurulu Baþkaný Mehmet Kesen ve Kütahya Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Diyetisyeni Aylin Sayan konuk oldu. Mehmet
Kesen, anýlarýný, Aylin Sayan ise, Obezite ve Saðlýklý Beslenme
konulu sunumunu hazirunla paylaþtý.
Konuklarýn KUTSO meclisine hitabýnýn ardýndan, meclis
toplantýsýnýn olaðan gündem maddelerinde yer alan, Ekim
ayýna dair toplantý tutanaðý, aylýk mizan ve yönetim kurulu
faaliyet raporu sunularak, gündem maddelerinde yer alan
diðer konular müzakere edildi. Son günlerde Kütahyanýn
gündeminde önemli bir yer tutan Seyitömer Termik Santralinin
özelleþtirilmesi konusunda, Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi
Kinay tarafýndan iletilen çok ortaklý þirket kurulmasý ile ilgili
rapor hakkýnda haziruna bilgi verildi.
Meclisten Bir Ses gündem maddesinde Aþaðý Çarþý
konusunda sunum yapan Meclis Üyesi Mustafa Kýzýklýoðluna,
Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan, taþ çiniden plaket
takdim edildi.
Gündem maddeleri ve konuþmalarýn tamamlandýðý KUTSO
Kasým ayý olaðan meclis toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen
tarafýndan kapatýldý.
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Haber
Eðitim

KUTSO
KUTSODA HALKA
ARZ SEFERBERLÝÐÝ
BÝLGÝLENDÝRME
TOPLANTISI

KURUMSALLAÞMAYA
DEVAM EDÝYOR

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) ile Ýstanbul Menkul
Kýymetler Borsasý (ÝMKB) iþbirliðinde Halka Arz Seferberliði
kapsamýnda borsada iþlem görme ve sermaye piyasalarýndan
finansman imkaný saðlanmasý hakkýndaki bilgilendirme toplantýsý
KUTSO toplantý salonunda gerçekleþtirildi.
Halka arz tanýtým filmi gösterimi ile baþlayan bilgilendirme
toplantýsý, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güralýn açýlýþ
konuþmasý ile devam etti. Nafi Güral; Türkiyenin büyüme
sürecinde olduðunu söyleyerek, büyümenin ekonomi ile
gerçekleþeceðini, ekonomiyi de iþ dünyasýnýn canlandýracaðýný
ifade etti. Bunun için sermaye ve giriþim gibi iki faktörün bir
araya gelmesinin gerektiðini belirten Güral; giriþimci, bilgisini
ve cesaretini, emeðini ve yatýrýmýný ortaya koyuyor, sermaye
sahipleri de güvendiði ölçüde bu yatýrýmlara destek saðlýyor.
Ülkemizde KOBÝlerin borsaya açýlmasý konusunda önemli
çalýþmalarý var dedi.
Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan ÝMKB Kotasyon Müdürü Sertac
F.Karaaðaoðlu; halka arz, kotasyon ve borçlanma, borçlanma
araçlarý baþvuru þartlarý, ulusal pazar, yeni pay piyasasý kriterleri,
borsada iþlem görme maliyetleri konularýnda, ÝMKB Geliþen
Ýþletmeler Piyasasý (GÝP) Müdürü Korhan Eryýmaz; Geliþen
Ýþletmeler Piyasasýnýn kuruluþ amacý, GÝP listesine kabul ve
iþlem görme, paylarýn satýþ yöntemleri, GÝP'te uygulanan iþlem
yöntemleri, KOBÝler için sunulan avantajlar ve maliyetler
hakkýnda bilgi vererek, katýlýmcýlarýn sorularýný cevapladýlar. Ak
Yatýrým A.Þ. Kurumsal Finansman Grup Baþkaný Süleyman
Cengiz, halka arzýn þirketler açýsýndan avantajlarý, halka arzýn
baþvuru süreçleri ve aþamalarý, ÝMKB Kotasyon Þartlarý
konularýnda bilgiler verdi. Toplantýya son verilmesinin ardýndan
ÝMKB yetkilileri, toplantýya katýlan ve birebir görüþme talebinde
bulunan katýlýmcý firma yetkilileri ile görüþtüler.

T.C.Zafer Kalkýnma Ajansý tarafýndan yürütülen 2012 Yýlý Teknik
Destek Programý kapsamýnda, Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý (KUTSO) tarafýndan KUTSO Kurumsallaþmaya Devam
Ediyorprojesi sunulmuþ ve destek almaya hak kazanmýþtý.
Bu çerçevede, 14-16 Kasým 2012 tarihlerinde 2 gün ve 10
saat süren Kurum Kültürünün Oluþturulmasý ve Önceliklerinin
Belirlenmesi eðitimi, KUTSO Toplantý Salonunda, Genel
Sekreter ve 11 çalýþanýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
Biz Danýþmanlýk Eðitmeni Mehmet Eþsiz tarafýndan verilen ve
interaktif þekilde gerçekleþen eðitimde katýlýmcýlara; Kurum
Kültürü Oluþturma, Kurum Kimliði, Aidiyet, Kurum Kültürünün
Unsurlarý ve Temel Özellikleri, Kurumsal Kültürü Etkileyen
Faktörler ve Oluþturan Kavramlar, Kurumsal Ýmaj, Birey-Kurum
Kültürü Ýliþkisi konularýnda bilgiler verildi.
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Ziyaret

TKDKNIN, KUTSO
YÖNETÝM KURULUNA
ZÝYARETÝ

KUTSODAN
KÜTAHYA VALÝSÝNE
ZÝYARET

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya
Ýl Koordinatörü Ýhsan Kaymak ve beraberindeki uzmanlar,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.
Yapýlan ziyarette TKDK Ýl Koordinatörü Ýhsan Kaymak, TKDK
hakkýnda, hibe kapsamýndaki yatýrým alanlarý ve baþvuru þartlarý
hakkýnda bilgiler verdi. Kaymak, TKDKnýn; çiftçilere, tarýmsal
iþletmelere ve yatýrýmcýlara, yatýrýmlarýný desteklemek amacýyla
Türkiye Cumhuriyeti katkýsý dahil, Avrupa Birliði fonlarýný, projeler
karþýlýðýnda hibe olarak vermekte olduðunu belirtti.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral baþkanlýðýndaki KUTSO Yönetim Kurulu,
Kütahya Valisi Sayýn Kenan Çiftçiyi makamýnda ziyaret etti.
Ziyarete, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç
ile Yönetim Kurulu Üyeleri Enver Özer, Mehmet U.Atakan ve
Yýlmaz Durmaz katýldýlar.

Bilgilendirme sunumunun yapýldýðý ziyaretin sonunda, hibe
kapsamýndaki yatýrým alanlarý ve baþvuru þartlarý hakkýnda,
KUTSO üyelerine bilgi aktarmak ve üyelerin hibe ve
desteklerden yararlanmasýný saðlamak üzere, önümüzdeki
günlerde KUTSO ve TKDK iþbirliðinde üyelerimize bilgilendirme
toplantýsý yapýlmasýna karar verildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, ziyarette KUTSO
tarafýndan Endüstri Meslek Lisesi atölye binalarýnýn ilimize
kazandýrýlacaðý, KUTSO Eðitim Vakfýnýn kurulmakta olduðu
ve ardýndan bir vakýf üniversitesi açýlmasý için çalýþmalarýn
planlandýðýna dair bilgi vererek, Zafer Havalimanýnýn faaliyete
geçirilmesi için yapýlan gayretli çalýþmalara teþekkür etti.

ÝÞKUR VE KUTSONUN

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, makine imalatý
sektörünün, Kütahya için lokomotif olacaðýný düþündüðünü,
bu konuda inceleme ve araþtýrma yapmak üzere üyelerle
birlikte yurt içi ve yurt dýþý fuarlara ziyaret yapýlacaðýný ifade
etti. Þu an dünyadaki en büyük sektörlerden birisinin makine
imalatý olduðunu belirterek, makine yan sanayi iþletmelerinin
Kütahyaya getirilmesinin, sanayi ve kalkýnma açýsýndan son
derece olumlu olacaðýný söyledi.
Kütahya Valisi Sayýn Kenan Çiftçi ise ziyarette; Zafer
Havalimanýnýn faaliyete geçtiðini, karayollarý konusundaki
taleplerin ise Ulaþtýrma Bakanýna iletildiðini söyledi.
Ayrýca, Kütahyada bir vakýf üniversitesi kurulmasýnýn, 2023
vizyonunda yer aldýðýný ve KUTSOnun vakýf üniversitesi
kurulmasýyla ilgili yapacaðý tüm çalýþmalarda, kendisinin destek
vereceðini ifade etti.
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ÝÞBÝRLÝÐÝ

DEVAM EDÝYOR
Türkiye Ýþ Kurumu Kütahya Ýl Müdürü F.Eren Türkmen,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.
Yapýlan ziyarette, Türkiye Ýþ Kurumu Kütahya Ýl Müdürü
F.Eren Türkmen, KUTSO Yönetim Kuruluna, düzenlenen
kurslar ve iþ imkanlarý oluþturmak için yapýlan çalýþmalar
hakkýnda bilgi vererek, yýlda 250ye yakýn giriþimci adayý
yetiþtirildiðini belirtti.
Ýþ dünyasýna yönelik olarak iki kurumun yaptýðý iþbirliði
çalýþmalarýnýn da müzakere edildiði ziyarette; mesleki eðitim,
iþsizlere iþ saðlanmasý, üniversite-sanayi iþbirliðinin güçlü
bir þekilde devam etmesi açýsýndan, ÝÞKUR ve KUTSO
arasýndaki iletiþim ve iþbirliðinin önemi vurgulandý.

Haber
Sempozyum

KUTSODA
VERGÝ USUL
KANUNU
SEMPOZYUMU
"213 Sayýlý Vergi Usul Kanunu uyarýnca Sahte ve Muhteviyatý
Ýtibariyle Yanýltýcý Fatura Düzenleme ve Kullanmanýn Adli ve
Ýdari Yaptýrýmlarý" konulu sempozyum, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý (KUTSO) Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, açýlýþ
konuþmasýnda; insanlarýn birey olarak toplumun bir parçasý
olduklarýný, toplumun ise, devlet olmasý için, toplumda yaþayan
bireylerin bazý görevlerinin olduðunu, bunlardan en önemlisinin
de vergilerini ödemek olduðunu ifade etti.
Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, sempozyumun moderatörlüðünü
yapan Yargýtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Sayýn Muzaffer Karadað,
Kütahya ile ilgili kýsa bir konuþma yaptý ve þunlarý söyledi: 4
yýl Kütahyada hizmet ettim. Burada yaþýyor olmanýzdan dolayý,
kýymetini anlayamýyor olabilirsiniz. Ancak Kütahya, sanat
ruhunun daima yaþadýðý, güzel insanlarýn bir arada olduðu,
güzel bir þehirdir.
Sempozyumun birinci sunumunu yapan Yargýtay 8.Ceza
Dairesi Baþkaný Sayýn Sedat Bakýcý, sözlerine Kütahya, tarih,
sanat, sevgi, saygý ve hoþgörünün yoðrulduðu yerdir.

Kütahyada bulunmaktan mutluyuz, þehri gezerken çok sevindik
ve gururlandýk, bu tesisleri kazandýranlara minnet ve þükranlarýmý
sunarým diyerek baþladý. Ardýndan, Yargýtay içtihatlarý ýþýðýnda
sahte ve muhteviyatý itibariyle yanýltýcý fatura düzenleme ve
kullanma suçlarý ile soruþturma ve kovuþturma usulleri hakkýnda
katýlýmcýlara bilgi verdi.
Sempozyumun ikinci sunumunda, Danýþtay 9.Daire Üyesi
Sayýn Bekir Sözen, Danýþtay içtihatlarý ýþýðýnda sahte ve
muhteviyatý itibariyle yanýltýcý fatura düzenleme ve kullanmanýn
idari yaptýrýmlarý hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi.
Sunumlarýn ardýndan, Yargýtay 8.Ceza Dairesi Baþkaný Sayýn
Sedat Bakýcý tarafýndan, katýlýmcýlarýn sorularý cevaplandýrýldý.
Programýn sonunda, Yargýtay 8.Ceza Dairesi Baþkaný Sedat
Bakýcýya ve Danýþtay 9.Daire Üyesi Bekir Sözene, Ýl Emniyet
Müdürü Kadir Akbýyýk tarafýndan plaket takdimi ve Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Meclis Baþkaný Nihat Delen
tarafýndan, Kütahyalý Ressam Ahmet Yakupoðlunun Rengarenk
Kütahya eseri hediye edildi.
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BÝLÝÞÝM VE ELEKTRONÝK
SEKTÖRÜNDE
ÝNOVASYON ATAÐI

Batý-BÝNOM, KUTSOda Akademisyen ve
KOBÝlerle Buluþtu

KOBÝlerimizin yenilikçi fikir ve projelerinin, uzman ve
akademisyenlerle buluþturulup, finansal desteklerden
faydalandýrýlarak hayata geçirilmesini; yeni teknolojilerin
bölgemizde üretilmesi için iþbirliði olanaklarýný ücretsiz olarak
saðlayan Batý Anadolu Biliþim ve Elektronik Bölgesel Ýnovasyon
Merkezi (Batý-BÝNOM) hakkýndaki bilgilendirme toplantýsý
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Toplantý Salonunda
gerçekleþtirildi.
Batý Anadolu Biliþim ve Elektronik Bölgesel Ýnovasyon Merkezi
Proje Yöneticisi Reha S.Þentürk sunumunda gerçekleþen
toplantýda, merkezin Afyonkarahisar, Antalya, Aydýn, Balýkesir,
Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, Ýzmir, Kütahya, Manisa,
Muðla ve Uþak illerini kapsadýðý belirtildi. Sektörün inovasyon
performansýnýn artýrýlmasýna yönelik olarak, firmalar, üniversiteler,
araþtýrma merkezleri, kamu kuruluþlarý ve STKlar ile iþbirliði
çalýþmalarý yapýldýðý ve yeni teknolojilere dayalý katma deðeri
yüksek yeni ürünlerin bölgede üretilmesinin amaçlandýðý
belirtildi.
Reha S.Þentürk ayrýca, proje üretme ve geliþtirme ile proje
baþvuru süreci, 2011 ve 2012 yýllarýnda bölgede yapýlan
çalýþmalar ve gerçekleþtirilen etkinlikler hakkýnda da katýlýmcýlara
bilgiler verdi.
Batý Anadolu Biliþim ve Elektronik Bölgesel Ýnovasyon
Merkezine ulaþmak ve detaylý bilgi almak isteyenler, BornovaÝzmirde bulunan Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araþtýrma Merkezinin, www.batibinom.comadlý internet
sitesini inceleyebilir ve batibinom@ebiltem.ege.edu.tr e-posta
adresinden irtibat kurabilirler.
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KUTSONUN
EÐÝTÝM
HÝZMETLERÝ
DEVAM EDÝYOR

2012/2 Numaralý Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliðinin 2
numaralý ekinin 10.maddesi gereðince, fýrýnlarda ekmek
üretiminde, daðýtýmýnda ve satýþýnda çalýþanlar ile fýrýnlardan
baðýmsýz ekmek satýþ yerlerinde ekmek satýþý yapan firmalarýn
çalýþanlarýnýn katýlýmýyla KUTSOda ücretsiz ve sertifikalý hijyen
eðitimi gerçekleþtirildi.
Genel Hijyen Eðitimi, Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü
ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) iþbirliðinde, 102
katýlýmcý ile 29 Kasým 2012 perþembe günü KUTSO Eðitim
Salonunda gerçekleþtirildi.
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Gýda ve Yem Þube
Müdürü Murat Tekeliile Gýda Mühendisi Zekeriya Korkmaz
tarafýndan sunulan eðitimde, katýlýmcýlara mevzuat hükümleri
ve uygulamalarý, ekmek üretim ve satýþýnda hijyen esaslarý
gibi konularda bilgiler verildi.
Eðitim sonunda yapýlan sýnavda baþarýlý olan ve sertifika almaya
hak kazanan katýlýmcýlara, KUTSO tarafýndan sertifikalarý verildi.

Haber
Ziyaret

KUTSONUN
KONUÐU
KUTSO YÖNETÝM
KURULUNDAN KAMU
HASTANELERÝ BÝRLÝÐÝ GENEL
SEKRETERLÝÐÝNE ZÝYARET
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulu üyeleri,
Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðine yeni atanan Dr.
Mithat Ekiciye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Dr. Ekici, ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek, kamu
hastanelerinde uygulamaya baþlayan sistem ve yapýlan
çalýþmalar hakkýnda KUTSO Yönetim Kuruluna bilgi verdi.
Genel Sekreterliðin görev ve sorumluluk alanlarý, baðlý bulunan
hastaneler, mevcut durum ve yapýlacak çalýþmalardan
bahseden Ekici, amaçlarýnýn öncelikle hasta memnuniyetini
en üst düzeye çýkarmak olduðunu, bu kapsamda binalardaki
iyileþtirmeye yönelik düzenlemeler, yeni hastanede uygulanacak
proje, yatak sayýsý, hizmet anlayýþý ve vatandaþa saðlanacak
imkanlar hakkýnda bilgi verdi.
Mevcut durumdaki hastanelerde tek veya ikiþer kiþilik ferah
bir ortamda hasta ve yakýnlarýnýn her türlü ihtiyacýný
giderebileceðini, banyo, tuvalet, televizyon bulunduðunu
belirtti. Otel anlayýþýnda hizmet vermek istediklerinden bahisle,
otellerde müdür olarak görev yapmýþ kiþilerle çalýþmaya
baþlayacaklarýný belirterek, bu sayede hastanelere otel
anlayýþýnda hizmet kalitesini getirmeyi amaçladýklarýný ifade
ederek,

ING BANK

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulu, Meslek
Komitesi Baþkanlarý ve ÝNG Bank Kütahya Þube Müdürü
Hüseyin Çakýrýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
Karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunulan toplantýda; KUTSO meslek
grubu üyelerinden intikal eden, banka kredi alýmlarýnda
oluþabilecek kefalet sistemi, teminat yapýsý, proje finansman
kredileri, banka eksperlerinin donanýmý ve banka iþlem ücretleri
ile ilgili konular hakkýnda komite baþkanlarý, Þube Müdürü
Sayýn Çakýra sorular yöneltti.
ÝNG Bank Kütahya Þube Müdürü Hüseyin Çakýr; bankalar
ve bankacýlýk sektöründe oluþturulan kredi kayýt bürosu ile
kredi finansmanýnýn, müþterinin belirlenen skorlama ve
puanlamaya göre neticelendirildiðini, hem faiz oranýnda hem
de teminat yapýsýnda uygulandýðýný, banka tarafýndan alýnan
ipoteklerinde bu puanlama üzerinden deðerlendirildiðini
belirterek, mülklerin doðru maliyetlendirilmesi için daha iyi ve
donanýmlý eksperlerle görüþüleceðini ifade etti.
Ayrýca internet üzerinden gerçekleþtirilen ve bankalarýnýn
geliþtirdiði bir paket doðrultusunda yapýlan iþlemlerden masraf
ve ücret alýnmadýðýný sözlerine ekleyen Çakýr, esnaftan gelecek
her türlü þikayet veya talepler konusunda, gereken desteði
vermeye hazýr olduklarýný belirtti.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, yapýlacak anlaþma
ile kredilerde, üst faiz limitinin bankanýn uyguladýðý alt faiz

Vatandaþlarýmýzdan beklentimiz, bizi izlesinler, taleplerini ve
eksikliklerimizi bizzat bize iletsinler ki biz de çözümü konusunda
gereðini yapalým dedi.

limitine orantýlý olmasýný ve bu oranýn hesaplanmasý gerektiðini

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, hayýrlý olsun
temennisinde bulunarak, yapýlacak bu çalýþmalarýn
vatandaþýmýza daha iyi hizmet götüreceðini ve duyduðu
memnuniyeti dile getirdi.

iyi bir deðerlendirme sonucunda hayata geçirilmesinin

ifade etti. Banka iþlemleri, çek ve havale ücretleri, teminat
mektubu temini ve kefalet sisteminde saðlanabilecek kolaylýðýn,
üyelerimize çok faydalý olacaðýný sözlerine ekleyen Güral, ING
Bankýn bu yaklaþýmýný takdirle karþýladýðýný belirterek teþekkür
etti.
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KUTSODAN
ÝL MÜDÜRLERÝNE
ZÝYARET

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral baþkanlýðýndaki KUTSO Yönetim Kurulu,
Kütahyada yeni göreve baþlayan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý Kütahya Ýl Müdürlüðü Müdür V. Þaban Küçükgümrah
ile T.C. Kütahya Valiliði Ticaret Ýl Müdürlüðü Müdür V. Ýsmail
Hakký Uyguna tebrik ziyaretinde bulundular.
Ziyarete, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç,
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Baðýrgan, Yönetim
Kurulu Üyeleri Sezai Ar, H. Mithat Delen, Mehmet U.Atakan,
Salih Çetiner, Enver Özer katýldýlar.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Kütahya Ýl Müdürlüðü
Müdür V. Þaban Küçükgümrah, üniversite-sanayi iþbirliðinin
kamu ayaðýnda çalýþmalar yapacaklarýný, Dumlupýnar
Üniversitesi ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý ile iþbirliðine
çok önem verdiklerini belirtti.
T.C. Kütahya Valiliði Ticaret Ýl Müdürlüðü Müdür V. Ýsmail Hakký
Uygun, kendisinin de Kütahyalý olduðunu belirterek, Kütahyanýn
ekonomik ve ticari alanda geliþmesine katký saðlayacak tüm
çalýþmalarda görev almaya ve Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý ile iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný ifade etti.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ise, üniversitesanayi iþbirliðinin hep arzu edilen bir konu olduðunu belirtti.
Güral, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn, þehir için yapýlacak
çalýþmalarda göreve ve iþbirliðine hazýr olduðunu ifade ederek,
il müdürlerine yeni görevlerinden dolayý hayýrlý olsun dileklerinde
bulundu.

TÜMSÝAD
HEYETÝNDEN
KUTSO ZÝYARETÝ

Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Kütahya
Þube Baþkaný Yakup Saðlam ve beraberindeki dernek
üyeleri, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve Yönetim Kurulu Üyelerini
ziyaret etti.
Yapýlan ziyarette,TÜMSÝAD Kütahya Þube Baþkaný Yakup
Saðlam, dernek merkezinin Ýstanbulda bulunduðunu ve
Kütahya Þubesinin yeni hizmete açýldýðýný belirterek,
derneðin yapýsý ve faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ise, hayýrlý olsun
temennisinde bulunarak, iþ dünyasýna ve ekonomiye katký
saðlayacak çalýþmalar yapýlmasýný dilediðini söyledi.

JESTUR SEYAHAT
ACENTESÝNDEN
KUTSOYA ZÝYARET

Jestur Seyahat acentesi MICE koordinatörü Çiðdem Özdel
ve Satýþ temsilcisi Ýrfan Daler, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve Yönetim Kurulu üyelerini
ziyaret etti.
Yapýlan ziyarette Jestur Seyahat acentesi satýþ temsilcisi Ýrfan
Daler, acente hakkýnda geniþ bilgi verdi. Jestur Seyahat
acentesinin; toplantý, teþvik gezisi, fuarlar, kongreler ve
sergilerde müþterinin ihtiyacýna ve talebine göre strateji
geliþtirerek kurumlara özel ve entegre hizmet paketi sunduklarýný
belirtti.
KUTSO Yönetim Kurulu baþkaný Nafi Güral, Jestur Seyahat
Acentesi temsilcisinden üyelerimize yönelik yurtdýþý iþ gezileri
ile ilgili oluþturulabilecek hizmet paketi hakkýnda bilgi talebinde
bulundu.
Satýþ temsilcisi Ýrfan Daler, kuruma özel oluþturulabilecek
paketlerin içerisinde yurt dýþý inceleme gezisi, fuar gezileri,
personele yönelik motivasyon gezilerinin de olduðunu sözlerine
ekledi. KUTSO üyelerine yönelik yurt dýþý iþ gezisi paketi ile
ilgili verileri oluþturarak en kýsa zamanda bilgileri aktaracaðýný
ifade ederek, bu kapsamda her türlü iþ birliðine hazýr olduklarýný
belirtti.
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ADÝL ÖZKANIN
SERGÝSÝ

GÖZ KAMAÞTIRDI
Yurt içi ve yurt dýþýnda birçok sergi ve etkinlikte eserleri
ile göz dolduran ressam Adil Özkanýn NG Güral Afyon
Wellness&ConventionOtelde açtýðý sergi,
sanatseverlerin ilgi ve beðenisini topladý.
Adil Özkan çeþitli temalarda 70 adet yaðlý ve kuru boya tablosu
bulunan resim sergisini, protokolün de katýldýðý açýlýþ ile
sanatseverlerin beðenisine sundu.
NG Güral Afyon Wellness&Convention Otel'deki serginin
açýlýþýný Afyonkarahisar Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu yaptý. Açýlýþa
Vali Ýrfan Balkanlýoðlu ile birlikte eþi Esma Balkanlýoðlu, Ýl
Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan ile Kütahya ve
Afyonkarahisardan çok sayýda sanatsever katýldý.
Adil Özkan Kimdir?
1941 doðumludur. Ortaokul ve liseyi Kütahyada okudu. Dil ve
Tarih Coðrafya Fakültesi, Tarih Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansýný
Anadolu Üniversitesinde tamamladý. 1980 yýlýnda Anadolu
Üniversitesinde, daha sonra Dumlupýnar Üniversitesinde Yüksek
Okul Müdürlüðü yaptý. Yüksek Okullar Genel Koordinatörü
görevindeyken emekli oldu.
Resim yapmaya ilkokul sýralarýnda baþladý ve hiçbir zaman býrakmadý.
Çini sanatýna 1958 yýlýnda Mehmet Üstünkaya ve Halit Balabanýn
sahibi olduðu Öz Çini Fabrikasýnda baþladý. Uzun yýllar çini tabaða
portre çalýþtý. 190-1965 yýllarýnda Ankarada Ressam Eþref Ürenden
ders aldý, Kütahyada Ahmet Yakupoðlunun atölyesinde bulundu.
Kütahya Fatih Lisesi müdürü iken, Kütahya Valisi Rafet Üçeli
döneminde, Milli Eðitim Bakanlýðý ile yapýlan görüþmeler sonucunda,
Çinicilik Dersi ni müfredat programýna aldýrdý ve uygulamaya
baþlattý. Sonraki yýllarda sanat okulunda Çini Bölümü açýldý, diðer
orta öðretim okullarýnda da ders olarak iþlendi.
Kütahya Valisi Erdoðan Atasoy döneminde, Ahmet Yakupoðlunun
giriþimi ile kurulacak olan Güzel Sanatlar Lisesinin arsa bulunamama
problemine, Müdürü bulunduðu yüksekokul arazisinden 15 dönüm
yer tahsisi yaparak, okulun kurulmasýna yardýmcý oldu. 1980de
Anadolu Üniversitesine baðlý Yüksek Okul Müdürü iken, okulunda
Çini ve Seramik Bölümü nü kurdu.
2005 yýlýnda Antalyada Ressam Ývriz Koç ve Azeri Ressam Nurofun
atölyelerine devam etti. 9 kiþisel sergi açtý, ayrýca yurtiçi ve yurtdýþýnda
birçok karma sergilere katýldý.
Kütahyada yapýlan Uluslararasý 5.Çini Yarýþmasýnda jüri baþkanlýðý
yaptý.
Makedonyanýn Manastýr þehrindeki Atatürk Müzesinde ve
Yunanistanýn Selanik þehrindeki Atatürk Evinde (konsoloslukta)
çini eserleri bulunmaktadýr. Kütahya KÜSADýn (Kütahya Kültür ve
Sanat Derneði) sanatçý üyesidir.
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ZAFER HAVALÝMANI
UÇUÞLARI BAÞLADI
Kütahya Uçuyor
Kütahyanýn Altýntaþ ilçesinde bulunan ve Afyonkarahisar,
Kütahya ve Uþak illerini kapsayan Zafer Havalimanýnýn 25
Kasým 2012 tarihinde yapýlan açýlýþ töreninin ardýndan, uçuþlar
baþladý.

KUTSO
YÖNETÝM KURULU,
KONUKLARLA
YAPILDI

Kütahya Valiliði Ticaret Ýl Müdür V. Ýsmail Hakký Uygun, T.C.Ziraat

THY Kütahya Seferleri Baþladý
Türk Hava Yollarý, 25 Kasým 2012 itibariyle sefer yaptýðý 36ncý
yurtiçi nokta olarak Kütahya uçuþlarýna baþladý. 29 Mart 2013
tarihine kadar haftanýn 4 günü Kütahya'dan Ýstanbul Atatürk
Havalimaný'na ve Atatürk Havalimaný'ndan Kütahya'ya uçuþ
düzenleniyor.
Her Pazartesi, Çarþamba, Cuma ve Pazar yapýlan uçuþlarýn,
Ýstanbul'dan kalkýþ saati 14:00, Kütahya'ya varýþ saati ise
15:00. Ayný günlerde Kütahya'dan Ýstanbul'a yolculuk yapmak
isteyenler için ise kalkýþ saati 15:45, Ýstanbul'a varýþ saati
16:45.

Bankasý A.Þ. Zafer Meydaný Þubesi Müdürü Vahdettin Kýlýç,
Türkiye Finans Katýlým Bankasý A.Þ. Kütahya Þubesi Müdürü
Hakan Koca, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO)
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral baþkanlýðýndaki KUTSO
Yönetim Kurulunu ziyaret etti.
KUTSOya iade-i ziyarette bulunan Kütahya Valiliði Ticaret Ýl
Müdür V. Ýsmail Hakký Uygun,ilimizdeki firmalarý yakýndan
ilgilendiren Kütahyada seramik, porselen ihtisas gümrüðü
kurulmasýyla ilgili talebin, T.C.Gümrük Bakanlýðýna iletildiðini
belirtti. Nafi Güral ise, KUTSOnun bu konudaki çalýþma ve
hizmetlere hazýr olduðunu ifade etti.
Yapýlan ziyarette,banka þube müdürleri ile bankacýlýk sistemi
ve kredi kartý uygulamalarý deðerlendirilerek,görüþ alýþ veriþinde
bulunuldu. Ayrýca, bankalarýn KUTSO üyelerine, iþlemlerinde
saðlayacaðý kolaylýklar müzakere edilerek, bu kolaylýklarýn þehir
ve ülke ekonomisine olumlu katký saðlayacaðý konusunda fikir
birliðine varýldý.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, bankalarýn,
ekonominin lokomotifi olduðunu belirterek, bankacýlýk
sektörünün, Kütahyanýn geliþmesine önemli katkýlar saðladýðýný
ifade etti.
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Pegasus Havayollarý 2013'te Kütahya'ya Uçuyor
Pegasus Havayollarý yetkililerinin yaptýðý incelemelerin ardýndan,
Ocak ayýndan itibaren Kütahya uçuþlarýnýn baþlayacaðý
duyuruldu. 16 Ocak 2013 günü itibariyle Ýstanbul Sabiha
Gökçen Havalimaný ile karþýlýklý uçuþlar baþlayacak.
Pegasus Havayollarý, her Pazartesi, Çarþamba, Cuma ve
Pazar günleri Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan 20:20
itibariyle kalkan uçaklar, 21:15'te Kütahya ZaferHavalimaný'nda
olacak. Haftanýn Pazartesi, Salý,Perþembe ve Cumartesi
günleri ise Kütahya'dan Ýstanbul'a saat 08:00'de kalkan uçak
ile yolculuk yapmak mümkün olacak.

KUTSO YÖNETÝM
KURULUNUN
TKDK ZÝYARETÝ
KUTSO YÖNETÝM KURULUNUN

SGK ZÝYARETÝ

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral baþkanlýðýndaki KUTSO Yönetim Kurulu,
Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya Ýl Müdürü Davut Ekeri
ziyaret etti.
Yapýlan ziyarette; KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral,
KUTSO Yönetim Kurulunun kurumsal bir yapýda çalýþtýðýný ve
her yönetim kurulu üyesinin ayrý kurumlarla ilgili görevleri
bulunduðunu belirtti. Güncel ekonomik konularýn da
deðerlendirildiði ziyarette Nafi Güral, Kütahyanýn termal
zenginliðinden bahisle, termalin faziletinin sadece hamamdan
ibaret olmadýðýnýn tüm Türkiyeye anlatýlmasý gerektiðini ifade
etti.
SGK Kütahya Ýl Müdürlüðünün çalýþma yapýsý ve faaliyetleri
hakkýnda KUTSO Yönetim Kuruluna bilgi veren Ýl Müdürü
Davut Eker, zengin termal kaynaklarýnýn, iþ dünyasýna yarar
saðlayacak þekilde, özellikle saðlýk alanýnda kullanýlmasý
gerektiðini söyledi. Ýþ dünyasýnýn yaþadýðý sýkýntýlara çözüm
üretecek çalýþmalarýn Ankaradaki yetkili makamlara iletildiðini
belirten Eker, bu sorunlarýn çözümünde sonuç alýnmaya
baþlanmasýnýn, memnuniyet verici olduðunu ifade etti.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral baþkanlýðýndaki KUTSO Yönetim Kurulu,
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya
Ýl Koordinatörü Ýhsan Kaymaký ziyaret etti.
Yapýlan ziyarette, TKDK Ýl Koordinatörü Ýhsan Kaymak, TKDKnýn
hizmet ve sorumluluk alanlarý ile personel sayýsý, çalýþma usul
ve esaslarý hakkýnda bilgi verdi. Ayrýca, TKDK Kütahya Ýl
Koordinatörlüðü tarafýndan eðitimve çeþitli bilgilendirme
organizasyonlarýna devam edildiðini belirtti. Kaymak, Avrupa
Birliði ülkelerinde yüksek miktarlarda saðlanan hibe ve destekler
oranýnda, Türkiyenin de hibe ve desteklerden daha fazla
yararlanmasýnýn hedeflendiðini ifade etti. Kaymak, bu kapsamda
kurumlarýna sunulacak projelerin, Avrupa Birliði standartlarýna
uygun olmak zorunda olduðunu sözlerine ekledi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral; Yeni Zelanda ve
Hollanda ülkelerindeki hayvancýlýk sektöründen örnekler vererek,
benzer yapýdaki iþletme ve tesislerin ilimizde kurulmasýnýn
yararlý olacaðýný belirtti. TKDK Koordinatör ve uzmanlarýnýn bu
ülkelerdeki model olabilecek tesisleri incelemesinin faydalý
olacaðýný ve tarým alanýnda çiftçiye üretmesi için alternatif ürün
konularý bulunmasýnýn gerektiðini ifade etti.
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EGAFED, KÜGÝAD
EVSAHÝPLÝÐÝNDE
KÜTAHYADA
TOPLANDI
Ege Akdeniz Genç Ýþ Adamlarý Federasyonunun
(EGAFED) 82. Yönetim Kurulu toplantýsý, Kütahya
Genç Ýþadamlarý ve Yöneticileri Derneðinin
(KÜGÝAD) ev sahipliðinde 22 Aralýk 2012
Cumartesi günü Kütahyada Güral Harlek Otelde
yapýldý.
Toplantýya, TÜGÝK Genel Baþkaný Erkan Güral, EGAFED

hale gelmektedir. Büyük þehirlere eþit olan coðrafi konumu

Baþkaný Efkan Ceylan ve KÜGÝAD Baþkaný H. Mithat Delenin

ile tam ortada bulunan ilimiz, Zafer Bölgesel Havalimaný ile

yaný sýra Ege ve Akdeniz bölgesinden çok sayýda iþadamý

önemli bir adým daha atmanýn mutluluðu içindedir. Türkiyenin

katýldý.

4.büyük havalimaný olan Zafer Bölgesel Havalimaný, Kütahya

Kütahya, bölgenin parlayan yýldýzý olacaktýr

ile birlikte Afyonkarahisar ve Uþak illeri ile ortak kullanýlmaktadýr.
Bölge için özellikle termal turizm açýsýndan önemli olan

KÜGÝAD Baþkaný H.Mithat Delen açýlýþ konuþmasýnda þunlarý

havalimaný, yatýrýmcýlar için de cazibe noktasý haline gelmiþtir.

söyledi: Ege Akdeniz Genç Ýþadamlarý Dernekleri Federasyonu

Kütahya, yapýlmýþ ve devam eden yatýrýmlar ile önümüzdeki

82.Yönetim Kurulu toplantýsýna, Kütahya olarak ev sahipliði

yýllarda bölgenin parlayan yýldýzý olacaktýr. Kütahya; merkez

yapmanýn onurunu bir kez daha yaþýyoruz, Kütahyaya hoþ

ve ilçelerinde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri ile yatýrým

geldiniz. 2012 yýlý Haziran ayýnda yapýlan genel kurulda

yapmak isteyenleri beklemektedir. Merkezde 1.Organize

baþkanlýk görevine getirilmiþ olduðum Kütahya Genç Ýþadamlarý

Sanayi Bölgesi dolmuþ, 2.Organize Sanayi Bölgesinde yeni

ve Yöneticileri Derneði (KÜGÝAD) serüveni, 1993 yýlýnda, o

yatýrýmlar devam etmekte ve þu anda ihtisaslaþmýþ madencilik

dönemin genç jenerasyonunun çalýþmalarý ve gayretleri ile

ve lojistik ile ilgili OSB'lerin kurulmasý çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr.

baþlamýþ ve baþarý grafiði her geçen yýl artarak, bugünlere

dedi.

gelmiþtir. Bu noktada dernek üyelerimize ve özellikle
eski baþkanlarýmýza ve yönetim kurulu üyelerine bir kez daha

Bizler Doðrularý Destekler, Yanlýþlarý Eleþtirir, Çözüm
Yollarý Gösteririz

teþekkür ediyor, þükranlarýmý sunuyorum. Geçmiþte Osmanlýnýn

Ege Akdeniz Bölgesi Genç iþadamlarý Federasyonu (EGAFED)

kuruluþuna ve Türkiye Cumhuriyetinin kurtuluþuna mekân

Baþkaný Efkan Ceylanda konuþmasýnda; Gündemin her an

olan ve tanýklýk eden Kütahya, bugün; yapýlan yatýrýmlar, sanayi

deðiþtiði bir ortamda baþta ekonomi olmak üzere birçok

hamleleri, istihdam ve yatýrým olanaklarý ile daha da önemli

konuyu ayný dikkatle takip etmemiz, deðerlendirmemiz

derneðimizin bugünlere ulaþmasýnda büyük emekler sarf eden
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gerekmektedir. Sadece kendi iç sorunlarýmýza ve tartýþmalara

maliyetleri üzerindeki insafsýzlýðýnýn ekonominin daha fazla

odaklanarak bir yere varamayýz. Dikkatimizi yöneltmemiz

hýzlanmasýna engel olduðunu söyledi. Güral, TÜGÝKin Türkiye

gereken yer Avrupadýr. Son birkaç yýldýr Avrupa merkezli

ekonomisinde önemli bir paya sahip olduðuna dikkat çekerek,

seyreden ekonomik belirsizliklerin, Avrupadaki borç krizinin

TÜGÝK üyeleri olarak, ülkemize maksimum seviyede katký

elbette Türkiyeye de bazý olumsuz etkileri olacaktýr. Her þeyden

yapmayý ve istihdam yaratmayý amaçlýyoruz, dedi. Üyelerimiz

önce Türkiyenin ihracatýnýn önemli bir kýsmý Avrupa ülkelerine

ülke içinde ve dýþýnda daha fazla ticaret yapmak, yeni yatýrýmlar

yapýlmaktadýr. Avrupadaki kriz devam ettiði sürece bizim de

hayata geçirerek istihdam yaratmak için çaba harcýyor. Ancak

ihracat potansiyelimiz doðal olarak zayýflayacaktýr. Sadece iç

üzülerek görüyoruz ki faiz maliyetleri üyelerimizin hýzýný kesiyor.

taleple büyüyemeyiz. Dolayýsýyla istikrarlý bir ihracat ortamýna

Yalnýzca TÜGÝK üyelerinin deðil, tüm Türkiye ekonomisinin

mutlak surette ihtiyaç duymaktayýz. Türkiye artýk kýsýr tartýþmalarý,

hýzý, faiz maliyetleri dolayýsýyla olumsuz etkileniyor. Türkiyedeki

yýpratýcý ve sonu gelmeyen gündelik tartýþmalarý bir yana

iþletmelerin %98ini oluþturan KOBÝler istihdamýn %76sýný

býrakmalýdýr. Türkiye, enerjisini kýsýr tartýþmalar içinde heba

saðlýyor, ihracatýn %30unu geçekleþtiriyorlar. Ancak Türkiyede

etmemelidir. Ekonomi baþta olmak üzere, reel sorunlarýn

kullanýlan kredilerin sadece %5i KOBÝler tarafýndan kullanýlýyor.

çözümüne odaklanmak zorundayýz. Zaten bizim gibi sivil

Kredi faizleri düþtüðü takdirde bu oran yukarý çýkacak ve

toplum kuruluþlarýnýn bir amacý da budur. Yani, sorunlar

KOBÝler yatýrýma yöneleceklerdir.

karþýsýnda, hiçbir çýkar ve ayrýmcýlýk gözetmeden çözümler ve
projeler ortaya koyarak, yolumuza devam ederiz. Türkiyenin
genç iþadamlarý olarak doðrularý destekler, yanlýþlarý eleþtirir,
çözüm yollarýný gösteririz dedi.

Bankalarýn faiz maliyetlerindeki insafsýzlýðý ekonominin
hýzýný kesiyor.
Türkiye Genç Ýþadamlarý Konfederasyonu (TÜGÝK) Genel
Baþkaný Erkan GÜRAL, toplantýda yaptýðý konuþmada faiz
maliyetlerinin iþ dünyasýný sýkýntýya soktuðunu, bankalarýn faiz

Erkan Güral sözlerini þöyle sürdürdü: Kredi faizleri mutlaka
düþürülmeli. Bankalarýn faiz maliyetleri üzerindeki insafsýzlýðý,
ekonominin hýzýný ve önünü kesiyor ne yazýk ki. Faiz maliyetleri
mutlaka tek haneli rakamlara düþürülmeli. Aksi takdirde yatýrýmlar
ve çeþitli sektörlerdeki ticaret hacmi azalacak, dolayýsýyla
ekonominin büyümesi yavaþlayacaktýr. Faiz maliyetleri tek
haneli rakamlara inerse, 2013 yatýrým yýlý olur ve Türkiye
ekonomisi beklentilerin çok üzerinde bir büyüme seviyesine
ulaþýr.
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SGK VE MALÝYE
MEVZUATLARI,
KUTSODA
ANLATILDI

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) tarafýndan, iþ
dünyasýný yakýndan ilgilendiren konularýn ön sýralarýnda bulunan,
sosyal güvenlik ve maliye mevzuatlarýnýn uygulanmasýnda
karþýlaþýlan sorunlarýn oluþmamasý için, iþveren haklarýnýn ve
görevlerinin anlatýldýðý bilgilendirme toplantýsý düzenlendi.
24 Aralýk 2012 Pazartesi günü, KUTSO toplantý salonunda
düzenlenen programa konuþmacý olarak, T.C.Maliye Bakanlýðý
Vergi Denetim Kurulu Baþkanlýðý Eskiþehir Grup Baþkaný
Mehmet Asarkaya, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Mükellef Hizmetleri
Geliþtirme Müdürü Ýmdat Türkay, Sosyal Güvenlik Kurumu
Ýþverenler Prim Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Ýbrahim Karatepe
konuk oldular.
Yoðun ilgi ve katýlýmýn olduðu, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güralýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan bilgilendirme
toplantýsýnda, T.C.Maliye Bakanlýðý Vergi Denetim Kurulu
Baþkanlýðý Eskiþehir Grup Baþkaný Mehmet Asarkaya; Vergi
Denetim Kurulunun çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek, Eskiþehir
Grup Baþkanlýðýnýn Bilecik, Eskiþehir ve Kütahya illerindeki
çalýþmalardan sorumlu olduðunu belirtti. Asarkaya, mükellef
haklarýnýn korunmasýna yönelik olarak, son dönemlerde önemli
çalýþmalar yapýldýðýný ve mükelleflerin kendilerini idareye yakýn
görmeleri isteðinde olduklarýný belirtti.
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Mükellef Hizmetleri Geliþtirme Müdürü
Ýmdat Türkay ise konuþmasýnda; STKlar ile bir araya gelmenin,
mükelleflerin taleplerinin tespit edilmesi ve bu taleplerin
sonuçlarýnýn takip edilmesi açýsýndan önemli olduðunu
söyleyerek, düzenlenen bilgilendirme toplantýsýndan dolayý
KUTSO Yönetim Kuruluna teþekkür etti.
Türkay, Türkiyedeki ve Kütahyadaki mükellef sayýlarý, vergi
gelirleri, Türkiyedeki vergi oranlarý ve gelirlerinin diðer dünya
ülkeleriyle karþýlaþtýrmasý, mükellef haklarý konularýnda ayrýntýlý
bilgi verdi. Ayrýca, internet ortamýnda vergi ödeme kolaylýklarý
oluþturulduðunu söyleyerek, mükelleflerin yükümlülük ve haklarý
konusundaki ayrýntýlý bilgileri de internet sitesinden alabileceklerini
belirtti. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn sosyal medya platformunu
da etkili bir þekilde kullandýðýný söyleyerek, mükelleflerin de
bu alaný kullanmalarýný tavsiye etti.
Programýn son konuþmacýsý olan Sosyal Güvenlik Kurumu
Ýþverenler Prim Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Ýbrahim Karatepe;
sosyal güvenlik mevzuatý, yatýrým teþvikleri, teþvik belgesi
uygulamalarý, iþverenlerin teþviklerden yararlanma koþullarý,
sigorta primleri konularýnda bilgi verdi.
Katýlýmcýlarýn sorularýnýn konuþmacýlar tarafýndan
cevaplandýrýlmasýyla program sona erdi.
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TE AÇILDI
ÇEYÝZ SANDIÐI
SANDIÐI ÝNTERNET
ÝNTERNETTE
AÇILDI
Kütahyanýn ve ilçelerinin, doðal güzellikleri, tarih, sanat, kültür,
turizm, termal zenginliklerinin, yazý, fotoðraf ve videolarla
tanýtýldýðý internet sitesi www.360kutahya.gov.tr adresinden
ziyaret edilerek, incelenebilir.

amacýyla T.C. Merkez Bankasý Genel Að sitesinde
(www.tcmb.gov.tr) TL simgesi sayfasýnýn yayýmlandýðý
bildirilmiþtir.

KATAR YATIRIM PROJELERÝ
KATAR YATIRIM PROJELERÝ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden Odamýza ulaþan yazýda,
2022 Dünya Kupasýnýn Katarda düzenlenmesi sebebiyle
önümüzdeki dönemde otel yatýrýmlarýnýn artacaðý belirtilmektedir.
Bu kapsamda, yatýrým yapýlmasý planlanan sektörlerle ilgili
detaylý bilgi ve odamýzdan veya Doha Ticaret Müþavirliði
doha@ekonomi.gov.tr e-posta adresi ile alýnabilir.

SÝSTEMÝ
BÝLGÝ SÝSTEMÝ
KOBÝ BÝLGÝ
KOBÝ
KOBÝlere kuruluþ aþamasýndan baþlayarak, faaliyete geçmeleri,
ürün veya hizmet üretmeleri, desteklere eriþimleri ile ilgili ihtiyaç
duyduklarý konularda rehberlik etmek ve bilgi vermek amacýyla,
http://kobi.tobb.org.tr eriþim adresli KOBÝ Bilgi Sitesi
kurulmuþtur. Yararlanmak isteyen KOBÝler, hýzlý ve etkin bir
þekilde ihtiyaç duyduklarý bilgiye verilen adresten ulaþabilirler.

ÝTALYANIN VÝZE BAÞVURU
ÝTALYANIN
VÝZE BAÞVURU MERKEZLERÝ
MERKEZLERÝ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden Odamýza ulaþan yazýda,
Ýtalyanýn konsolosluklarýnýn bulunduðu Ankara, Ýstanbul ve
Ýzmir dýþýnda, Gaziantep, Bursa, Antalya, Adana, Kayseri ve
Diyarbakýr olmak üzere 6 ilde daha vize müracaat merkezleri
açýlacaðý bildirilmiþtir. Üyelerimizin ve iþletmelerin bilgisine
sunarýz.

TÜRK LÝRASI SÝMGESÝ
TÜRK LÝRASI SÝMGESÝ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði aracýlýðýyla, T.C.Merkez
Bankasýndan ulaþan yazýda; Türk Lirasýna kazandýrýlan itibarýn
perçinlenmesi ve dünyada bilinirliðinin artýrýlmasý açýsýndan
önem taþýyan Türk Lirasý simgesinin tanýtýlmasý, kullanýmýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasý ve simgenin kullanýmý hakkýnda vatandaþlarýn
en doðru ve etkin þekilde bilgilendirilmesinin saðlanmasý

YURT ÝÇÝ TAKOGRAF
YURT ÝÇÝ TAKOGRAF
UYGULAMASINA
UYGULAMASINA DÝKKAT
DÝKKAT
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden Odamýza ulaþan yazýda;
Takograf Cihazlarý Muayene ve Damgalama Yönetmeliði
gereðince, karayolu taþýmacýlýðý yapan araçlarda kullanýlmasý
zorunlu olan takograf cihazlarýnýn muayene ve damgalama
iþlemlerinin, bu yönetmeliðe göre yaptýrýlarak kullanýlmasýnýn
zorunlu olduðu bildirilmiþtir. Bu zorunluluðu yerine getirmeyen
taþýmacýlar, ilgili kanun gereði idari cezalarla karþýlaþacaklarýndan
dolayý, bilgi edinilmesini rica ederiz.

ER BÝLGÝ
LÝBYA GÜNCEL
LÝBYA
GÜNCELGELÝÞMEL
GELÝÞMELER
BÝLGÝ NOTU
NOTU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden Odamýza ulaþan yazýda;
Libyada baþta yatýrýmlar olmak üzere mevcut ortama iliþkin
Libyada baþta yatýrýmlar olmak üzere mevcut ortama iliþkin
Libya Güncel Geliþmeler Notu hazýrlandýðý bildirilmiþtir.
Ýlgilenenler, bu bilgi notunu Odamýzdan alabilirler.

VE VE ÝÞ
SAÐLIÐI
VII.ULUSAL ÝÞÇÝ
VII.ULUSAL
ÝÞÇÝ
SAÐLIÐI
KONGRESÝNE DAVET
ÝÞ GÜVENLÝÐÝKONGRESÝNE
GÜVENLÝÐÝ
DAVET
TMMOB Makine Mühendisleri Odasý Adana Þubesinden
Odamýza ulaþan yazýda; 18-20 Nisan 2013 tarihlerinde VII.Ulusal
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Kongresinin yapýlacaðý bildirilmiþtir.
Ayrýntýlý bilgi http://adana.mmo.org.tr internet adresinden veya
adana@mmo.org.tr e-posta adresinden alýnabilir.
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Saðlýk

YOÐUN
ÇALIÞMA
TEMPOSU,
STRES VE
BESLENME
Dyt. Ali DERELÝ
Saðlýk sadece bedenimizin iyi olmasý anlamýný taþýmamaktadýr.

olaðan bir reaksiyondur bu durum. Kan hacmimiz artar ve

Saðlýðýn tam tanýmlanmasý Dünya Saðlýk Örgütü tarafýnda

daha fazla oksijen taþýr, sindirim sistemimiz yavaþlar ve kan

þöyle yapýlmaktadýr: Bireyin; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden

organlara daha iyi taþýnýr. Aslýnda stres anýnda bütün bunlarý

tam bir iyilik hali.

yapmasý vücut açýsýndan iyidir. Fakat kötü beslenme ve damar

Yoðun çalýþma temponuz sizi sosyal yaþantýnýzdan alýkoyuyorsa
veya iþ yerinizdeki stres ruhsal halinizi olumsuz yönde etkiliyor
ise fiziksel durumunuzun saðlýklý olmasý hiçbir anlam ifade
etmemektedir. Sosyal ve ruhsal yönden iyi olmama hali zaten
kýsa dönemde olmasa da, uzun dönemde fiziksel saðlýðýnýzý
bozacak zemini hazýrlamaktadýr. Bu sebeple stres yönetiminiz,
iyi yaþlanmanýz ve üretkenliðinizin uzun sürebilmesi için çok
elzemdir. Bu sayýmýzda doðru beslenme ile stres yönetimi
arasýndaki iliþkiden bahsedeceðiz .
Vücudumuzun her noktasýna ulaþan hücreler ve salgýlanan
bütün hormonlarýn iþlev görebilmesi için besinlere ihtiyaç
duymaktayýz. Bu sebeple doðru beslenme stres yönetimi ile
doðrudan ilintilidir. Stres anýnda vücut hemen kendini korumaya
almaktadýr. Vücut için negatif her durumda vücudun yaptýðý
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yapýsýndaki bozukluklar bütün bunlarý tamamen aleyhimize
çevirmektedir. Kan hacminin artmasý faydalý bir durumken,
kötü beslenme ve damar yapýsýndaki bozukluktan, stres
anýndaki bu durum kalp krizini tetikleyen bir hal almaktadýr.
Stresin yan etkilerine yakalanmamak için doðru beslenmek
zorundayýz.

Yaþam
Saðlýk

OMEGA-3
En iyi kaynaðý balýktýr. Omega 3, B vitaminlerinde olduðu gibi,
direkt etkisi kanýtlanmýþ bir besin öðesidir. Omega-3 varlýðýnda
vücuttaki stres hormonlarýnýn seviyelerinin azaldýðý belirlenmiþtir.
Bu sebeple hafta en az 2 gün balýk tüketmeye özen
göstermelisiniz.
Stres doðru kullanýlýrsa eðer adrenali arttýrmasý, kan hacmindeki
oksijen artýþý ve metabolizma hýzlanmasý vb. birçok fayda
saðlamaktadýr. Fakat bu kadar yanlýþ beslenme alýþkanlýðýnýn
içerisinde tam tersi bir etki de göstermektedir. Çok dikkatli
olmalýsýnýz.
Düzenli Diyetle, Saðlýklý Bir Yaþam Dilerim.

B VÝTAMÝNLERÝ
Sinir sistemimizin daha kaliteli olmasýna yarayan vitaminlerdir.
B vitaminleri stres kontrolünde en büyük yardýmcýmýz olacaktýr.
Tam tahýllý ekmekler, kompleks karbonhidratlar, süt, yumurta
iyi kaynaklardýr. Özellikle tiamin, niasin ve pantotenik asit
formundaki B vitaminleri sinir sistemi için çok önemlidir. Tiamin
ve niasin eksikliðinde bireylerde depresyona yakalanma riski
yüksektir. Kompleks karbonhidrat tüketmek, B vitamini almak
açýsýndan faydalý olmasýnýn yaný sýra, stres anýnda doðal olarak
yükselen kan þekerimizin dengelenmesine de yardýmcý olacaktýr.

ANTÝOKSÝDANLAR VE BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ
Ýþ veya yaþamýn verdiði stresin yaný sýra, vücudun kendi
içerisinde ürettiði oksidatif stres sonucu toksinler meydana
gelmektedir. Bu stres ile baþa çýkabilmenin en iyi yolu çinko,
selenyum, E, A ve C vitamini gibi antioksidanlardýr. Bütün
antioksidanlar ýsý ve ýþýða karþý çok hassas olduklarýndan
piþirme ve saklama koþullarý çok önemlidir. Ülkemiz iklim
koþullarý antioksidan kaynaklarýný bol bol sunmaktadýr, fakat
yaptýðýmýz hatalar bu besinlerin antioksidan içeriðini
azaltmaktadýr.
Bunun yaný sýra stresin baðýþýklýða da olumsuz etkileri vardýr.
Örneðin C vitamini kaybýný hýzlandýrmaktadýr. Zaten
depolanamayan bir vitamin olan C vitamininin vücuttan atýlýmýnýn
hýzlanmasý baðýþýklýk sistemi için büyük sorun oluþturmaktadýr.
Bütün bu sebeplerden dolayý, taze ve günlük düzenli sebze
meyve tüketmemiz gerekmektedir.
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Köþe Yazýsý
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KOBÝLERÝN
DANIÞMAN BANKASI
TEB,

IFC ÝLE ÜLKELERE
KOBÝ BANKACILIÐI
NASIL YAPILIRI

ANLATIYOR
Turgut BOZ

TEB KOBÝ Bankacýlýðý
Genel Müdür Yardýmcýsý
Türkiyenin ekonomisinde ve kalkýnmasýnda KOBÝlerin büyük
bir önemi var.
var. Siz ekonominin lokomotifi olan KOBÝlerin önemi
hakkýnda neler söylersiniz? Bir banka için KOBÝlere destek
vermek neden önemli?
Türk ekonomisinin can damarý KOBÝler, sadece ekonomik
deðil, sosyal ve çevresel kalkýnmada da büyük bir rol üstleniyor.
Dolayýsýyla KOBÝlere desteklemek ülkemize destek sunmakla
eþdeðer.
Bu anlayýþ çerçevesinde KOBÝlerin sadece bankasý deðil ayný
zamanda danýþmaný olma hedefi ile çalýþmalarýmýzý
sürdürmekteyiz.
Dünya ile yarýþ halinde olduðumuz günümüz ekonomisinde
ayakta kalmak ve her zaman bir adým önde olabilmek için
dünyadaki geliþmeleri yakýndan takip etmemiz þart. Sadece
ayný mahalledeki deðil diðer ülkelerdeki hatta kýtalardaki
rakiplerimizin de attýðý her adýmdan haberdar olmamýz, küresel
ekonomideki deðiþimlere anýnda ayak uydurmamýz kritik önem
taþýyor. Ýþte bu noktada bilgi önemli bir unsur olarak karþýmýza
çýkýyor.
Türk Ekonomi Bankasý olarak, Türkiyenin dört bir yanýnda
KOBÝlerimize büyüyemeleri ve rekabette güçlü olabilmeleri
için bilgiye ihtiyaç duyduðunun farkýndayýz. Çünkü bir þirket
için finansman desteði kadar bu finansmaný global geliþmeleri

86

göz önünde bulundurarak nasýl kullanacaðýný bilmesi de büyük
önem taþýyor. Bu nedenle TEB olarak KOBÝlerin sadece
bankasý deðil ayný zamanda danýþmaný olarak yola çýktýk.
Saðladýðý finansman kaynaðýný nasýl kullanýlmasý gerektiði
konusunda hiçbir ücret almadan yol gösteriyoruz.
TEB KOBÝ Akademileri kapsamýnda il il geziyoruz. Türkiyede
ve dünyada ekonomik geliþmelere dair en yeni bilgileri
aktarýyoruz. Ýþ hayatlarýný yakýndan ilgilendiren yeni yasal
düzenlemeleri; ithalat, ihraç alanýndaki en yeni geliþmeleri ve
daha pek konuyu hocalarýmýz ve uzmanlarýmýz aracýlýðý ile
KOBÝlerimize duyuruyoruz. Bugüne kadar TEB KOBÝ Akademi
çatýsý altýnda 58den fazla etkinlik düzenlemenin ve 14,500den
fazla iþ insanýnýn eðitmiþ olmanýn gururunu yaþýyoruz.
Bununla birlikte üyeliðin ve kullanýmýn tamamen ücretsiz olduðu
TEB KOBI TV (www.tebkobitv.com) den KOBÝlere iþ hayatý
ile ilgili bilmeleri gereken tüm bilgiler ve ipuçlarý aktarýlýrken
Þükrü Kýzýlot, Tamer Müftüoðlu, Ekrem Sarýsu gibi birbirinden
deðerli uzmanlar KOBÝlerin sorularýný yanýtlýyor, deðerli bilgilerini
KOBÝlerle paylaþýyorlar. Ayrýca KOBÝler 7/24 ihtiyaç duyduklarý
her anda AB Fonlarýndan Gümrük mevzuatýna, toplantý
organizasyonundan çeviri hizmetlerine kadar her türlü bilgi ve
destek hizmeti yardýmýný TEB KOBÝ Destek Hattýndan ücretsiz
olarak alabilmektedirler.

Köþe Yazýsý
Finans

Bankamýz bünyesindeki TEB KOBÝ Danýþmanlarýmýz KOBÝler
birebir görüþüyor, þirketlerini yakýndan tanýyor ve hangi ülkeye
ne satabileceðinizden, üretim modelinize, pazarlama
faaliyetlerinize kadar ihtiyacýnýz olan her konuda size yine hiçbir
ücret almadan yol gösteriyor. Bugüne kadar TEB KOBÝ
Danýþmanlarýmýzdan ücretsiz olarak danýþmanlýk hizmeti almak
için baþvuran KOBÝlerimizin sayýsý 1000i geçti.
KOBÝlere sunduðumuz hizmetler bunlarla da sýnýrlý kalmýyor;
internet üzerinden yayýn yapan bankacýlýk sektörünün KOBÝlere
yönelik ilk televizyonu TEB KOBÝ TV ile izleyici sayýmýz
100.000Ieri aþtý.
TEB olarak, 2011 yýlýnda Türkiyenin öncelikli ekonomik
konularýndan biri olan istihdamýn artýrýlmasýna destek vermeyi
amaçlayan yeni bir projemizi de hayata geçirdik: KOBÝ Ýstihdam
Paketi ile; yeni eleman alan KOBÝlerin kredi faizlerinde indirim
saðlýyor, yeni eleman bulma konusunda destek veriyoruz.
KOBÝ Ýstihdam Paketi kapsamýnda, TEBden kredi kullanan
KOBÝler en az 2 yeni istihdam veya engelli statüsünde bir
yeni istihdam saðlarsa, kredi faizinde yüzde 1.5 puan indirim
kazanýyor. KOBÝ Ýstihdam Paketi ile iþletmelerin yüzde 99unu
oluþturan ve iþ gücünün yaklaþýk yüzde 80ini yaratan KOBÝlerin
kayýt içi personel çalýþtýrmasýný ve engelli personel alýmýný da
teþvik ediyoruz. Türkiyede bir bankanýn hazýrladýðý istihdama
yönelik en kapsamlý proje olan bu çalýþmamýz ile sadece
KOBÝlerin geliþimine yardýmcý olmakla kalmýyor, ayný zamanda
Türkiye ekonomisi için büyük önem taþýyan istihdamýn artmasýna
da katký saðlýyoruz.
Bu çerçevede sunduðumuz daha pek çok ürün ve hizmet
KOBÝlere sadece finansal deðil finansal olmayan destekler
de sunma anlayýþýyla tasarlanýyor. Böylece KOBÝlerimizi her
alanda destekleyerek ülkemizin geliþimine katký saðlamayý
hedefliyoruz.
Tüm bu çalýþmalarýmýz ile TEB KOBÝ Bankacýlýðýnda birçok ilki
gerçekleþtirerek, sadece Türkiyede deðil dünya finans
sektöründe farklý bir konum edindi. Dünya Bankasýnýn bir
kuruluþu olan IFC tarafýndan, KOBÝ Bankacýlýðý alanýnda
dünyanýn en iyi 3 bankasýndan biri olarak gösterildik. Türkiyede
ilk kez bir banka KOBÝ alanýnda bu kadar büyük bir baþarýya
imza attý. Þimdi bu çalýþmalarýmýzý IFC ile ülke ülke gezerek
diðer ülkere örnek olmasý için anlatýyoruz.
KOBÝlerin rekabet gücü nasýl artýrýlabilir?
Ülkemizde KOBÝlerin, üretim becerilerinin geliþmesi, yurt dýþýna
açýlma, satýþ çabalarýn artmasý gibi konularda geliþimleri son
dönemde hýzla artmaktadýr. Buna karþýn KOBÝlerimiz katma
deðerli, inovatif ürünlerin üretimi, stratejik rekabet yönetimi,
teknoloji yönetimi konularýnda ise geliþmiþ ülke KOBÝleri ile

karþýlaþtýrýldýðýnda henüz yeterli seviyelerin birçok sektörde
yakalanamadýðýný görüyoruz.
Ülkemiz KOBÝlerinin temel rekabet sorunlarýndan biri iþletmelerin
yaþ ve hacim olarak henüz çoðunlukla genç ve küçük
denilebilecek bir evrede olmalarýdýr. Ülkemiz KOBÝlerinin
ortalama yaþý 12-13 yýl civarýndadýr. Diðer yandan ölçek olarak
mikro ölçeðe katýlan iþletme sayýsý geliþimi her geçen gün
artmakta iken mikro iþletmelerin büyüyerek orta boy KOBÝlere
dönüþme hýzý çok düþüktür. Bunun en temel nedenleri ise
kuruluþ ölçeklerinin küçük olmasý, büyüme hýzýnýn yavaþ
kalmasý ve yüksek katma deðer üretilememesi sonucu yeni
kapasitelere ve teknolojilere hýzla geçiþ için finansman
saðlanamamasý olarak sýralanabilir.
Ülkemizin ekonomisinin can damarý olan KOBÝlerimizin yurtiçi
ve yurtdýþý pazarlarda rekabet güçlerini artýrmalarý öncelikle
sürdürülebilir ve istikrarlý bir büyüme çabasýný gerektirmektedir.
Diðer yandan bu rekabet gücünü destekleyecek faktörleri þu
baþlýklar altýnda kýsaca özetleyebiliriz:
Ülkemiz KOBÝlerinin katma deðeri yüksek ürün ve hizmetlere
yönelme çabalarý artmalý, bu çabalarý desteklenmelidir.
Bu konuda bugün KOBÝlerin kendi ürün gruplarýnda mevcut
katma deðer düzeylerini tanýmalarý, katma deðeri artýrma
yönünde doðru geliþme alternatiflerini belirlemeleri
gerekmektedir. Bu konu ülkemizin AR-GE ve inovasyon
konularýnda çalýþan tüm kurumlarýnýn ve üniversitelerinin
gündeminde olmalýdýr.
Ülkemiz KOBÝlerinin büyümenin yönetimini stratejik seviyede
yapmasý saðlanmalý, rekabetin þartlarýna en uygun büyüme
adýmlarý atýlmalýdýr.
KOBÝlerimiz en büyük sorunlarý büyüme dönemlerinde
yaþamaktadýr. Üretim ve ciro olarak büyümeyi baþaran
KOBÝlerimiz bu hacmi destekleyecek yönetimsel büyümeyi
gerçekleþtirememektedir. Bu çerçevede büyüme hýzýna uygun
kurumsallaþma çabalarý ve bu yönde yol gösteren stratejik
planlama faaliyetleri, tüm KOBÝlerimizin gündeminde olmalýdýr.
KOBÝler verimlilik seviyelerini artýrmalýdýrlar.
Ýþletmelerde verim en temel kritik baþarý faktörleri arasýndadýr.
KOBÝlerde finansman yönetimi geliþtirilerek finansman verimleri
artýrýlmalýdýr. KOBÝlerin gelecek hedeflerine ulaþmalarýnda
finansal yönetim becerilerinin artmasý önemli bir rekabet
faktörüdür. Finansal kaynaklarýn verimli kullanýlmasýndan, nakit
yönetimine, yatýrým finansmanlarýnýn etkili geri kazanýlmasýnda,
doðru fiyatlandýrma yöntemlerine kadar finansman yönetimi
alanýndaki birçok konu KOBÝlerin rekabet güçlerinin
artýrýlmasýnda yaþamsal önem taþýmaktadýr.
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Tarihte bir yolculuða çýkmak ve o anýn
büyüsünü yaþamak isterseniz eðer sizi
"Kent Tarihi Müzesi'ne davet ediyoruz.
Yazý ve fotoðraflar:
M.Akif Çakmak
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Kitabesinden 1912 yýlýnda yaptýrýldýðý anlaþýlan Kent Tarihi
Müzesi, Þapçýzade ve Karaca Konaklarýnýn Kültür ve Turizm
Bakanlýðý'ndan alýnan özel müze izni ile Kütahya Belediyesi
tarafýndan 2010 yýlýnda hizmete açýlmýþ. Müze, Pirler Mahallesi,
Germiyan Sokakta bulunuyor.

Müzenin her noktasý sýra dýþý farklýlýklarý ile ayrý bir tarihi anlatýyor.
Attýðýnýz her adýmla Kütahya'nýn tarih öncesi döneminden
baþlayarak Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyan,
Osmanlý ve Türkiye Cumhuriyetine ait bilgi, belge ve fotoðraflara
eriþiyorsunuz.

Burasý, bildiðiniz müzelerden çok farklý, duygu ve tarih dolu
bir yer. Sizi tarihin o günlerinde yaþatacak konsepti ile adeta
ziyaretçilerini geçmiþe bir yolculuða çýkartýyor.

Müzeyi ve tarihi adeta yaþayan rehber hanýmefendi ile
gezmeniziönemle tavsiye ederiz. Çünkü anlatým tarzýndaki
güzelliði ile geziniz esnasýnda o tarihi gerçekten yaþýyorsunuz.

Ve gezimiz baþlýyor. Sizlere tavsiyemiz bu yolculuða 2. kattan
baþlamanýz. Bu kata çýktýðýnýzda sizi Kütahya'nýn sosyal hayatý
karþýlýyor. Kadýnlarýn ve erkeklerin o döneme ait giydikleri
kýyafetler, yemek kültürü, aile yaþantýsý konu ediliyor.Odalar
oldukça hoþ bir seramoni ile hazýrlanmýþ. O döneme ait evlerde
görebileceðiniz her ayrýntýyý burada görmeniz mümkün.
Halýlardan, kandillere, perdelerden bebek beþiklerine kadar
her detay özenle kurgulanmýþ.

Müzenin bahçesine çýktýðýnýzda ise sizi bambaþka bir tarih
karþýlýyor. Çini tarihi ve oluþumunu adým adým gösteren
bölümlerle çinicilik ile ilgili her ayrýntýyý görüyor ve yaþýyorsunuz.
Bu emekleri gördükçe çininin ne kadar önemli ve ne kadar
kýymet gerektiren bir sanat olduðuna þahit oluyorsunuz. Sýradan
bir topraðýn nasýl bir þahesere kavuþtuðunu görünce
etkilenmemek mümkün deðil.

Gelin odasý, selamlýk, baþ, kýna, yatak odasý, mutfak ve halý
dokumacýlýðý gibi göreceðiniz birçok farklý odalarýyla müze sizi
Kütahyanýn unutulan kültürlerini adeta yaþatýyor.
Tüm bu güzellikleri zevkle izledikten sonra alt kata iniyorsunuz.
Teknolojinin artýk tarihin sayfalarýnda býraktýðý Kütahya'da
kaybolmaya yüz tutan meslekleri ve bu meslekleri icra eden
ustalarla karþýlaþýyorsunuz. Demirci, bakýrcý, kalaycý, keçeci,
sepetçi, dülger, býçakçý, semerci, nalbant, saraç, kunduracý
gibi meslek gruplarý ve bölümler halinde ustalarýn çalýþma
anlarý,balmumu mankenlerve fotoðraflarla canlandýrýlmýþ.Bu
mesleklere ait alet ve edavatlarýnorjinalleriadeta sizi içine
çekiyor.

Çamurun iþlenip fýrýnlanmasýna, özel boyalarla fýrça ile desenler
çizilip tekrar fýrýnlanmasý ile evinizde, iþyerinizde duvarýnýzda
veya masanýzda sergilediðiniz nihai esere kavuþana kadar
geçen her aþamayý sanki bu eseri yapan usta sizmiþsiniz gibi
yaþýyorsunuz.
Aslýnda bu gezimizde tanýk olduðumuz ve anlatamadýðýmýz
bir çok ayrýntý var þüphesiz. Bu güzellikleri yaþamak için sizleri
Kent Tarihi Müzesine bekliyoruz.

Her odasýna büyük bir heyecanla girmek isteyeceðiniz bu
müzede duyacaðýnýz o naif ahþap kokusu tarih ile bütünleþiyor.
Eðer az çok bu tarihe tanýklýk etmiþseniz sizi geçmiþinize
götüreceðine garanti verebiliriz.
Bu müzenin en güzel özelliði ise bazý müzeler gibi fotoðraf
çekme yasaðý olmamasý.Ýstediðiniz kadar fotoðraf çekebilirsiniz,
hatta müze yöneticileri size bu konuda yardýmcý bile oluyor.
Fotoðraftan bahsetmiþken bu müzenin aslýnda en güzel
yanlarýn biri de fotoðraf odasýnýn olmasý. Bu odaya girdiðinizde
Kütahya'nýn tarihi izlerine ait fotoðraflarýn ilginç sunumu sizleri
þaþýrtýyor. Öyle ki fotoðraflara dokunduðunuzda gördüðünüz
geçmiþ ile þimdiki zamanda yolculuk yapýyorsunuz.Ve bunun
gibi yüzlerce fotoðraf sizlerio tarihe tanýk olmanýz için orada
bekliyor. Hatýra fotoðrafý çektirmek isteyeceðiniz detayýnýn bile
düþünüldüðü olan bu müzede, tabureye oturuyor ve arkanýzda
eþsiz Kütahya manzarasý ile panoramik fotoðraf
çektirebiliyorsunuz.
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MÜZEDEN NOTLAR
Kentin 7000 yýl öncesine uzanan tarihi bir geçmiþi
bulunmaktadýr. Antik kaynaklar ünlü masalcý Ezop'un doðduðu
yer olarak Kütahya'yý gösterir. Roma döneminde Kütahya'nýn
adýnýn Kotiaeion olduðu sikkelerden bilinmektedir.
En parlak döneminin M.S.II ve III. yy 'da yaþayan Aizanoi'da
Zeus tapýnaðýn yanýsýra 15.000 seyirci kapasiteli Tiyatro ve
ona bitiþik 13.500 kiþilik Stadyum, kentin içinden geçen
Kocaçay üzerinde ise iki tanesi halen kullanýlýr durumda olan
antik köprü ve bent bulunmaktadýr.
1429 'da Osmanlý topraklarýna katýlan Kütahya, 130 yýl
Germiyanoðullarý Beyliði'nin, 400 yýl Anadolu Beylerbeyliði'nin
merkezi olmuþtur. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan
Süleyman devrinde, Anadolu tarafýnda yapýlan seferlerde
önemli bir uðrak noktasý olmuþtur.
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Ýstanbul, Eskiþehir, Ýzmit ve Bursa þehirlerinin ve bu sahadaki
sanayinin elektrik ihtyiacýnýn karþýlanmasý için kurulan Tunçbilek
Termik Santrali 'nin ilk iki ünitesi, ETÝBANK tarafýndan AEG
firmasýna yaptýrýlarak, 2x32 000 kW kurulu güç ile 1956 yýlýnda
üretime baþlamýþtýr.
Kütahya, Germiyan Beyliði ve Osmanlý saray giysilerinin etkisi
altýnda en kaliteli renkli ipek iþleme, sim sarma gibi tekniklerle
kadife, atlas, yünlü mantin kumaþlar üzerine iþlenmiþ çok
deðerli kýyafetlere sahiptir.
Anadoluda elektrik enerjisi üretimi 1902 yýlýnda Tarsus Elektrik
Santrali'nin kurulumu ile baþlar. Kütahya 'da elektrik enerjisi
ile ilk aydýnlatma, 1926 yýlýnda, 60 beygir gücünde gazojen
türninli lokomobil tipi enerji santrali ile saðlanmýþtýr.
Seyitömer Höyük ve Çildeir Höyükte yapýlan arkeolojik kazýlarda
Tunç Çaðýna tarihlenen seramik örnekleri, fýrýn malzemeleri,
piþirme ocaklarý, seramik kalýparý ile saramik yapýmýnda kullanýlan
araç ve gereçler bulunmuþtur.
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1926 yýlýnda, Mustafa Kemal Atatürk'ün teþviki ile kurulan
Sümerbank Kiremit Fabrikasý Kütahya'da inþa edilen ilk sanayi
yapýsýdýr. I. Ulusal Mimarlýk Akýmý yapý örnekleri arasýnda
bulunan fabrika, 23 Ocak 1933 tarihinde Atatürk tarafýndan
da ziyaret edilmiþtir.
Germiyanoðullarýnýn merkezi olmasý sebebiyle Kütahya'da bir
çok anýtsal yapý inþa edilmiþ, þairler yazarlar burada birçok
eser kaleme almýþtýr. Mimari yapýlar arasýnda II. Yakup Bey
Ýmaret Külliyesi, Umur bin Savcý Medresesi ile Ýshak Fakih
Camii ve Medresesi bulunmaktadýr.
Gýda pazarý (Macellum) olarak kullanýlan yapýda, Roma
Ýmparatoru Diocletianus'un M.S.301 yýlýnda enflasyonla
mücadele için yaptýrdýðý ücret tespitlerinin bir kopyasý taþ
bloklar üzerine yazýlmýþtýr. Yapý, bu haliyle dünyadaki ilk borsa
binalarýndan birisidir.
Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda Baþkomutan Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, Türk Ordusu'na "ORDULAR ÝLK HEDEFÝNÝZ
AKDENÝZ'DÝR. ÝLERÝ!" emrini 1 Eylül 1922 tarihinde
Dumlupýnar'da vermiþtir.

KÜTAHYA BÖLGESÝ ÞEHÝR SÝKKELERÝ

Pirler mahallesi, Germiyan Sokak 'ta bulunan 17. ve 18.yy
Kütahya Evleri iki veya üç katlý ahþap evlerdir. Payandalarla
desteklenmiþ çýkmalarý, çiftli koca kapýlarý, kafesli pencereleri
ile ahþap Anadolu mimarisinin en güzel örneklerini oluþturur.
Evlerin ortak özelliði açýk sofalý olmasýdýr.
17. yy'da Katip Çelebi, "Cihannüma" adlý eserinde Kütahya
'nýn bir dað dibinde yer aldýðýný, yüksek bir kaya üzerine
kurulmuþ bir kalesinin, 15 mahallesinin ve Hýdýrlýk, Aksu,
Sultanbaðý, Sultan Beyazýd denilen mesire yerlerinin
bulunduðunu belirtmiþtir.
Dünyanýn bilinen ilk Ticaret Borsa Binasý, ayakta kalmýi en
saðlam Zeus Tapýnaðý ve Amazon Lahdi Çavdarhisar-Aizanoi
Antik Kendintedir. Küçük Asya olarak bilinen Anadolu'daki
Frigya Vadileri'nin önemli bir bölümü Kütahya 'dadýr.

Kütahya 'nýn Roma Döneminde adýnýn KOTIAEON olduðu
yazýlý kaynaklarda ve sikkelerde görülmektedir. Kütahya
Bölgesinde yapýlan arkeolojij kazý ve araþtýrmalarda tespit
edilen höyük (eski köy yerleþimi) ve anýtsal mezar, yapý ve
kalýntýlardan oldukça yoðun bir yerleþime sahne olduðu
anlaþýlmaktadýr.
Kütahya ili sýnýrlarý dahilinde kendi adýna sikke basan þehir
devletleri baþta Kütahya (KOTIAEON) olmak üzere,
ABYA(Altýntaþ Ýlçesi-Pýnarcýk Köyü), AIZANOI (Çavdarhisar
Ýlçesi) ANCYRA (Simav ilçesi Boðazköy-Kiliseköy) CADI (Gediz
Ýlçesi), gibi Roma kentleri yer almaktaydý. KOTIAEON'un (KOTI)
bu diðer þehir devletleri ile sýký bir ticareti ve ekonomik ikiþkisi
bulunmaktaydý. Her kent adýna kendi darphanelerinde sikke
basýlmýþtýr.

Çeþitli uygarlýklara beþiklik etmiþ Kütahya'da pek çok kaplýca
ve termal kaynak bulunmaktadýr. Kütahya 7 Termal Turizm
Merkezi ile Türkye'nin önemli bir Termal Turizm bölgesidir.
1893-1896 yýllarý arasýnda Anadolu Demiryolu Eskiþehir'den
Kütahya'ya uzatýlmýþtýr. Bu dönemde Anadolu Hattý'nýn toplam
uzunluðu 1035 km'ye ulaþmýþ, Haydarpaþa-Ankara_konya
hattý yaný sýra Arifiye-Adapazarý ve Alayunt-Kütahya þube hatlarý
inþa edilmiþtir.
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Hazýrlayanlar : M.Akif Çakmak-Eser Çetintaþ
Kaynak
: Gezgin Dergisi

92

Seyahatname
Aþaðý Çarþý

"Ayaðýna giymiþ kara yemeni
Alem düþman olsa, severim seni
Mavzer kurþunuyla vursunlar beni
Sen bir yana ben bir yana
Yan yana kaþlar, kara gözler benzer ceylana"
Dilimizde bu türkü düþüyoruz yine Aþaðý Çarþýnýn yollarýna.
Aþaðý Çarþý hazinelerinde kaybolmaya yüz tutmuþ deðerleri,
güzellikleri arýyoruz.
Yolumuz çarþýnýn en yaþlý ustasý olarak bilinen Bekir Sýtký
Çakmakýn atölyesine düþüyor. Radyocu Sýtký Ustayý anlatýyor
bize.
Yýl 1950. Rahmetli babam Mehmet Çakmakýn yemeni
atölyesinde 3 kiþi çalýþýrdý. Bir de çarþýnýn yine önemli
isimlerinden rahmetli Hisarlý Ahmet abimiz vardý.
O yýllarda her þey tellal vasýtasýyla alýnýr satýlýrdý. Tellal, sepetinde
ayakkabýlarla her ayakkabýcýya uðrar, ayakkabýlarý göstererek
teklif ederdi. Ayakkabýcýlar benden 3 dalya, 4 dalya, 10 dalya
diyerek bir nevi açýk arttýrma sistemi ile sepetteki ayakkabýlara
teklif verirdi.(Dalya esnaflar arasýnda para için kullandýklarý
ifade)
Bedesten o yýllarda Bit Pazarý olarak bilinirdi. Þimdiki hali ile
ayakkabýcýlardan sarraflara çýkan kýsým. Cuma günleri orada
ihale olur ve belediyeden 1 kiþi alým satým iþlerine bakardý. Bir
de pazarýn Hacý abisi vardý, rahmetli. Herkes satacak malýný
þadýrvanýn orada toplardý. Halý, saat, koltuk, sandalye ve daha
neler neler. Cep saatleri çok revaçta idi. Açýk artýrma baþlar,
kim daha çok artýrýrsa belediye görevlisi tarafýndan muamele
yapýlýr ve ürün kendisine verilirdi.
Aþaðý Çarþýnýn bir bilinmeyen yönünü daha keþfetmenin
mutluluðu içinde, þimdi de Yemeniyi merak ediyor ve
araþtýrmaya baþlýyoruz.

Yemeni, baþa takýlan, üzeri desenli, genellikle kenarlarý oyalý
baþ örtüsü deðil; üstü siyah ya da kýrmýzý deriden, tabaný ise
köseleden dikilen topuksuz ve çok sýhhatli ayakkabýlara verilen
genel bir isim. Günümüzde sadece turistler ve halk oyunlarý
ekipleri tarafýndan raðbet gören, günlük kullanýmdaki yerini
plastik ve ucuz deri üretimi ayakkabýlarýn aldýðý yemeni; Osmanlý
zamanýnda kiþinin genel durumunu ve gücünü göstermesi
açýsýndan sosyal bir gösterge niteliðindeydi. Ýsmini Yemenli
Yemin-i Ekber 'den alan bu sanatýn 650-700 yýllýk bir geçmiþi
var. Aslen Farsça kökenli "keþafer" (ayakkabý yapan) anlamýna
gelen yemeniciliðe "köþgercilik" yemenicilere "köþker" ustalarýna
ise "köþger ustasý" deniyor. Yemen 'den Halep, Gaziantep,
Þanlýurfa, K.Maraþ, Diyarbakýr, Antakya, Adana, Hatay ve
Kütahya'ya kadar yayýlmýþ ancak þu anda G.Antep 'de yaþayan
bu sanat "Gön"(Taban) ve "Yüz" olarak iki kýsýmdan oluþuyor.
Gön, manda ve sýðýr derisinden yapýlmýþ olup, yere gelen
kýsým ile bunun üzerine dana derisinden yapýlmýþ taban kayýþý
ve bezlerden ibaret. Yüz ise sýrt ile birbirine birleþtirilmiþ ve
çiriþle yapýþtýrýlmýþ sahtiyan ve meþinden oluþuyor. Yemeni
yapýmýnda 5 hayvan derisi kullanýlýyor. Alt taban manda veya
sýðýr, yüzü keçi, iç astar koyun, iç taban sýðýr veya keçi, kenarý
oðlak (sýzý) derisinden yapýlýr. Yemeni imalatýnda kesinlikle
plastik madde kullanýlmaz. Tüm dikiþler elle yapýlýr. Ökçesiz
olup tersinden dikilir. Düz tarafý çevrilir ve asýl giyilecek durumu
alýr. Düz tarafý çevrildikten sonra kalýplanýr. Etrafý düzgünce
kesilir, kalýptan çýkarýlýr, kenar dikiþi yapýlýr, satýþa ve giyime
hazýr hale getirilir. Diðer ayakkabýlarda ise bu özelliklerin çoðu
bulunmaz. Yemeni saðlýk açýsýndan çok sýhhatli bir ayakkabýdýr.
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Seyahatname
Aþaðý Çarþý

Kulaðý Uzun
Halebi de olduðu gibi burnu sivri gibi ayaðý tam örtmüyor ve
Merkup gibi ayak yüzünü açýkta býrakýyor. Siyah, annabi(mor)
ve gül þeftali(parlak kýrmýzý) renklerinde üretiliyor ve o zamanlarda
þehirliler tarafýndan tercih ediliyor.
Eðri Simli
Merkup gibi kýsa, Burnu sivri gibi yukarý kalkýk ve kývrýk gül
þeftali renginde yapýlýyor. Adýný aldýðý üzere gümüþ telle iþleniyor.
Köylerde kadýnlar, özellikle de gelinler giyiyor. Yemeninin
köylerde çiftçiler, daðlarda çobanlar ve bekçilerin giydiði Bekçi
haydesi ile Çiftçi haydesi olmak üzere postal çeþitleri var. Ve
köylerde sadece gelinlerin giydiði, sarý renkte yapýlmýþ
edikçeþidi de bulunuyor.

Yemeniler tamamen doðal deriden imal edildiði için gözeneklidir,
yani deri hava alýr. Bu da ayakta mantar ve nasýr oluþumunu
önler. Giyildikçe ayaðýn þeklini aldýðý için ortopediktir. Üst ve
alt taban arasýna yerleþtirilen kil, insanýn vücudunda biriken
elektriði topraða verir ve ayakta koku yapmaz.

Yemeni Çeþitleri
Halebi
Yemeninin ilk modeli Halebi daha çok köylerde kullanýlmýþ.
Halep'ten gelmesi nedeni ile bu adý almýþ. Yüz kýsmý ayaðýn
iki yanýna doðru girintili, burnu yüze doðru kývrýk, kulaðý uzun
olan model. Halebi'in yüzü, ayaðý bileðe kadar örtüyor. Ya
annabi (mor) ya da gül þeftali (parlak kýrmýzý) renginde oluyor.
Þehirlilerin kullandýðý yemeniler ise Merkup, Halep ve Arap
menþeli. Yemeninin yüzü kýsa, arka ve yanlarý ayný hizada,
kulaksýz, burnu yuvarlak ve düz.
Burnu Sivri
Adýndan anlaþýlacaðý üzere burnu kývrýk bir model. Yüzü, kulaðý,
rengi ve köylerde kullanýlmasý bakýmýndan Halebi ile ayný
özellikleri taþýyor.
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Yemeniler þimdilerde her ne kadar ýsmarlama üzerine yapýlýyorsa
da geleneksel olarak on farklý numarasý bulunuyor. Metelik
(3-6 yaþ), Küçük Hasbe (7 yaþ), Büyük Hasbe (9-10 yaþ),
Bostan (34-35 numara), Zenger (38-40 numara), Ges (4041 numara), Lorbo (42 numara), Kaba Lorbo (43 numara),
Özger (44 numara), Uluayak (45 numara), Zeber (numarasýz).
Önceleri yaþlý ve fakir insanlarýn giydiði Yemeniyi þimdilerde
genç ve sosyal düzeni yüksek kesimlerde otantik bularak
giymeye baþladý. Öyle ki; ilginç tarz ve renklerde üretilebilen
Yemeni Hollywood piyasasýna bile girmeyi baþardý. "Truva" ve
"Harry Potter" filmleriyle adýný Hollywood piyasasýna duyuran
Yemeniyi Brad Pitt tarafýndan da çok beðenilmiþ. Öyleki ünlü
aktör Truva filminde giydiði bu ayakkabýlardan kendisine özel
sipariþ vermiþ. Günümüzde ilginç tarz ve modellerde üretilen
Yemeni, son derece saðlýklý ve rahat. Tarihi yaþamak isteyen
ve ayaklarýnýn saðlýðýný düþünen herkes için dolabýnda bir
Yemeni bulundurmalý.

Kitap
Seçtiklerimiz

Anadoludan 50 Mor Kaplan

Onlar çalýþýyor, üretiyor, ihracat yapýyor ve bir zamanlar ayný coðrafyada yaþamýþ "Anadolu
Kaplaný" gibi savaþçý cesaretiyle küresel rekabette öne çýkýyor...
Giriþimci adaylarýna ilham verecek gerçek öyküler.
Son 10 yýlda Türkiye'nin her köþesinde 500'den fazla giriþimciyle oturup sohbet etme
imkâný bulmuþ bir ekonomi gazetecisi olarak, üstad Seth Godin'in tüm dünyadaki
giriþimcilere ilham veren 'Mor Ýnek'lik halinin Türkiye'de nasýl tezahür ettiðine tanýk oldum.
Elbette Anadolu insaný için inek çok deðerlidir ve çok sevilir. Ancak bizde giriþimcilik
'savaþçý cesaretiyle' özdeþ görülür. O nedenle Anadolu'daki bazý vilayetlerimizin ve
giriþimcilerimizin baþarýlarý 'Anadolu Kaplanlarý-Anadolu Aslanlarý' gibi kavramlarla anýldý.
Çünkü Türk giriþimcileri için 'aslan-kaplan olmak, inek olmaktan' çok daha cazip. Bu nedenle
fark yaratarak dikkat çeken baþarýlý giriþimciler için Mor Ýnek yaklaþýmý yerine 'Mor Kaplanlar'ý
uygun bulduk.
Bu kitapta her sektörden ve ülkemizin birçok yöresinden 50 giriþimcinin öyküsü bulunuyor.
Her biri faaliyet gösterdiði sektörde çok zorlu mücadelelerle kalýcý olabildi. Gerçek giriþimcilik
öyküleri, özellikle giriþimci olmak isteyenlere cesaret ve ilham verebilir nitelikte.

Duygusal
Sermaye
Dünyanýn en büyük
mobilya parçalarý
üreticilerinden biri olan
AGT firmasýnýn CEO'su
Mehmet Semih Söylemez'in Duygusal Sermaye isimli
çalýþmasý, baþarýyý yakalamak isteyen þirketler için önemli
bir yol haritasý niteliðini taþýyor. Kitap, bir baþarý öyküsü
olan AGT firmasýna tutulan bir ayna niteliðinde. Bu aynaya
yansýyanlardan herkesin almasý gereken dersler var.
Burak ve Serkan, üniversite hayatlarý boyunca aldýklarý
eðitimi düþünmeyip mimarlýk yapmaktan vazgeçtiler.
Kurulu düzenlerini bozdular. Evden çalýþtýlar. Sýkýntý çektiler.
Birlikte gittigidiyor.com adýndaki hayallerinin peþine
düþtüler.
Halil, internette kolay hatýrlanmak ve ilerde marka olabilmek
amacýyla bebek.com ismini satýn aldý. Alan adlarýný
alabilmek için evini sattý. Bu sýrada ekonomik krizle
mücadele etti. Küçük þirketini kurduðunda elinde maddi
hiçbir þey kalmamýþtý. Çevresindeki herkes ona farklý
gözle bakmaya baþlamýþtý. Bir çok kimse hayallerine ve
yapacaklarýna inanmýyordu.
Onlarý bu yoldan çevirmeye çalýþtýlar, þevklerini kýrdýlar.
Fikirlerini anlattýklarýnda çok bükük dukaklar gördüler.
Ayný denizde yolculuk yapýyorlardý. Birbirlerini tanýmýyorlardý
ama hepsinin ortak özellikleri vardý. Aþýktýlar,
odaklanmýþlardý, büyük dalgalarý aþmayý, fýrtýnalarla
savaþmayý ve en sonunda hayallerine ulaþacaklarý limaný
düþündükleri için bu denizde yolculuða baþlamýþlardý.
Kaynak: www.girisimcilikveyenilik.com

Kaynak:
www.dr.com.tr

20 Yaþýnda
Patron Olmak
Henüz 25 yaþýnda ve 3
þirketin ortaðý olan Erdem
büyük bir giriþimciliðiyle
genç nesile örnek teþkil
ediyor.Baþarýlý Gençler
Kitabý
Zaman durup izlemek
yerine katýlýp eðlenme
zamaný!
Hürriyet Daily News
Erdem Genç eðlenerek
servet kazanmanýn sýrrýný
çözmüþ, hobilerini paraya dönüþtürmeyi baþarmýþ
yeni nesil bir giriþimci. Taraf
Erdem Genç, daha önce de birçok aletle müzik yaptýklarýný
ancak traktörle müzik yapmanýn daha eðlenceli olduðu söyledi.
Yaklaþýk 400 bin TLlik traktöre ellerindeki süpürge sopalarýyla
vururken zarar vermemek için bazý sopalara pamuk sardýklarýný
ifade etti. Hürriyet
Erdem Genç, kurucu ortaðý olduðu internet sitesi üzerinden
kendini geliþtirmek, aktiviteleri kaçýrmamak ve kampüs
gündemini yakalamak isteyenlere rehberlik yapýyor. Türkiye
Erdem Genç, çocukluðundan beri edebiyat ve müzik gibi
çeþitli sanat dallarýna ilgi duymuþ, bu dallarla ilgili çeþitli
çalýþmalar gerçekleþtirmiþ, birçok dergiye katkýda bulunmuþ
bir genç. Evrensel
Türkiyenin en genç giriþimcileri bu kitapta buluþtu!
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Ajanda
Fuarlar

1-4 Þubat 2013
Jewex Alyans, Altýn, Mücevher,
Gümüþ Taký ve Saat Fuarý
Alyans, Altýn, Taký, Mücevher, Saat
Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný / Ýzmir

20-23 Þubat 2013
Anfaþ Food Product
20.Uluslararasý Gýda Ýhtisas Fuarý
Yiyecek Ürünleri, Ambalaj ve Ekipmanlarý
Antalya Fuar Merkezi / Antalya

7-10 Þubat 2013
2.SOUVEXPO-Souvenir Expo Turkey
Turistik Hediyelik Ürünler
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy / Ýstanbul

20-24 Þubat 2013
MODEKS 2013
Mobilya, Dekorasyon ve Aksesuarlarý Fuarý
Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi / Bursa

13-14 Þubat 2013
Ýnsan Kaynaklarý Fuarý 2013
(16.) Ýnsan Kaynaklarý
Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve
Sergi Sarayý / Ýstanbul
13-16 Þubat 2013
IF Wedding Fashion Ýzmir
"Gelinlik, Damatlýk ve Abiye Giyim Fuarý" (7.)
Gelinlik, Damatlýk ve Abiye Giyim
Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný / Ýzmir
14-17 Þubat 2013
Adana Ýnþaat 2013
7.Yapý Malzemeleri, Ýnþaat Teknolojileri, Ýþ ve Ýnþaat
Makineleri Fuarý
Tüyap Adana Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi / Adana
14-17 Þubat 2013
IHS 2013 Adana
6.Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Doðalgaz Teknolojisi,
Tesisat ve Yalýtým Fuarý
Tüyap Adana Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi / Adana
15-17 Þubat 2013
GAMIST 2013
Dijital Oyunlar ve Oyun Teknolojileri
Ýstanbul Kongre Merkezi / Ýstanbul
20-23 Þubat 2013
Anfaþ Bevex-Ýçecek Ýhtisas Fuarý
Ýçecek Ürünleri, Ambalaj ve Ekipmanlarý
Antalya Fuar Merkezi / Antalya
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21-24 Þubat 2013
BETON '2013
Beton, Agrega, Ýnþaat Teknolojileri ve Ekipmanlarý Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy / Ýstanbul
22-23 Þubat 2013
ALLDESING 2013 Tasarým Endüstrileri Fuarý
Tasarým Endüstrileri
Hilton Kongre ve Sergi Merkezi / Ýstanbul
27 Þubat - 3 Mart 2013
MODEKO 2013 - 24.Ýzmir Mobilya Fuarý
Mobilya, Dekorasyon, Ev ve Büro Mobilyalarý
Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný /Ýzmir
27 Þubat - 3 Mart 2013
UNICERA
25.Uluslararasý Seramik, Banyo, Mutfak Fuarý
Zemin ve Duvar Kaplamalarý, Banyo ve Mutfak Ürünleri,
Aksesuaralarý, Seramik Ýþleme Teknolojileri,
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul
28 Þubat - 2 Mart 2013
Aysaf 10. Uluslararasý Ayakkabý Yan Sanayi Fuarý
Ayakkabý Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri,
Taban, Tekstil, Makineler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy /Ýstanbul
28 Þubat - 3 Mart 2013
1.Frutech Meyve Yetiþtiriciliði ve Teknolojileri Fuarý
Meyvecilik, Yetiþtirme Teknikleri, Üretim Girdileri,
Mekanizasyon, Hasat,
Cam Piramit Sabancý Kongre ve Fuar Merkezi / Antalya

