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Baþkandan
Baþyazý

Ýlkbahar geldi, doða uyanýyor, ekonomi canlanýyor
Teþvik mevzuatý kapsamýnda Kütahya neden 4. kategori iller
arasýnda yer aldý? Bu gerçeði iyi tahlil etmeliyiz ve çýkaracaðýmýz
derslerden yararlanarak ilimizi geliþmiþ iller arasýna taþýmakta

 Nitelikli personel bulamamalarý,
 Yöneticilerin ve personelin eðitim sorunlarý,

bizi engelleyen faktörleri ortadan kaldýrmalýyýz.

 Uzmanlaþma ve enformasyon (bilgi) eksikliði,

Bilindiði gibi özel sektör dört kategoride deðerlendiriliyor;

- Kayýt dýþý anlayýþtan kaynaklanan muhasebe yetersizliði ve

Büyük iþletmeler,

þeffaflýk sorunu,

KOBÝler,

- Geleneksel düþüncelerin, tabularýn yýkýlamamasý,

Küçük iþletmeler,

- Sermaye sýkýntýlarý ,

Mikro iþletmeler.

- Kredi kullanmadaki zorluklar, teminat sorunlarý, finans

Büyük iþletmeler burada anlatmaya çalýþacaðýmýz hatalardan

kurumlarýnýn tasvip ve kabul edilemez uygulamalarý. (Bu konuya

arýndýklarý için büyük olmuþlardýr. Bu nedenle, bu yazýmýzda

yazýmýzýn sonunda geniþ bir açýdan bakmaya çalýþtýk)

büyük iþletmelerden bahsetmeyeceðiz. Ama hedef olarak
"büyük iþletme" olmayý seçmemiz ve bu hedefe
ulaþabileceðimize inanmamýz halinde, ilimizde onlarca büyük

- Çek yasasý düzenlenmesinden sonra çek itibarýnýn kalmamasý,
- Tahsilat sýkýntýlarý (Hizmet veya malýn ödemelerinin geri

iþletme oluþacak ve Kütahya zincirlerini kýrmýþ olacaktýr.

dönmemesi),

KOBÝlerin, küçük iþletmelerin ve mikro iþletmelerin bilinen

- Ne yapmak istediðini bilip, ama nasýl yapmasý gerektiðini

ama çeþitli nedenlerle uzak kaldýklarý, kendilerine saðlanmasý

bilmeyen iþletmelerin düþtükleri durum, (Nitelikli danýþman

gereken fýrsatlarý ve kendileri için kendilerinin yaratmalarý

eksikliði)

gereken yönetim felsefelerini incelemeye çalýþalým.

- BASEL sisteminden dolayý hatalar, (Derecelendirme ve

- Kendilerinden kaynaklanan yönetim ve yönetici sorunlarý,

kredilendirme aksýyor)

yani doðru yönetim felsefesi uygulayamamýþ olmalarý,

- Kayýt dýþýný marifet sayýp, ister istemez cirolarý düþük

- Kurumsallaþamama,

görünenlerin, ihtiyaçlarý kadar deðil, bilançosundaki kadar

 Pazarlamada kurallarýn deðil, günlük geliþmelerin ve ihtiyaçlarýn
yön verdiði pazarlama anlayýþýnýn uygulanmasý,
 Daðýtým kanallarýnýn tesis edilememesi,
 Tüketici tercihlerinin doðru tespit edilememesi,
 AR-GE yetersizliði,
 Lisan sorunu,
 Ýhracatta baþarý elde edememe korkusu nedeniyle
baþarýsýzlýk,
 Yatýrýmlarda devlet yardýmlarý ve hibelerden yararlanma
fýrsatlarýný deðerlendirememiþ olmalarý, yani teþvik ve hibelerden
bilgisizlikten dolayý yararlanamýyor olmalarý,

kredi alabilmeleri, daha fazlasý için riske girdiðini düþünen
finans kurumunun çok daha yüksek maliyetli kaynak tekliflerini
kabul etmek zorunda kalmalarý,
 Yenilik ve deðiþiklikler konusunda üretim teknolojisindeki
geliþmeleri yeterince takip edememesi, tasarým anlamýnda
kendi gayretlerinin yetersiz kalmasý, saðlýklý finansman
saðlayamamasý ve diðer olumsuz faktörlerin bir araya gelmesi
ile rekabet güçlerinin zayýf kalmasý nedeniyle geliþememekteler.
Bu eksikliklerin teknoloji ve tasarým alanýndaki gereksinmelerini
karþýlamak amacýyla, Bakanlar Kurulu kararý ile üniversitemizin
patronajlýðýnda, "Teknoloji ve Tasarým Merkezi" kurulmasý için
gerekli þirket, %90 sermayesi Üniversite olmak üzere, Valilik,
Belediye, Kütahya, Tavþanlý, Simav, Gediz, TSOlarý katkýlarý
ile 2008 yýlýnda kuruldu, faaliyete geçmesini bekliyoruz. Faaliyete
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Baþkandan
Baþyazý

geçtiðinde çok önemli destekler iþ dünyamýza sunulacaktýr.
 Üretim kapasitesinin istifade yetersizliði de, diðer bir sorun
olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Çünkü geliþemeyen iþletmelerimiz
büyüyemedikleri için mevcutlarý tevsi edememekte, dolayýsýyla
da düþük kapasite yüksek maliyet kýskacýnda kalmaktadýrlar.
Hâlbuki büyüseler, büyük kapasite- düþük maliyet avantajýna
sahip olacaklar.
 Ýþletmelerimiz büyüyemedikleri için sermayeleri sýnýrlý kalmakta,
pazar þartlarýnýn gerektirdiði stoklarý bulunduramadýklarý gibi
finans kurumlarýnýn insafýna kalmaktalar,

zorundadýr. Bunlarý yapabilmek için de, birer fidan olarak
gördüðüm mikro ve küçük iþletmelerin ve de KOBÝlerin
geliþmelerinin temelinde, onlarýn finans ihtiyaçlarýnýn makul
maliyetlerle karþýlanmasý gerektiðini düþünüyorum. Kredilerinin
yüksek maliyetli olmasý onlarýn geliþmelerini engelleyecek,
finans kurumlarýmýzý zenginleþtirecek, ama Türkiye 2023te
dünyanýn 10. büyük ekonomisi olma hedefine ulaþamayacaktýr.
Finans kurumlarýndan rica ediyorum. Büyük iþletmelere
uyguladýðýnýz faizleri ve nakit dýþý enstrümanlardan aldýðýnýz
gelirlerinizi baz alýp, küçük iþletmelere de en fazla 2/10 oranýnda
artýrarak uygulamayý prensip haline getirin ve alenen ilan edin.

 Ýþletmelerin, global sistemin (Gümrük Birliði, AB kurallarý vb.

Fazlasýný almaya devam etmeniz halinde, küçük iþletmelerin

gibi) olmazsa olmazý kalite, standardizasyon vb. konulardaki

geliþmesine darbe vurmaya devam edeceðinizi bilmeniz lazým.

önemli zorluklarý aþmakta yaþadýklarý sorunlar,

Finans kurumlarýmýz imtiyazlý kurumlardýr, zira yeni bir finans

 Büyüyemeyen ve güçlenemeyen iþletmeler fason üretim

kurumu açýlmasý izini almak mümkün olmuyor, bu nedenle

yapmak zorunda kaldýklarý için, sahip olduklarý katma deðer

istedikleri gibi hareket edebiliyorlar. Finans kurumlarýmýzýn

yaratma gücünü kendileri için kullanamamalarý, dolayýsýyla

yapýsýna bakarsak, yabancý sermaye, özel yerli sermaye ve

büyüyememeleri,

kamu sermayesi olduklarýný görüyoruz. "Yok aslýnda

- Burada saymaya çalýþtýðýmýz sorunlarýn kapsamý, maalesef
çok geniþ bir yelpazede hissedilmesi nedeni ile piyasada

birbirlerinden farklarý" sloganýnýn kullanýldýðý reklam filmini
hatýrlarsak, ne demek istediðimiz daha iyi anlaþýlýr.

oluþan likidite, nakit akýþý yetersizliði.

Ekonomimizi yönetenlerden rica ediyorum.

Bunlarýn dýþýnda her iþletmeye özel onlarca sorun sayabiliriz,

Büyük iþletme/küçük iþletme finans maliyetlerine kural getirsinler.

ama her sorunun çözümü olduðunu, önemli olanýn sorunlara
karþý çözüm üretmek olduðunu kabul etmemiz ve sorunlarýn
üstesinden gelebileceðimize inanmamýz halinde, mikro
iþletmelerin küçük iþletme, küçük iþletmelerin KOBÝ, KOBÝlerin
büyük iþletme haline dönüþmeleri pekâlâ mümkündür.
Yukarýda bahsettiðimiz, finans kurumlarýnýn özel sektöre bakýþýna
ve uygulamalarýna göz atmak gerekirse; Büyük iþletmelere
saðlanan kredi ve hizmet sunumlarýnýn maliyetleri ile özellikle
küçük ve mikro iþletmelerin maliyetleri arasýnda daðlar kadar
fark var, bu farkýn küçükler aleyhine iki katýna kadar çýktýðýný
görmek, sorumlularýný düþünmeye ve tedbir almaya
yönlendirmesi gerekir.
2023 yýlýnda dünyanýn 10. büyük ekonomisi olmayý hedefleyen
Türkiyenin bu seviyelere ulaþmasýnda özel sektör birinci
derecede görevli olacak, özel sektörün kendisinden beklenen
görevi yapabilmesi için mikro iþletmeleri küçük iþletme, küçük
iþletmeleri KOBÝ, KOBÝleri büyük iþletme haline getirmek
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Yazýmýzýn baskýya gireceði gün, Sayýn Baþbakanýmýzýn açýkladýðý,
TESKOMB - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliði kefaleti ile Halk Bankasý
kaynaklý düþük maliyetli kredi kullandýrýlacaðýný öðrendik,
sevindik.
Bu avantajlý kredilerin, esnaf odalarýna üye olan firmalara
uygulanacaðý þeklinde algýlanýyor.
Benzer bir fýrsatýn TOBB aracýlýðý ile üyelerine saðlanmasý
konusunda gerekli giriþimleri yapacaðýz.
Yolumuz uzun ve engellerle dolu ama Kütahya bu engelleri
aþacak, örnek alýnan bir il olabilecek potansiyele sahiptir.
Bütün mesele bu hedefe yönelmekte ve hedefe ulaþacaðýmýza
inanmaktýr.
Nafi Güral
Yönetim Kurulu Baþkaný

Veda
Konuþma

tüm bu insanlarýn özverili, bilinçli çalýþmalarý sayesinde olmuþtur.
Buradan hepsine sonsuz teþekkürlerimi arz etmek istiyorum.
Bu dönemimizde Kütahya için birleþtiren çimento, tutkal olmak,
dolayýsýyla, söyleyen, duyan, birbiriyle iletiþim kurarak,
Kütahyanýn karar alýcýlarýný bir araya getirmeye çok önem
gösterdik. Bu toplantýlarla Kütahyanýn önünü açabileceðimizi,
aradaki yanlýþ iletiþimin düzelebileceðini çok önemsedik. Kesin
olarak baþarýsýný ölçemeyeceðim bu toplantýlarýn Kütahyamýzýn
önünü açtýðý düþüncesindeyim.
Yine ilimiz içindeki 4 adet ticaret ve sanayi odasý (Kütahya
Merkez-Tavþanlý-Gediz-Simav) yöneticileri ile, baþta
Milletvekillerimizden katýlanlar, Sayýn Valimiz, Sayýn Belediye
Baþkanýmýz olmak üzere, protokolümüzden de gerekli
görülenlerle belirli dönemlerde bir araya gelerek, þehrin bir
bütün olarak problemlerini çözmeye, birbirlerini iten deðil,
birbirlerini anlayabilecek, yardýmcý olabilecek Kütahya birlikteliðini
saðlamaya çalýþtýk. Ayný düþünce ile Kütahya-Uþak-AfyonEskiþehir Ticaret ve Sanayi Odalarýný bir araya getirerek bölgenin
birlikte düþünmesinin, hareket etmesinin, rekabet etmenin
deðil, birlikte hareket etmemizin bölgemiz çýkarýna olduðunu,
birlikteliðin rahmet, ayrýlýðýn zahmet olduðunu anlatmaya çalýþtýk.

KUTSO Meclis Baþkaný Sayýn Nihat Delenin,
28 Ocak 2013 tarihindeki Meclis Veda Yemeði
konuþmasýný okuyucularýmýzla paylaþýyoruz.
Bugün mevcut KUTSO seçilmiþlerinin, görev süreleri itibariyle
birlikte olacaðý son yemeðimiz, bu yemeðe zaman ayýrarak
icabet eden deðerli protokole baþta Sayýn Milletvekillerim,
Sayýn Valim, Sayýn Belediye Baþkaným, Sayýn paþam, Sayýn
Baþsavcým, Sayýn Rektörüm olmak üzere, sonsuz
teþekkürlerimi sunarým. KUTSO Meclis Baþkaný olarak, yeni
dönemde görev almayacaðýmý, ancak gönüllü bir hizmetkâr
olarak kalacaðýmý buradan açýklamak istiyorum. KUTSO Meclis
Baþkanlýðý çok onurlu, þerefli bir makam, ben bu makamý
paylaþtým. Yine KUTSO Meclis Baþkanlýðý, ödevleri çok olan
zorlu bir görev. Bu görevi de elimden geldiðince yapmaya ve
taþýmaya çalýþtým. Bundan sonra da en az benim kadar baþarý
ile bu bayraðý taþýyacak insanlarýn da göreve gelmesinin önemli
olduðunu düþünüyorum.
Ben meclis baþkanlýðý görevimi yaparken Sayýn Nafi Güral
gibi Kütahyamýzýn ender yetiþtirdiði, iþbilen, arif ve en önemlisi
deðerlerini, yetiþtiði topraklar ve insanlarla paylaþmak isteyen
zarif bir liderle ve yine ayný bu deðerlere sahip, meslek
komiteleri, meslek komite baþkanlarý, meclis üyeleri, yönetim
kurulu üyeleri ve odamýzýn profesyonelleri ile çalýþma þansýný
yakaladým. Eðer bu dönemde KUTSO, çalýþmalarý ve
kurumsallýðý itibariyle, Türkiyede bir numaralý oda oldu ise,

Önemle üzerinde durduðumuz bir diðer husus da tabanýna
dayanmayan, onun sesini dinlemeyen, arzularýný, isteklerini,
düþüncelerini anlamayan, gereðini yapmayan hiçbir kurum
ve kuruluþun, hem görevlerini layýkýyla yapamayacaðý ve
liderlerinin de önder olma görevini ifa edemeyeceði gerçeðinden
hareketle, KUTSO meslek komiteleri ve komitelerle birlikte
tabaný ziyaret etme üslup ve tarzlarýný odamýza kazandýrdýk.
Elbette insan ve kurum olarak eksiklerimiz, hatalarýmýz ve
kusurlarýmýz da olmuþtur. Ancak bunlar art niyetle, kötü
düþüncelerle deðil, belki unutkanlýk ya da bilmezlik olarak
gerçekleþmiþtir. Burada da bütün arkadaþlarýmdan tek tek
helallik almak istiyorum. Haklarýný helal etsinler. Ben bütün
arkadaþlarýma hakkýmý helal ediyorum. Yeni seçilecek
arkadaþlarýmýza da buradan seslenmek istiyorum. Çalýþma
þevki, üslubu, tarzý olarak, Türkiyenin bir numaralý ve en iyi
kurumsal yapýsýna sahip odamýzda görev alacaklar. Haftada
veya ayda bir arada toplanmak deðil, beynin, zekânýn, iþbirliðinin
zekâtýnýn verildiði, paylaþýmý yüksek, ili ve ülkeyi daha ileri
götürmek için zaman tanýmayan özverili çalýþmalarýn yapýldýðý
bir kurumda görev alacaklar. Unutmayýn ki, birileri aðlarken,
birilerinin gülmesinin, tarihin hiçbir sayfasýnda uzun ömürlü
olamayacaðýný görüyoruz. Tekrar en derin hislerimle veda
ediyor, yeni dönemde görev alacak arkadaþlara da baþarýlar
diliyorum ve Yüce Rabbimin, iki cihanda da bizleri mahzun,
mahrum ve mahkûm etmemesini temenni ediyorum.
Nihat Delen
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný
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Kütahya Ýl Milli Eðitim Müdürü
Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eðitimi 12 yýla
çýkaran 6287 sayýlý Ýlköðretim ve Eðitim Kanunu ile bazý
kanunlarda deðiþiklik yapýlmasýna dair kanun ve kanunun
uygulanmasýna iliþkin 09/05/2012 tarih ve 401 (2012/20)
sayýlý genelge ile bu husustaki Bakanlýðýmýz talimatlarý
doðrultusunda; Ýlimizde 2012/2013 eðitimöðretim yýlýna
sorunsuz baþlayabilmek için komisyonlar kurularak gerekli
planlamalar yapýlmýþtýr.
Buna göre; 289 ilköðretim okulu kapatýlmýþ, özel ve resmi
olmak üzere 257 ilkokul, 148 ortaokul ve 7 imam hatip
ortaokulu olmak üzere toplam 412 okul ile eðitim- öðretime
baþlanmýþtýr.
Yeni eðitim sistemi bütünü ile bir paradigma deðiþimidir.
Sadece bir mevzuat deðiþikliði, orta düzeyde veya basit
düzeyde bir deðiþiklik deðil, bütünüyle eðitim sistemini kökten
deðiþtiren bir reform hareketidir. Dolayýsýyla bu sürecin,
eðitimden faydalanan tüm ülke sathýnda her insanýn ve her
kesimin çok iyi anlamasý, algýlamasý gerekiyor. Baþta, bu
sistemin ilerdeki uygulayýcýsý olarak bizlerin sistemi ve sistemin
kurgulanýþ amacýný çok iyi anlamamýz ve etüt etmemiz gerekir.
Ýþte bu maksatla yeni sistemi, kademelendirilmiþeðitimi ilimizde
en süratli ve rasyonel bir þekilde yerleþtirmiþ bulunuyoruz.

Her deðiþim ve dönüþüm beraberinde bir takým sýkýntýlarý da
getirecektir ki, bu da doðaldýr. Çünkü organizma doðal olarak
deðiþime tepki verir. Toplumda oluþabilecek bu tepkilere karþý,
sistemin daha iyi kurgulanmasý, daha rasyonel bir þekilde
yerleþtirilmesi noktasýnda her birimize çok önemli görevler
düþtüðü düþüncesinden hareketle, ilimizde 21-22 Eylül 2012
tarihlerinde, eðitimde Kütahya 2050 vizyonu, eðitim niteliðinin
artýrýlmasý ve öðretim baþarýsýnýn yükseltilmesi, iç ve dýþ
paydaþlarýn sürece etkin katýlýmlarýnýn saðlanmasý, mevcut ve
ileride doðabilecek problemlerin çözümüne iliþkin toplumun
tüm kesimlerinin görüþlerini, önerilerini ortaya koyduklarý
Eðitimde Yeni Arayýþlar temalý bir çalýþtay düzenledik ve
gerçekleþtirdiðimiz bu çalýþtayýn yerel ve ulusal basýnda olumlu
tepkilerini aldýk.
2012-2013 eðitim- öðretim yýlýnda yeni eðitim sistemi ile
birlikte, Kütahya genelinde 28 okul öncesi kurumunda 8.062
öðrenci, 256 ilkokul ve 155 ortaokulda 62.673 öðrenci ve
88 ortaöðretim okulunda 29.119 olmak üzere, toplamda 527
okulumuzda 99.854 öðrencimiz eðitim- öðretim görmektedir.
Yine, 2012-2013 eðitim- öðretim yýlýnda okul öncesi beþ yaþ
grubunda; %86.20, ilkokul ve ortaokullarda %99.34 ile
ortaöðretimde(genel ortaöðretimde) %33 ve mesleki ve teknik
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Bunun yaný sýra; en çok üzerinde durduðumuz konulardan
birisi olan, öðrencilerimizin milli ve evrensel deðerleri tanýyýp
benimsemeleri bu vesile ile kendisi, ailesi ve çevresiyle barýþýk
yaþayabilmelerini hedefleyen Deðerler Eðitimi projesi geliþtirildi.
Projemizde her aya bir deðer yüklendi. Aralýk ayý sevgi, Ocak
ayý saygý, Þubat ayý doðruluk-dürüstlük, Mart ayý vefa ve
Nisan ayý yardýmlaþma ve iþbirliði ayý olarak belirlendi.
Bu kadar yoðun ve özverili çalýþmalarýmýz sýrasýnda gecelerini
gündüzlerine katarak ellerinden geleni yapan eðitim
çalýþanlarýmýz ile sürekli iletiþim halindeyiz. Çünkü bizler; eðitim
neferleri, eðitim çarkýnýn birer parçalarýyýz. Çarkýn saðlýklý ve
sürekli çalýþmasý için bir bütün olarak hareket etmek zorundayýz.
ortaöðretimde %51,79 olmak üzere toplam da %84.79
okullaþma oranlarýna ulaþýlmýþtýr. Özellikle ilimizde kýz çocuklarýnýn
okullaþma oraný %99.27 ile yüksek bir orana ulaþmýþtýr.
2012 yýlýnda yapýlan YGS (Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý)
sonuçlarýnda; ilimiz Türkiye genelinde 34. sýrada iken 2013
yýlýnda 27. sýraya yükselmiþtir. Okul-öðrenci-veli iþbirliðinde
gerçekleþtirdiðimiz birçok baþarýyý artýrýcý projelerimiz ve
çalýþmalarýmýzýn sonucunda aldýðýmýz bu baþarýnýn meyvelerini
görmek bizleri mutlu etmektedir.

Ýlimizde; 2012-2013 eðitim-öðretim yýlýnda Kütahya genelinde
karma bütçe ile 86 derslik, TOKÝ tarafýndan 280 derslik ve
hayýrseverler tarafýndan 30 derslik olmak üzere, toplamda 23
binada 396 derslik inþa edilmiþ olup, eðitim öðretime
baþlanmýþtýr.
2013 yýlý yatýrým programýnda, karma bütçe ile 364 derslik,
7 tane spor salonu, 1 tane 300 öðrenci kapasiteli pansiyon;
TOKÝ tarafýndan 184 derslik, hayýrseverler tarafýndan 2 tane
200 ve 300 öðrenci kapasiteli pansiyon yer almaktadýr.

Ýlimizin eðitim açýsýndan genel durumunun tespit edilerek ülke
genelinde ve iller arasýnda baþarýsýný belirgin hale getirerek
model bir il olmasýný saðlamak amacýyla Kütahya Valisi Sayýn
Kenan Çiftçinin rehberliðinde baþlatýlan benchmarking
çalýþmalarýmýz büyük hýzla devam etmektedir. Benchmarking
çalýþmalarý ile il genelinde 700e yakýn proje ortaya çýkmýþtýr.
Ülkemizin diðer illeri, ilimizde yapýlan bu konudaki çalýþmalarý
özenle takip etmektedirler. Ýl genelindeki tüm okullar, il içinde
ve il dýþýnda kýyas ortaklarý belirlemiþ ve ziyaretlerde
bulunmuþlardýr. Bu ziyaretlerin sonucu; farklý iyi örneklerin
dönüþleri çok olumlu olmuþ ve yeni projeler ortaya konmuþtur.

Ayrýca, ilimiz genelinde 427 eðitim binasýnýn depremsellik
incelemesi planlanmýþ olup, 158 tanesinin incelenmesi bitmiþtir.

Ayrýca, yine benchmarking çalýþmalarý kapsamýnda; ilk olarak
Bir Öðretmen, Bir Fikir projesi ile idareci ve öðretmenlerin
eðitimle ilgili iyi, güzel ve farklý fikirleri dinlendi. Annem Babam
Okuyor ve Birlikte Baþaralým projeleri ile öðrencilere kitap
okuma alýþkanlýðý ebeveynlerin desteði ile birlikte kazandýrýldý.
Yine, Ýþimi Buldum projesi ile ortaöðretim son sýnýf öðrencilerine
yönelik olarak iþ ve meslek danýþmanlýðý konusunda çeþitli
seminerler düzenlendi. Toplumun eðitime katkýsýnýn artýrýlmasý
ve bu konuda farkýndalýk yaratýlabilmesi amacý ile 1. Kamu
Spotu, daha kaliteli bir eðitim için aileleri teknoloji kullanýmý
bakýmýndan bilinçlendirmek amacý ile 2. Kamu Spotu hazýrlandý.
Teknoloji Baðýmlýlýðý projesi ile pilot okul olarak belirlenen bir
okulumuzda anket düzenlendi ve anket sonucunda teknoloji
baðýmlýlýðý ile ilgili farkýndalýk yaratarak çözümler geliþtirmek
hedeflendi.

Ekonomide verimliliðin artýrýlmasýnýn temel dayanaðý nitelikli iþ
gücüdür. Ýyi planlanmýþ bir mesleki eðitimle nitelikli iþ gücüne
sahip olmak mümkündür. Geliþmekte olan ekonomilerde
mesleki ve teknik eðitim yaþamsal bir öneme sahiptir. Türkiyede
nitelikli iþ gücüne olan ihtiyacýn hýzla giderilmesinin yolu, mesleki
ve teknik eðitim sisteminde öðrencilere kazandýrýlan nitelikler
ile iþ gücü piyasasýnýn ihtiyaç duyduðu niteliklerin uyumunu
saðlamaktýr. Meslek liselerinde kazandýrýlan nitelikler ile iþ
piyasasýnýn ihtiyacý olan nitelikler arasýnda uyumsuzluðun bir
an önce giderilmesi yolunda adýmlar atýlacaktýr.

8

2012 yýlýnda küçük onarým iþleri için; 151 eðitim binasýnda
1.627.766,74 TL, büyük onarým iþleri için ise; 13 eðitim
binasýnda 1.045.134,98 TL.ve ortaöðretim onarým iþleri için
46 eðitim binasýnda 1.151.814,28 TL.harcanmýþtýr.2013 yýlý
küçük onarým iþleri için ilimiz genelinde kullanýlmak üzere
1.500.000,00 TL.ayrýlmýþtýr.
Mesleki ve teknik eðitime, özel sektör katýlýmýnýn attýrýlmasý için
yapmýþ olduðumuz çalýþmalarýmýz:

Birçok sektörde dünyada ortaya çýkan teknolojik geliþmelerin,
küresel rekabet ortamý içinde hýzla iþletmelere uyarlanmasý
kaçýnýlmazdýr. Dolayýsý ile iþletmeler rekabet güçlerini
koruyabilmeleri için yeni teknolojilere en kýsa sürede sahip

Konuk
Ýl Milli Eðitim Müdürü

olmaktadýrlar. Mesleki eðitim yatýrýmlarýndan geri bildiriminin
alýnmasý; mezunlarýn nitelikli iþ gücü olarak istihdam edilmeleri
ve iþletmelere katma deðer saðlamasýyla gerçekleþecektir.
Mesleki ve Teknik Liselerde verilen eðitimin hýzla iþ piyasasýna
uyumun saðlanmasý, özel sektörün bu konuda aktif rol almasýyla
gerçekleþebilecektir.
Özel sektörün mesleki eðitim sisteminde aktif rol almasýyla;
iþletmelerdeki teknolojik deðiþim ile iþ gücü niteliklerinin de
bu deðiþime hýzla ayak uydurmasý bir bakýma özel sektörün
talepleri doðrultusunda gerçekleþmiþ olacaktýr. Biliþsel
yetenekleri yüksek öðrencilerin mesleki eðitime yönelmesinin
önü açýlmýþ olacak, teknoloji ve nitelikli iþ gücü uyumluluðu
olan, ekonomik verimliliði ve rekabet gücü yüksek iþletmelerin
sayýsý giderek artacaktýr.
Bu düþüncelerden hareketle, mesleki ve teknik eðitimin
kalitesinin nicelik ve nitelik yönünden geliþtirilmesinde, odalar
ve özel sektör giriþimlerinin katkýsýnýn artýrýlmasýný saðlamak
amacýyla Kütahya Valiliði, Kütahya Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý, Kütahya Esnaf ve Sanatkârlarý
Odalarý Birliði, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yetkililerinin
aktif katýlýmý ile "Mesleki ve Teknik Eðitime Özel Sektör Katýlýmýnýn
Arttýrýlmasý"projesi hayata geçirilmiþtir.
Proje ile doðru orantýlý olarak, bölge firmalarýnýn ihtiyaç duyduðu
meslek alanlarýnda, en son teknolojiye sahip makine-cihaz
donanýmý ve çaðdaþ yöntemlerle eðitim verilmiþ öðrenciler
yetiþtirmek amacýyla Kütahya 1. ve 2. Organize Sanayi

bölgelerinde özel teknik ve endüstri meslek liseleri yapýlmasý
konusunda çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi idari ve sosyal alanýnýn
bulunduðu yere bitiþik merkezde 11.000 m² alana, 16 derslik
ve 4 atölyenin bulunacaðý, Otomotiv Teknolojileri Alaný, Makine
Teknolojisi Alaný, Tekstil Teknolojisi Alaný ve daha sonra
kesinleþtirilmek üzere cam, maden kimyasallarý ve metalürji
gibi veya bunlarýn birleþiminden oluþan yeni bir alan tanýmýnýn
yapýlarak, toplamda 4 alanda eðitim vermesi düþünülen özel
teknik ve endüstri meslek lisesinin yapýlmasý planlanmaktadýr.
Türkiyede beþincisi yapýlacak olan ve bölge firmalarýnýn ara
eleman ihtiyacýný karþýlamaya yönelik yapýmý planlanan özel
teknik ve endüstri meslek lisesi, mezun olacak öðrencilere iþ
güvencesi verecek olmasý nedeniyle büyük önem taþýmaktadýr.
Ýlimizdeki okullarda eðitimin niteliðini geliþtirme yoluyla,
öðrencilerin öðrenme baþarýlarýný arttýrmak ve daha ileri düzeyde
öðrenim görme fýrsatlarýný oluþturmak amacýyla; Sayýn Valimizin
himayelerinde, Dumlupýnar Üniversitesi ve Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðümüz arasýnda Eðitimde Ýþbirliði protokolünü
imzaladýk.
Amacýmýz; daha nitelikli eðitim, daha nitelikli iyi insanlar, iyi bir
Kütahya, iyi bir Türkiye. Nitelikli insanlar ancak nitelikli öðretmenler
ve eðitimciler elinde yetiþtirilebilir. Bu anlamda Dumlupýnar
Üniversitesinin bilgisinden, deneyiminden, tecrübesinden
faydalanma arzusu içerisindeyiz. Öðretmenlerimizin gerek
akademik donanýmlarýný daha üst seviyelere çekmek, mesleki
becerilerini yükseltmek noktasýnda protokolümüzün yol gösterici
olacaðýna inanýyorum. Dolayýsýyla hedeflemiþ olduðumuz o
nitelikli insan modelini hep birlikte oluþturacaðýz.
Bizim öðrencilerimizden beklediðimiz üç temel beceri var:
Birincisi; ulusal düzeyde yetenek ve kabiliyetlere sahip olmasý,
ikincisi; küresel düzeyde rekabet edebilir yetenek ve kabiliyetlere
sahip olmasý, üçüncüsü; milli þuura sahip, tarihi deðerlerini
özümsemiþ, ülkesine, vatanýna, bayraðýna saygýlý ve en yüksek
deðer olarak bilen insanlar yetiþtirmek. Ýþte, bu protokolde,
amaçladýðýmýz bu üç hedef doðrultusunda yol gösterici
olacaðýna, onu gerçekleþtirme noktasýnda bize gerçek bir
ivme kazandýracaðýna inanýyorum.
Dilimizin döndüðünce ifade etmeye çalýþtýðýmýz, ömürlerini
eðitime adamýþ, eðitim gönüllüleri ile birlikte bir bütün olarak
yaptýðýmýz ve yapmak için uðraþ verdiðimiz geleceðimiz olan
çocuklarýmýzý; ilgi, istidat, kabiliyetleri ölçüsünde; üretici meslek
bilgisi yüksek, kültürlü, hür düþünebilen, tartýþabilen, bilgiyle
taçlanmýþ, paylaþýmcý, nitelikli insan olarak yetiþtirme arzusudur.
Bu arzumuzu bizimle paylaþan, derdimizle dertlenen tüm
paydaþlarýmýza hürmetlerimi ve saygýlarýmý sunuyorum.
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2012 YILINDA
KÜTAHYADA
SANAYÝ VE
GELÝÞMÝÞLÝK
DURUMU
Þaban KÜÇÜKGÜMRAH

Makine Yüksek Mühendisi
Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü
Sanayileþme, kalkýnmanýn temel unsuru olarak kabul edilir.
Bir yöreye yatýrýmlarý çekebilmek için bazý eksikliklerin giderilmiþ
olmasý gerekir. Öncelikli olarak altyapý sorunlarýnýn bitirilmesi
gerekmektedir. Yatýrýmcý hammaddenin temininde kolaylýk,
pazara yakýnlýk, iþçilik maliyetleri gibi birçok faktörü göz önüne
alarak en az maliyetle en fazla karlý yatýrým yapma isteðinde
olur.
Kütahyada ekonomi; seramik, porselen, madencilik, orman
ürünleri, tarým ve hayvancýlýða dayalý sanayi tesisleri, hizmet
ve ticaret sektörlerine dayalýdýr. Ýlde kurulu bulunan kamu
yatýrýmlarýnýn yarattýðý katma deðer ile özellikle, hizmet ve ticaret
sektörünün yarattýðý katma deðerin sanayi yatýrýmlarýna kanalize
edilememesi, bu sektörün istenilen seviyelere gelmemesinin
ana nedenlerinden biridir.
Kütahya ilinin sanayide istenilen seviyelere gelmemesi için
aslýnda hiçbir neden yoktur. Coðrafi konumu, Bölgesel teþvik
uygulamasýnda 4. Bölgede olmasý, sanayi alt yapýsýnýn yani
mevcut faal 4 adet Organize Sanayi Bölgesinin varlýðý ve 17
adet Küçük Sanayi Sitesinin olmasý, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
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Bakanlýðýnýn yapmýþ olduðu yatýrým alanlarý tespitinde 51 ayrý
sektörde yatýrým yapýlabilir sonucu, Kütahya ilinin yatýrým
yapýlmasýndaki cazibesinin bir sonucudur.
Geçtiðimiz 2012 yýlýnda Kütahya ilinde sanayi sektörünü ele
alýrsak; 469 sanayi iþletmesinde 24.541 kiþi istihdam
edilmektedir. Bu sanayi kuruluþlarýnýn % 50 si ara malý üreten
sanayi tesisleri, % 40ý tüketim malý üreten sanayi tesisleri,
% 10 u yatýrým malý üreten sanayi tesisleridir.

2012 yýlý KÜTAHYA ÝLÝ SANAYÝ SEKTÖRÜ

24541istihdam
malý üreten
% 50 ara
sanayi tesisleri

malý üreten
% 10 yatýrým
sanayi tesisleri

469 Sanayi Ýþletmesi
malý üreten
% 40 tüketim
sanayi tesisleri

Araþtýrma
2012 Kütahya Ýstatistikleri

2012 YILI KÜTAHYA ÝLÝ AYLIK ÝHRACAT PERFORMANSI (1000$)
OCAK

11.802,37

TEMMUZ

ÞUBAT

11.793,57

AÐUSTOS
15.541,63

MART
NÝSAN
MAYIS
HAZÝRAN

12.911,61
15.490,14
13.168,08

2012 yýlýnda TÝM verilerine göre 154 Milyon 48 Bin Dolar
Kütahya ilinden Ýhracat yapýlmýþtýr. Yapýlan bu ihracat toplam
137 ayrý ülkeye gerçekleþtirilmiþ olup en fazla ihracat yapýlan
ülkeler, Fransa, Almanya, Ýspanya, ABD, Cezayir ve Ýtalya
ülkeleridir. Aslýnda Kütahya ilinin ihracat rakamlarý daha fazla
seviyelerde olduðu bilinmektedir. Ýlde faaliyet gösteren büyük
sanayi kuruluþlarýnýn þirket merkezlerinin diðer illerde olmasý
nedeni ile, Kütahya ilinin ekonomik göstergelerine yansýmadýðý
görülmektedir. Aslýnda bu durum ilin vergi gelirlerini de
etkilemekte olup Kütahya ilinin ülkedeki ekonomik yerini tam
olarak bize vermemektedir.
Kütahya ili ülkedeki sosyo ekonomik geliþmiþlik sýralamasýnda
38. Sýrada yer almaktadýr. Vergi gelirleri sýralamasýnda 30.
Sýrada yer almaktadýr. 2012 yýlýnda 290 adet marka baþvurusu
ile 29. Sýrada, 17 adet patent baþvurusu ile 20. Sýrada, 5
adet faydalý model baþvurusu ile 41. Sýrada, 99 adet endüstriyel
tasarým baþvurusu ile 9. Sýrada yer almaktadýr.

13.586,49
10.254,71

EYLÜL

12.989,71

EKÝM

13.019,18

KASIM
ARALIK

12.216,16
11.274,71

olabilmelerini, bu yapýlarý karlýlýða dönüþtürme stratejilerini
geliþtirmek gerekecektir. Bunun saðlanmasýnýn temelinde
Kamu-Üniversite-Sanayi iþbirliðinin saðlanarak yapýlmasý
aþikardýr. Kütahyada Kamu-Üniversite- Sanayi iþbirliðinin
saðlanmasý için gereken heyecan ve giriþimler vardýr. Bu
iþbirliðinin saðlanmasý için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn
Ýl Müdürlüðü olarak gerekli çalýþmanýn içinde olduðunu bu
vesile ile de belirtmek isterim.
Dünyada yýldýzý parlayan ülkemizin, zincirlerini kýrmaya çalýþan
Kütahyasý inanýyorum ki önümüzdeki yýllar içerisinde her
yöndeki mevcut potansiyelini harekete geçirerek refah düzeyi
yüksek, gayri safi milli hasýladaki payý maksimum bir il olacaktýr,
bu istenilen hedefe ulaþmada bizlerin de maksimum katkýyý
saðlayacak çalýþmalarýn içerinde her daim bulunarak bu
yönde mesai harcayarak þahsýmýn ve kurumumun katkýsýnýn
olmasý da bizleri ayrýca memnun edecektir.

Yukarýda yapmýþ olduðumuz tespitler neticesinde Kütahya
ilinin mevcut potansiyelleri ve dinamikleri göz önünde
bulundurduðumuzda daha üst seviyelerde yer almasý
gerekmektedir.
Bu baðlamda Kütahya ilinin istenilen düzeyde olabilmesi
ülkemizin 2023 vizyonunda yerini alabilmesi için, yüksek
küresel rekabet koþullarý altýnda baþta firmalar olmak üzere
tüm kurumlarýn ve ülke ekonomilerinin, küresel rekabet güçlerini,
kazançlarýný artýrabilmelerinde, en önemli faktörlerin baþýnda
bilim-teknoloji inovasyon temelli rekabet stratejisi geldiði,
firmalarýn ve yerel ekonomik dinamiklerin bilim-teknoloji
inovasyon temelli rekabetçi bir ekonomik yapýya sahip
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Araþtýrma
Sanayi Devrimleri

CUMHURÝYETTEN
BU YANA
KÜTAHYADA
SANAYÝ
DEVRÝMLERÝ-VII
2002 - 2006
Hazýrlayan: Melike Köse

65- Yýl 2002
Ýlham Doðaltaþ

66- Yýl 2003
Kütahya Çimento

2002 yýlýnda kurulup, 2006 yýlýnda doðaltaþ sektörüne giren
Ýlham Doðaltaþ Madencilik Ltd. Þirketi, 15.000 m² açýk alan,
2000 metrekare kapalý alanda, Kütahya 1.Organize Sanayi
Bölgesinde faaliyet göstermektedir. 2011 yýlýnda bünyesine
2 adet (traverten) mermer ocaðý katmýþtýr. Traverten, mermer
plaka, fayans, havuz kenar taþý, merdiven basamaðý, pencere
denizliði, bahçe bordürü, patlatma traverten ve mermer mozaik
çeþitleri üreten firma, Amerika, Orta Asya, Rusya ve Avrupaya
ihracat yapmaktadýr.

2003 yýlýnda çevrede zarara yol açan atýk maddelerin yeniden
deðerlendirilmesini saðlamak, Kütahyada istihdama ve
ekonomiye katkýda bulunmak ve ortaklýk kültürünü geliþtirmek
amacýyla, 29 ortakla Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn
öncülüðünde kurulmuþtur. Seyitömer EÜAÞ tesislerinde inþa
ettiði Türkiyenin ilk CE Belgeli Sepere Uçucu Kül Tesisi ile
beton ve çimento fabrikalarýnýn gözdesi haline gelmiþtir. Yýllýk
150.000 ton uçucu kül, atýk olmaktan kurtarýlmaktadýr. Kütahya
Organize Sanayi Bölgesinde kurulan KÜ-BLOK tesisi ile
Türkiyede bir ilk olan Belgeli
Köpük Beton Yalýtým Bloðu
üretimine baþlamýþtýr. Kütahya
Çimento, A1 sýnýfý, yanmaz, su
geçirmez, düþük yoðunluklu,
hafif, dayanýklý, ekonomik ve
%100 çevreci ekolojik bir yalýtým
bloðu olan KÜ-BLOK
ürününden yýllýk 130.000
metreküp yalýtým bloðunu inþaat
sektörüne kazandýrmayý
hedeflemektedir.
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67- Yýl 2003
Kütahya Kimya
Kütahya Kimya Ltd. Þti. 23 yýldan bu yana beyaz eþya toptan
daðýtým sektöründe faaliyet gösteren Süleymanoðlu Ltd. Þti.'
nin kurduðu, Leonardit Kaynaklý Organik Gübre ve toprak
düzenleyicileri üreten bir firmadýr. Tarým sektöründe; daha
bilinçli üretim yapýlmasýný desteklemek, teknolojideki yenilikleri
takip ederek, kaliteli ürünleri, tarým sektörünün hizmetine
sunmak amacýyla faaliyetini sürdürmekte olup, bu üretimini
Black Strong markasý ile yurt içi ve yurt dýþý pazarlara
göndermektedir.

68- Yýl 2003
Ünsa Madencilik

Necati Ünal ve Ahmet Ünal kardeþler, 1972 yýlýnda Kütahyanýn
Tavþanlý ilçesinde, Deðirmisaz Kömür iþletmeleri ile iþ hayatýna
ilk adýmlarýný atarak, 2003 yýlýnda Ünsa Madencilik A.Þ.yi,
2007 yýlýnda da Keramika Seramik firmasýný kurmuþtur.
1972-2004 yýllarý arasýnda Deðirmisaz kömür iþletmelerini
iþleten firma, kömür çýkarma faaliyetine ilave olarak, ileri
teknolojileri kullandýðý kömür yýkama tesisleri ile kömür analiz
laboratuvarý da kurmuþtur. Madencilik faaliyetleri nedeniyle
bozulan Deðirmisaz bölgesinde aðaçlandýrma çalýþmalarý
yapmýþtýr.
2004 yýlýnda Balýkesir Mancýlýk, 2006 yýlýnda Muðla Milas
Yeniköy kömür iþletmelerinde faaliyette bulunmuþtur.
Ünsa Madencilik, hidroelektrik santrali faaliyetleri ile enerji
sektöründe de önemli çalýþmalar yapmaktadýr.
2007 yýlýnda Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde 9.618
metrekare alana kurulan Keramika Seramik Fabrikasý ile
seramik renkli sofra eþyalarý üretimine baþlamýþtýr. ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine de sahip olan
Keramika Seramik, 35 ülkeye ihracat yapmakta olup, 7 fabrika
satýþ maðazasý ve online satýþ sitesine sahiptir.

69- Yýl 2004
Akdaþ Kimya
1992 yýlýnda kurulan Akdaþ Kimya, 2004 yýlýnda Kütahya
Organize Sanayi Bölgesinde þube açmýþtýr. Magnezyum
sülfat üretimi yapan firma, kuruluþundan günümüze, sürekli
artan kapasitede ihracata devam etmektedir. ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Yönetim Sistemi Belgelerine sahip olan Akdaþ Kimyanýn
üretimini yaptýðý Magnezyum Sülfat Heptahidrat, kalitesinden
dolayý yurdumuzdaki büyük kozmetik, deterjan, sabun, maya,
fruktoz, ve gübre üreticisi firmalar tarafýndan, tarýmsal ve
endüstriyel alanlarda yýllardan beri güvenle kullanýlmaktadýr.

70- Yýl 2004
Yýldýz Entegre
1954 tarihinde bir Kamu Ýktisadi Teþekkülü (KÝT) olarak kurulan
Azot Sanayi T.A.Þ.'nin ilk iþletmesi olup, 1961 yýlýnda ilk gübre
üretimine baþlamýþtýr. 1985 yýlýnda müessese olmuþ, daha
sonra Ekonomik Ýþler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun (Yüksek
Planlama Kurulu) 06.04.1987 tarih ve 87/4 sayýlý kararý ile
Kütahya Gübre Sanayii A.Þ. adý altýnda baðlý ortaklýk haline
getirilmiþtir. 1987 yýlýnda þirket statüsüne dönüþtürülmüþtür.
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1998 yýlýnda Özelleþtirme Yüksek Kurulu Kararý ile özelleþtirme
kapsamý ve programýna alýnmýþ, özelleþtirme aþamalarý
sonucunda, 2004 tarihinde Yýldýz Entegre Aðaç Sanayii ve
Ticaret A.Þ. bünyesine katýlmýþtýr. Yýldýz Entegre bünyesine
katýldýktan sonra; öncelikle ürün kalite ve iyileþtirme çalýþmalarýna
baþlanmýþ, daha sonra da yeni bir yatýrým ile 2007 yýlýnda
%34,5 N'lu (Azotlu) Pril Poröz Amonyum Nitrat (PPAN) üretim
tesisi devreye alýnmýþ ve üretime baþlanmýþtýr. 2008 yýlýnda
500.000 Euro'luk yatýrým yapýlarak Seyreltik Nitrik Asit iþletme
bacasýna deNOx FÝLTRE SÝSTEMÝ kurularak, yýllardýr bacadan
çýkýp Kütahya havasýna karýþan sarý renkli NOx gazlarý bertaraf
edilmiþtir. 2009 yýlýnda 1961 yýlýndan itibaren üretim yapan
fabrikanýn en yüksek üretim rekoruna ulaþmýþtýr. 2010 yýlý
itibariyle Yeni Tip Prillendirme Teknolojisi ile gübre kalitesi daha
iyi bir seviyeye getirilmiþtir. Dolgu maddesi olarak DOLOMÝT'li
Amonyum Nitrat Gübresini üreten Türkiyedeki tek fabrikadýr.
Yýldýz Entegre Aðaç Sanayi ve Ticaret A.Þ. Kütahya Þubesi
Yýldýzlar Yatýrým Holding kuruluþudur.

71- Yýl 2005
Oksello
Oksello Kimya Petrol Ürün. San ve Tic. Ltd. Þti., Özçýnarlar
Petrolün 2000 yýlýnda üretimini yapmaya baþladýðý Madeni
Yað Markasý olan OKSELLOyu tüm Türkiye ve dünyaya
daha iyi tanýtabilmek için 2005 yýlýnda Özçýnarlar bünyesinde
ticari hayatýna baþlamýþtýr. Madeni yað pazarlama ve satýþý
yapmaktadýr. Göksel Özçýnar ve Ercan Özçýnar tarafýndan iki
ortaklý bir aile þirketi olarak kurulmuþtur. Türkiyedeki satýþ aðýný
geliþtirmesinin yaný sýra yurt dýþýnda 40yakýn ülkede markasýný
tescilletmiþ ve sektörde yerini almýþtýr. Oksello üretimleri
arasýnda motor yaðlarý, þanzýman yaðlarý, hidrolik sistem yaðlarý,
motosiklet yaðlarý, antifriz, gres ve endüstriyel yaðlar
bulunmakta, ayrýca müþterilerinin özel talepleri doðrultusunda
her çeþit ve performansta özel ürün üretimini Ar-Ge ve
laboratuvar çalýþmalarý ile gerçekleþtirmektedir.

72- Yýl 2005
Halit Metal
1979 yýlýnda fýrýn, kuzine v.b. piþirici cihazlarla üretime baþlayan
Halit Metal Sanayi, daha sonraki yýllarda geliþen teknolojiye
uyum saðlamýþ ve ürün çeþitlerini artýrarak, paslanmaz çelik
endüstriyel mutfak malzemeleri üretimine baþlamýþtýr. Restoran,
kafeterya v.b. iþletmelerin proje, imalat ve satýþ olmak üzere
tüm aþamalarýyla servis ve hizmet ihtiyacýný karþýlayabilecek
seviyeye ulaþmýþtýr. 1981 yýlýnda Kütahyada, 1998 yýlýnda
Eskiþehirde, 2001 yýlýnda Manavgatta, 2007 yýlýnda Uþakta
fabrika satýþ þubelerini hizmete açmýþtýr.

73- Yýl 2005
Akdemir Toprak
Akdemir ismi 1950'li yýllarda el tezgahlarýndaki dokuma
makinalarýnda, tekstil imalatý ile Kütahya piyasasýna girmiþ ve
ardýndan Ýpragaz Tüp, Profilo Beyaz Eþya Kütahya bayilikleri
ile büyümeye baþlamýþtýr. 52 yýllýk ticari hayatýnda, Akdemir
Kiremit ve Tuðla Fabrikasý A.Þ, Akdemir Tekstil San. Tic. Ltd.
Þti., Gür-Han Ýnþ. Tic. Ltd. Þti. ve Petrol Ofisi bayiliði ile bölge
ekonomisine katký saðlamýþtýr.
Firma, on kiþiden oluþan ortaklarýn birleþmesiyle, Onel adýyla
1960'da faaliyete geçmiþtir. Daha sonra el deðiþtirerek Toprak
Sanayii adý altýnda faaliyetlerine devam etmiþtir. 1973 senesinde
firma bünyesine katýlarak Akdemir Kiremit ve Tuðla Fabrikasý
adý altýnda faaliyetlerine devam etmektedir. Fabrika 50.000
metre kare açýk, 20.000 metre kare kapalý alanda yaz ve kýþ
þartlarýnda çalýþabilecek kapasite ile modern tesislerinde,
Marsilya kiremit, Mahya, Deprem tuðlasý (Briket), 13,5'luk,
8,5'luk, Straforlu, Kare Baca ve Asmolen tuðlalarý imal
etmektedir.
Akdemir Toprak Sanayi A.Þ. beþ yüzü aþkýn satýþ noktasý ve
bayisi ile Türkiye genelinde hizmet vermektedir. TSE ve CE
belgeli üretim yapmakta olup, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim
Sistemi Belgesine sahiptir. Üretiminin % 65i kiremit, % 35i
tuðla grubu olup, kiremit ürün grubunda 6, tuðla ürün grubunda
7 farklý çeþit üretimi yapmaktadýr.

74- Yýl 2005
Ercan Cam Mozaik
Cam atýklarýný öðütüp kullanarak cam mozaik üretimi yapan
firma Kütahya'da bulunan üreticilerin ihtiyaç duyduðu çini ve
seramik masseleri, çini ve seramik sýrlarý, yeni nesil cam fritleri
gibi malzemeleri sunmaktadýr. Seramik sondaj ve filtrelizasyon
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için güncel olmaya baþlayan bentonit üretimi Seyitgazi'de
bulunan sahada gerçekleþmektedir. Yurt içine yapýlan satýþla
birlikte firma ürünlerinin önemli bir kýsmýný Ýtalya'ya ihraç etmektir.
Seramik kaplama sektöründe kullanýlan ve ithal edilen 0.10.5 aralýðýndaki dijital baský boyalarýný üretmek hedefiyle
faaliyetlerini sürdürmekte ve ileri teknolojileri takip etmektedir.

75- Yýl 2005
Kros Otomotiv
KROS/Repka A.Þ., otomotiv yedek parça pazarýna esnek
hortumlar üretmek için Çerkezköy Sanayi Bölgesinde 1990
yýlýnda kurulmuþtur. 2005 yýlýnda ise, Kütahya Organize Sanayi
Bölgesinde otomotiv alanýnda faaliyete baþlamýþtýr. Repka,
geliþtirmiþ olduðu direk tedarik yapýsýyla yerel ve Avrupalý
otomotiv üreticilerine hizmet vermiþtir. Çok çeþitli sývý ve egzoz
hava transmisyon uygulamalarý için ürün tasarýmý ve geliþtirme
faaliyetleri gerçekleþtirmektedir.

76- Yýl 2005
Bayazýt Et

kurutucu ve fýrýnlar, saç imalatý ve satýþý yapmaktadýr. Kurulduðu
yýldan itibaren makine yatýrýmlarýna devam eden firma, talaþlý
imalat makineleri, CNC plazma ve oksijen tezgahý, silindir
kývýrma makinasýný da faaliyete geçirmiþ ve bu yýllar içerisinde
çeþitli fabrikalarýn, makine ve tesis imalatlarýný kurmuþtur. 2011
yýlýnda 1500 metrekare malzeme satýþ yerini hizmete açmýþtýr.
Fabrikalara en aðýr makinelerden, en küçük hassas cihaz
montajýna kadar çok çeþitli montaj hizmetlerini ve bakým,
tadilat, revizyon hizmetlerini sunmaktadýr. Muhtelif kalýnlýklarda
ve kalitede siyah ve paslanmaz saç satýþý da yapan Kütahya
Öztaþ Makine, kesme (plazma, oksijen ve giyotin tezgahlarýnda)
bükme ve silindirik kývýrma hizmetleri de vermektedir.
Atýk Kovalarý, Boru Profil Saç Satýþý, Çelik Bina ve Çatý Ýmalatý
ve Montajý, Çelik Çatý Ýmalatlarý, Çevre Güvenlik Ýmalatý,
Deðirmen Ýmalatý, Deðirmen ve Besleme Sistemleri, Demir
Çelik ve Mamul Satýþ, Döner Fýrýn ve Revizyonu, fabrika
revizyonu, fabrika tadilatlarý, Fabrika Toz Boru Ýmalat ve
Montajlarý, Gýda Piþirme Fýrýný, Hammadde Kurutucu, Havalý
Seperatör Ýmalatý, Helezon Ýmalatý, hücre tekeri imalatlarý, kireç
fýrýný, kýrma eleme tesisleri, kurutucu revizyonu, mikron eleði,
özel imalatlar, pantolon klepeler, plazma kesim, pnomatik
taþýma, silindirik kývýrma, silo imalatý, talaþlý imalat, taþýyýcý bant
sistemi, tesis ve çelik bina imalatlarý, titreþimli elek imalatý,
yýkamalý elek imalatý, tromel imalatý, yükleme boþaltma sistemi
alanlarýnda imalat yapmaktadýr.

78- Yýl 2006
Asmaþ
1970li yýllarda Yaþar Bayazýt tarafýndan küçük bir imalathane
ile üretime baþlamýþtýr. 2005 yýlýnda þirketleþmiþ ve Kütahya
Bölcek Mahallesindeki tesiste, Yaþar Bayazýt ve oðullarý Alican
Bayazýt ile Mustafa Bayazýt tarafýndan faaliyetlerini
sürdürmektedir. 1500 metrekare kapalý alana sahip fabrikada,
kalite ve hijyene önem verilerek, günlük 1 ton üretim yapýlmakta
olup, günlük 5 ton üretim yapabilecek kapasiteye sahiptir.
Ürettiði sucuk ve et ürünlerinin, Kütahya ve Eskiþehir illerine
daðýtýmýný yaparak, tüketicilere sunmaktadýr.

77- Yýl 2005
Kütahya Öztaþ Makine
Kütahya küçük sanayi sitesinde 1990 yýlýnda kurulan firma,
Kütahya Bereket Sanayi sitesinde çelik konstrüksiyon makineleri
ile donatýlmýþ 3500 metrekare kapalý alanda faaliyetlerine
devam etmektedir. Çelik çatý, çelik bina, maden makinalarý,

1978 yýlýnda endüstriyel aðýr sanayi makinalarý imal eden bir
tesis olarak faaliyete geçen Asmaþ, 2006 yýlýnda Kütahya
Organize Sanayi Bölgesinde þube açmýþtýr. Þiþecam
Kimyasallar Grubunun bir þirketi olan Asmaþ, 15.000 ton/yýl
imalat kapasitesi ile komple tesisler kurmak, proje ve teknoloji
üretmek, aðýr makine teçhizat imal etmek suretiyle ülke
sanayinin kalkýnmasýnda özellikle Demir - Çelik ve Çimento
sanayiinde öncü olarak yerini alan firmalardan biridir. Asmaþ,
anahtar teslimi sanayi tesisleri kurmak, aðýr çelik
konstrüksiyonlar, makine ve ekipman imalatý ve montajý
konularýnda yurtiçi ve yurtdýþý ihalelere katýlmakta, teslimatlar
yapmaktadýr. Kuruluþundan bu yana Asmaþ, demir çelik ve
çimento endüstrisi, kuvvet santralleri, malzeme nakil sistemleri
ve vinçler, kaðýt, savunma endüstrileri, soda proses ekipmanlarý
dallarýnda, muhtelif aðýr makine ve ekipmanýn ve anahtar
teslimi tesislerin, imalatý, atölye montajý, saha montajý ve
devreye almasýný gerçekleþtirmiþtir. TSE-EN-ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir.
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YENÝ TÜRK TÝCARET KANUNU-6

Tür deðiþtirmenin geçerli olmasý açýsýndan yeni TTK hangi
þirket türlerinin tür deðiþtirmesine izin vermektedir?
Yeni TTKda öngörülen tür deðiþtirmeler sýnýrlý sayýda
gösterilmiþtir. Söz konusu hükme göre tür deðiþtirebilecek
þirket türlerini aþaðýdaki þekilde sýralayabiliriz;
1.Bir sermaye þirketi ancak;
-Baþka türde bir sermaye þirketine;
-Bir kooperatife
2.Bir kolektif þirket;
-Bir sermaye þirketine;
-Bir kooperatife;
-Bir komandit þirkete;
3.Bir komandit þirket;
-Bir sermaye þirketine;
-Bir kooperatife;
-Bir kolektif þirkete;
4.Bir kooperatif bir sermaye þirketine dönüþebilir.

Bölünmede sorumluluk ne þekilde tasnif
edilmiþtir?
Yeni TTKda bölünme iþlemleri ile ilgili olarak ikili bir sorumluluk
öngörülmüþtür. Bu düzenleme bölünmeye katýlan þirketlerin
ikinci derece sorumluluðu ile ortaklarýn kiþisel sorumluluðunu
ayrý ayrý düzenlemiþtir. Buna göre;


Bölünmeye Katýlan Þirketlerin Ýkinci Derece Sorumluluðu:

Bölünme sözleþmesi veya planýna göre, bölünen þirketin bazý
borçlarý, bölünmeye katýlan þirketlerden birine devredilmiþse,
kýsaca borç o devralan þirket tarafýndan ödenecekse, fakat
ödenmemiþse bölünmeye katýlan diðer þirketler bu ödenmeyen
borçlardan müteselsilen sorumlu olurlar. Borcu ödemekle
yükümlü olan þirket bu borçtan birinci derecede sorumludur.
Kýsaca birinci derecede sorumlu þirkete baþvurdamadan ikinci
derece sorumlu þirketlere baþvurulamaz.


Ortaklarýn Kiþisel Sorumluluðu:

Bölünme öncesinde sorumlu olan ortaklarýn sorumluluðu
birleþmeden sonra da devam eder. Ancak borçlarýn bölünme
kararýnýn ilanýndan önce doðmasý ve sebebin bu tarihten önce
oluþmasý gerekmektedir. Bu sorumluluk üç yýllýk bir
zamanaþýmýna tabidir. (Madde 176), (Madde 177)

16

Tür deðiþtirme yukarýda sayýlan þirket türleri için geçerli olup,
yeni türe dönüþtürülen þirket eskisinin devamý sayýlacaktýr.
Genel olarak bakýldýðýnda birleþme iþlemleri için bahsedilen
prosedürün tür deðiþtirme için de geçerli olduðu söylenebilir.
(Madde 180), (Madde 181)

Yeni TTKnýn sermayenin kaybý ve borca
batýklýk durumlarýyla ilgili getirdiði
düzenlemeler nelerdir?
6762 Sayýlý Türk Ticaret Kanununun 324ncü maddesinde
düzenlenen sermaye kaybý ve borca batýklýk durumu yeni Türk
Ticaret Kanununun 376ncý maddesinde, mevcut 324ncü
maddenin hükümleri bir ölçüde korunmuþ, ancak, uygulamada
sýkça rastlanýlan sorunlar dikkate alýnarak yeni kurallar
öngörülmüþtür. Ayrýca 6762 sayýlý Kanundaki 324.ncü
maddenin bilanço hukukuna uymayan hükümleri düzeltilmiþtir.

Araþtýrma
Türk Ticaret Kanunu

Böyle bir deðerlendirme iþletmenin borca batýk olma durumuna
raðmen bazý olgular, beklentiler, etkisini yitiren sebepler
dolayýsýyla þirketin yaþama ümidinin var olup olmadýðýný ortaya
koyar.
Ara bilançolarýn incelenmesi ve deðerlendirilmesi denetçi
tarafýndan yedi gün içinde yapýlýr ve raporlanýr. Rapor
mahkemenin kararlarýna esas olur.

Ýlgili 376.ncý maddenin birinci fýkrasýna göre, son yýllýk bilançodan
sermaye ile yasal yedekler toplamýnýn yarýsýnýn zararlar sonucu
karþýlýksýz kaldýðýnýn anlaþýlmasý halinde, yönetim kurulu, genel
kurulu hemen toplantýya çaðýrmaya ve uygun gördüðü gerekli
önlemleri genel kurula sunmakla mükelleftir. Yeni TTKnýn
gerekçesinde yönetim kuruluna bu konuda önemli sorumluluklar
getirilmiþtir. Gerekçede, yönetim kurulunun, genel kurulu
hemen toplantýya çaðýrmasý, þirketin finansal yönden kötü
durumda bulunduðunu bütün açýklýðýyla kurula anlatmasý,
hatta bu konuda bir rapor vermesi, zararlarýn sebeplerini
göstermesi ve çözüm önerisi sunmasý gerekir, aksi halde
yönetim kurulu sorumlu olacaktýr.
Ýkinci fýkraya göre, son yýllýk bilançodan, zararlar sebebiyle
sermaye ile yasal yedeklerin toplamýnýn üçte ikisinin karþýlýksýz
kaldýðý anlaþýldýðý takdirde, yönetim kurulunun çaðrýsý üzerine
genel kurul toplanýr ve sermayenin üçte biri ile yetinmeye veya
sermayenin tamamlanmasýna karar verir. Genel kurul bu iki
karardan birini almamýþsa anonim þirket sona erer.
Üçüncü fýkra ise þirketin borca batýk olmasý durumunda
uygulanacak kurallarý göstermektedir. Borca batýk olma kavramý,
þirket aktifleri yýllýk bilançoda olduðu gibi defter deðerleriyle
deðil gerçek deðerleriyle deðerlemeye tabi tutulsalar bile
alacaklýlarýn, alacaklarýný alamamalarý, yani þirketin borç ve
taahhütlerini karþýlayamamasý demektir. Borca batýk durumda
olmanýn iþaretleri, yýllýk mali tablodan veya ara dönem mali
tablolarýndan, denetçinin, erken teþhis komitesinin raporlarýndan
ve/veya yönetim ile yönetim kurulunun tespitlerinden ortaya
çýkabilir. Böyle belirtilerin bulunmasý halinde, yönetim kurulu
hem iþletmenin devamý esasýna göre hem de aktiflerin olasý
satýþ deðerleri üzerinden bir ara bilanço düzenletip denetçiye
verir. Varlýklarýn satýþ deðerlerine göre çýkarýlan bilanço þirketin
iflasý için yönetim kurulunun mahkemeye baþvurmasýna gerek
olup olmadýðýný ortaya koyar. Aktif ve pasiflerin iþletmenin
sürekliliðine göre deðerlendirilmesi, faaliyetine devam edecek
bir iþletme esas alýnarak deðerlendirme yapýlmasý demektir.

Ayrýca üçüncü fýkrada mahkemeye baþvuru zorunluluðunu
ortadan kaldýrabilecek bir yenilikte yer almaktadýr. Bu yenilik,
þirket alacaklýlarýndan bazýlarýnýn, kendi alacaklarýný, diðer
alacaklýlarýn alacaklarýnýn sýrasýndan sonraki sýraya gitmesini
yazýyla kabul etmeleridir. Böyle bir taahhüt etkilerini iflas halinde
gösterir ve önceki alacaklar ödenmeden sona giden alacak
garameye katýlamaz. Bu taahhütlerin tutarý ara bilanço ile
ortaya çýkan açýða eþitse, iflas bildirimi zorunluluðu yoktur.
Baþka bir deyiþle, bu taahhütlerin tutarý, borca batýklýðý ortadan
kaldýracak düzeydeyse, kýsa vadeli olmayýp süreklilik arz eder
nitelikteyse ve taahhütlerin yerine getirilmesi güç þartlara
baðlanmamýþ ise mahkemeye bildirimde bulunulmaz. (Madde
376)

Yeni TTKda iflasýn ertelenmesiyle ilgili
getirilen düzenlemeler nelerdir?
6762 Sayýlý Türk Ticaret Kanununun 324.ncü maddesinde
þirket durumunun ýslahý mümkün görülüyorsa idare meclisi
veya bir alacaklýnýn talebi üzerine mahkeme iflas talebini tehir
edebilir. Ýfadesiyle yer bulan iflasýn ertelenmesi müessesi yeni
Türk Ticaret Kanununun 377.nci maddesinde düzenlenmiþ
ve yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklý yeni nakit sermaye
konulmasý dahil nesnel ve gerçek kaynaklarý ve önlemleri
gösteren bir iyileþtirme projesini mahkemeye sunarak iflasýn
ertelenmesini isteyebileceði belirtilmiþ olup, erteleme talebinde
bulunulduðunda Ýcra ve Ýflas Kanununun 179 ila 179/b
maddelerinin uygulanacaðý hükme baðlanmýþtýr. (Madde 377)
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Þirketler topluluðu kavramý nedir ve hangi
ihtiyaca cevap vermektedir?
Yeni TTKnýn göze çarpan en önemli yeniliklerden biri de
þirketler topluluðu ile ilgili düzenlemeler getirmesidir. Þirketler
topluluðu müessesesinin düzenlenme amacý yeni TTKnýn
tüm maddelerinde hissedilen þeffaflýk ve hesap verilebilirlik
ilkelerinin bir gereðidir. Zira uygulamada mevcut olan grup
þirket yapýsý bakýmýndan hukuki anlamda bir boþluk bulunmakta,
hakim þirket ve baðlý þirket arasýnda yapýlan her türlü iþlemin
iç içe geçmesi nedeniyle þirketler gerçek iktisadi varlýklarýný
saklamaktadýrlar. Yeni TTKnýn bu anlamda tüzel kiþilik perdesini
kaldýrdýðýný ve sorumluluk bahsi açýsýndan önemli bir düzenleme
getirdiðini söyleyebiliriz. Mevcut sistemde hakim þirketler
hissedar olduklarý yavru þirketler üzerinden yaptýklarý iþlemler
nedeniyle bilançolarýnda gerçek durumlarý yansýtmayan bir
görünüm yaratabilmektedir. Getirilen bu düzenleme ile söz
konusu durumdan en çok etkilenen baðlý þirket yöneticilerinin
korunmasý saðlanmakta ve þirketlerin sorumluluk sýnýrlarý
belirlenmektedir. Ayrýca þirketler topluluðu içinde yer alan her
þirket için kayýp ve kazançlarýn açýkça görülmesi saðlanacaktýr.
Bu nedenle söz konusu yapýnýn düzenlenmesi önemli bir
ihtiyaca cevap verecek, yeni TTKnýn yürürlüðe girmesi
sonrasýnda þirketlerin sermayelerini sulandýrmalarý büyük
ölçüde önlenecektir. (Madde 195)

Ana þirket ve yavru þirket arasýndaki
organik iliþki nasýl belirlenecektir?
Yeni TTKda Karþýlýklý Katýlma baþlýðý altýnda ana þirket ve
yavru þirket kurumlarý düzenlenmiþtir. Ýlgili hükme göre birbirlerinin
paylarýnýn en az ¼üne sahip olan sermaye þirketleri karþýlýklý
iþtirak durumunda olacaklardýr. Söz konusu hakimiyetin
saðlanmasý konusunda ¼lük oran hesaplanýrken; pay ve oy
miktarlarýna bakýlmasý gerekmektedir. Bunun yaný sýra bir
þirketin diðeri üzerinde herhangi bir surette hakimiyet kurmasý
o þirketi hakim þirket kýlacaktýr. (Madde 196), (Madde 197)

Baðlý ve hakim þirketlerin raporlama
yükümlülükleri nelerdir?
Baðlý þirketin Yönetim Kurulu, faaliyet yýlýnýn ilk üç ayý içinde;
þirketin hakim ve baðlý þirketlerle iliþkileri hakkýnda bir rapor
hazýrlayacaktýr. Bu rapor baðlý þirketlerin kendi aralarýnda ve
baðlý þirketin hakim þirketle olan iliþkileri nedeniyle meydana
gelen kayýp ve yararlarýn ortaya konulmasý ile ilgilgdir. Raporda,
þirketin geçmiþ faaliyet yýllarý dikkate alýnacak ve elde edilen
faydalarýn karþýlýðýnda karþý edim saðlanýp saðlanmadýðý, alýnan
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kararlarýn baðlý þirketi bir zarara uðratýp uðratmadýðý hususlarýnýn
incelemesi açýkça belirtilecektir. Yönetim Kurulunun hazýrladýðý
bu raporun sonuç kýsmýnýn yýllýk rapora alýnarak Olaðan Genel
Kurulda sunulmasý, pay sahiplerinin grup ve hakim þirketler
hakkýnda bilgi almasýný ve aydýnlanmasýný saðlayacaktýr. Söz
konusu raporun doðru, dürüst ve hesap verme ilkeleri
çerçevesinde düzenlenmesi esastýr. Rapor baðlý ve hakim
þirketlerin denetlenmesine olanak saðlayacaðýndan rakamlarýn,
olgularýn ve sonuçlarýn gerçekleri yansýtmasý gerekmektedir.
Söz konusu raporun hazýrlanmamasý ya da raporun içeriðinin
eksik olmasý durumu, Yeni TTKnýn sorumluluk bahsinde ayrýca
düzenlenmiþtir. Buna göre söz konusu hükme aykýrý hareket
edenler bir yýla kadar hapis ve üç yüz güne kadar adli para
cezasýyla cezalandýrýlacaklardýr. (Madde 199)

Hisselerin çoðunluðuna sahip hakim
þirketin, satýn alma hakký var mýdýr?
Bir þirket doðrudan veya dolaylý olarak diðer bir þirketin
paylarýnýn ve oy haklarýnýn en az yüzde doksanýna sahipse,
diðer pay sahipleri karþý oylarý, açtýðý davalar ya da benzeri
davranýþlarla çalýþmalarýný engelliyor, dürüstlük kuralýna aykýrý
davranýyor, þirkette fark edilir sýkýntý yaratýyor veya pervasýzca
hareket ediyorsa hakim ortak bu paylarý, varsa borsa, yoksa
gerçek bilanço deðeri ile satýn almak için mahkemeye
baþvurabilir. Söz konusu düzenlemenin getiriliþ amacý þirket
kararlarýnýn alýnmasý sýrasýnda ortaya çýkabilecek kötüye
kullanmalarýn engellenmesi ve þirket içi barýþýn saðlanmasýdýr.
(Madde 208)
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ÇEK
KANUNUNDA
SON DURUM
Hazýrlayan : Mustafa DÖNMEZ
Avukat - Yeminli Mali Müþavir - KGK ÜYESÝ

5237 sayýlý yeni Türk Ceza Kanunu hükümleri özel kanunlar
içinde uygulanýr kýlýnmýþ ve 01.01.2009 tarihine kadar gerekli
uyum yasalarýnýn çýkarýlmasý þart koþulmuþtu.
Birçok özel kanunla ilgili uyum yasasý çýkmasýna raðmen bu
tarih itibari ile çek ile ilgili uyum yasasý çýkmamýþ ve 3167 sayýlý
yasa TCKya uyumlu hale getirilmediði için uygulanabilirliðini
yitirmiþ durumda idi.
Ancak uygulanamaz durumda olan bir yasanýn özellikle ceza
maddeleri bu tarihten sonrada uygulanmaya devam edildi ve
3167 sayýlý yasaya göre mahkûmiyet kararlarý, yeni soruþturma,
kovuþturma ve infaz uygulamalarý 2009 yýlý boyunca devam
etti.
Hukuken uygulanmasý mümkün olmayan bir yasa ile birçok
insan borcu yüzünden hapis yatmaya ya da adliyelerde
yargýlanmaya devam etti.
Bu sebeple karþýlýksýz çek davalarý yüzünden yýðýlan davalar
daha önemli sosyal sorunlarýn çözümü noktasýnda karþýlýksýz
çek suçlarý konusu Türk yargý sisteminde büyük bir itibar ve

güven kaybýna uðradý.
Bu þekildeki yargýdaki yýðýlmalar ve sorunlarýn çözümü adýna
3167 sayýlý yasayý yeni TCK ya uyumlu hale getirmek amacýyla
5941 sayýlý yasa yaklaþýk 1 yýllýk bir gecikme ile 21.12.2009
tarihinde kabul edilerek resmi gazetede yayýmlanmak suretiyle
yürürlüðe girdi.
Yeni yasa, 3167den daha aðýr ceza hükümleri içerirken,
beraberinde sanýk hakkýnda lehine uygulanabilir birçok hüküm
de getirdi.
Özellikle sanýða verilen taahhüt hakký ile soruþturma, kovuþturma
ve infazýn en geç 2 yýllýðýna durdurulmasý kararý, mahkemeleri
ve infaz savcýlýklarýný devam eden dosyalarda durdurma kararý
almaya mecbur etti.
Yargýtay ilgili ceza dairesinde bu duruma atýfta bulunarak eski
kanunla yapýlmýþ tüm yargýlamalarý, sanýk lehine olan hususlarý
tekrar araþtýrmasý adýna bozma kararý ile esas mahkemesine
geri göndermeye baþladý.
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Halen Yüksek Yargýtay, ilgili ceza dairelerinde karþýlýksýz çek
vermekten karara baðlanmýþ yaklaþýk 200 bin ceza davasý
dosyasý bozularak esas mahkemelerine geri gönderilmeyi
bekliyor.
Tüm bu geliþmelere paralel olarak 2008 yýlý sonunda baþlayan
ekonomik kriz, 2009 yýlý içerisinde 1.9 milyon çekin karþýlýksýz
çýkmasýna sebebiyet vererek rekor bir artýþla Türk hukuk
sisteminin iyiden iyiye týkanmasýna sebebiyet verdi.
2007, 2008 ve 2009 yýlýndan gelen birçok karþýlýksýz çekten
dolayý yürüyen ceza davalarýnda çek borçlusunun mahkemeye
veya savcýlýða verdiði taahhütler nedeniyle durduruldu.
Ancak bu tarihe soruþturmasý bile yetiþmeyen binlerce eski
çek, yeni davalarýn açýlmasýna sebebiyet vererek mahkemeleri
yeniden týkadý.
Önceleri asliye ceza mahkemelerinin görev alanýna giren
karþýlýksýz çek keþide edenlerin ceza davalarý, sonradan çýkan
kanunla görevli mahkeme, sulh ceza mahkemeleri olarak
belirlenmesiyle, bu davalarýn takip ve iþleyiþi sulh ceza
mahkemelerine kaydý ve bu mahkemelerinin iþleyiþinde de
yýðýlmalara ve týkanmalara neden oldu.
Adli Sicil ve Ýstatistik Genel Müdürlüðü 2010 Yýlý Verilerine
göre 405.704 olan çek davasý sayýsý, daha önceden durdurulan
ancak taahhütten geri þikayetle dönen davalarla 1 milyona
doðru gider hale geldi.

Karþýlýksýz çek keþide edenlerden dolayý ceza mahkemelerinde
devam eden davalar, yeni þikayetler, taahhütten geri dönenler
ve Yargýtaydan dönenler bir araya gelince týkanan yargý
sistemini tekrar açmak ve geneli itibari ile daha hýzlý iþler hale
getirmek adýna bazý düzenlemelerin yapýlmasý acilen gerekli
bir hal aldý.
Adalet Bakanlýðýnýn yargýda 2.reform paketi adý altýnda
týkanmalarý gidermek ve yargý sürecini hýzlandýrma amacý ile
baþlattýðý çalýþmalar sonucunda ortaya çýkan yeni çek
kanununda deðiþiklik yapýlmasýna dair kanun taslak çalýþmasý
yaptý ve anýlan taslak 2012 yýlýnda kanunlaþmýþtýr.
Son haliyle çek kanunu aþaðýdaki gibidir.
Bu yeni düzenleme ile karþýlýksýz çek vermeye sebep olma
suçunu ortadan kaldýran çalýþma çok ama çok önemli fakat
geç kalýnmýþ baþka bir yaptýrýmý da beraberinde getiriyor.
Yeni yasa karþýlýksýz çekler mahkemeleri meþgul etmeyecek
ancak hamilin talepte bulunmasý durumunda savcýlýk merkez
bankasýna yazý yazarak karþýlýksýz çek verene derhal çek
kullanma yasaðý getirmektedir.
Bu yeni uygulama pratikte çok daha etkili olabilir.
Hýzlý bir þekilde karþýlýksýz çek vereni çek kullanmaktan men
edecek bu uygulama ile hem piyasa korunabilir, hem de
zamanýnda hukuki tedbir alýnabilir.

ÇEK KANUNUNDA DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR KANUN
Kanun No. 6273 Kabul Tarihi: 31/1/2012
MADDE 1- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayýlý Çek Kanununun
ikinci maddesinin ikinci fýkrasýnda yer alan adlî sicil ibaresi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý þeklinde deðiþtirilmiþ
ve ayný maddenin yedinci fýkrasýna aþaðýdaki bent eklenmiþtir.
d) Çekin basýldýðý tarih,
MADDE 2- 5941 sayýlý Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü
fýkrasýnda yer alan altýyüz ibareleri bin þeklinde ve altýncý
fýkrasýnda yer alan þikâyette ibaresi talepte þeklinde
deðiþtirilmiþ, maddeye aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.
(9) Çekin, üzerinde yazýlý baský tarihinden itibaren beþ yýl
içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankanýn üçüncü
fýkraya göre ödemekle yükümlü olduðu tutara iliþkin sorumluluðu
sona erer.
MADDE 3- 5941 sayýlý Kanunun 5 inci maddesinin baþlýðý
Çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý þeklinde,
üçüncü fýkrasýnda yer alan hukukî ve cezaî sorumluluk ibaresi
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MADDE 4- 5941 sayýlý Kanunun 6 ncý maddesi baþlýðý ile
birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðýnýn kaldýrýlmasý
MADDE 6- (1) Karþýlýksýz kalan çek bedelinin, çekin üzerinde
yazýlý bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden
itibaren iþleyecek 3095 sayýlý Kanuna göre ticarî iþlerde
temerrüt faiz oraný üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte
tamamen ödenmesi hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabý
açma yasaðý Cumhuriyet savcýsý tarafýndan kaldýrýlýr. Çek
düzenleme ve çek hesabý açma yasaðýnýn kaldýrýldýðý, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasýna 5 inci maddenin sekizinci
fýkrasýndaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.
(2) Çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý kararýnýn
verildiði yer Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baþvurularak talebin
geri alýnmasý hâlinde de birinci fýkra hükmü uygulanýr.
(3) Çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðýna iliþkin kayýt,
kaydýn girildiði tarihten itibaren her hâlde on yýl geçmesiyle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý tarafýndan resen silinir
ve bu iþlem ilân olunur.

hukukî sorumluluk ile idarî yaptýrým sorumluluðu þeklinde,
birinci ve onuncu fýkralarý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ; ikinci,
dördüncü, dokuzuncu ve onbirinci fýkralarý yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr.
(1) Üzerinde yazýlý bulunan düzenleme tarihine göre kanunî
ibraz süresi içinde ibrazýnda, çekle ilgili olarak karþýlýksýzdýr
iþlemi yapýlmasý hâlinde, altý ay içinde hamilin talepte bulunmasý
üzerine, çek hesabý sahibi gerçek veya tüzel kiþi hakkýnda,
çekin tahsil için bankaya ibraz edildiði veya çek hesabýnýn
açýldýðý banka þubesinin bulunduðu yer ya da çek hesabý
sahibinin yahut talepte bulunanýn yerleþim yeri Cumhuriyet
savcýsý tarafýndan, her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve
çek hesabý açma yasaðý kararý verilir. Bu fýkra hükmüne göre
çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý kararý, karþýlýksýzdýr
iþlemine tabi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle dolandýrýcýlýk,
belgede sahtecilik veya baþka bir suçun iþlenmesi hâlinde
de verilir.
(10) Çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý kararýna
karþý yapýlacak baþvuru ve itirazlar hakkýnda, 30/3/2005 tarihli
ve 5326 sayýlý Kabahatler Kanununun kanun yoluna iliþkin
hükümleri uygulanýr. Çek düzenleme ve çek hesabý açma
yasaðý kararýna karþý yapýlan baþvurunun kabulü hâlinde, bu
kararla ilgili olarak da sekizinci fýkradaki bildirim ve yayýmlanma
usulü izlenir.

MADDE 5- 5941 sayýlý Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu
fýkrasýnda yer alan bir yýla kadar hapis ibaresi Cumhuriyet
savcýsý tarafýndan üçyüz Türk Lirasýndan üçbin Türk Lirasýna
kadar idarî para þeklinde deðiþtirilmiþtir.
MADDE 6- 5941 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde
eklenmiþtir.
GEÇÝCÝ MADDE 3- (1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasýnca bu maddenin yayýmý tarihinden itibaren bir ay
içinde 2 nci maddeye göre yayýmlanacak tebliðde belirlenen
esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastýrýrlar.
(2) Bankalar, 31/12/2012 tarihine kadar müþterilerine yeni
çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha
ederler.
(3) Bu Kanunun bu maddenin yayýmý tarihinden önce yürürlükte
bulunan hükümleri ile mülga 3167 sayýlý Kanun hükümleri
gereðince düzenlenmiþ olan eski çeklerin hukukî geçerliliði
devam eder.
(4) Bankalarýn müþterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili
olarak, muhatap bankanýn 3 üncü maddenin üçüncü fýkrasýna
göre ödemekle yükümlü olduðu tutara iliþkin sorumluluðu
30/6/2018 tarihinde sona erer.
(5) 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazýlý düzenleme
tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazý
geçersizdir.
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Madde, hileli davranýþlarla bir kimseyi aldatarak baþkalarýnýn
zararýna yarar elde etmeyi suç olarak düzenlemiþtir. Burada
zarar aldatýlan kiþi veya üçüncü bir þahsa ait olabilir, yarar da
failin kendisine veya baþkasýnýn lehine olabilir. Suçun oluþmasý
için fiilin ustaca yalanlarla, eski kanunda 765 sayýlý TCKn
unda olduðu gibi Hile ve Desise ile iþlenmiþ olmasý
gerekmektedir. Eski kanundaki Hile ve Desise kavramýnýn
yerine yeni kanunda Hileli Davranýþlar almýþtýr.

(6) Bu maddenin yayýmý tarihinden önce verilen çek düzenleme
ve çek hesabý açma yasaðý kararlarýna iliþkin kayýtlar, 6 ncý
maddede düzenlenen yasaðýn kaldýrýlmasýna iliþkin þartlar
oluþuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnda
tutulmaya devam olunur.
(7) Bu Kanun hükümlerine göre suç karþýlýðý uygulanan yaptýrýmý,
idarî yaptýrýma dönüþtürülen fiiller nedeniyle,
a) Soruþturma evresinde bulunan dosyalar hakkýnda
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca,
b) Kovuþturma evresinde bulunan dosyalar hakkýnda
mahkemece,
idarî yaptýrým kararý verilir. Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnda
bulunan dosyalar hakkýnda Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýnca, Yargýtayýn ilgili dairesinde bulunan dosyalar
hakkýnda ise ilgili dairece, bu Kanuna göre iþlem yapýlmak
üzere dava dosyasý hükmü veren mahkemeye gönderilir ve
bu mahkeme tarafýndan duruþma yapýlmaksýzýn karar verilir.
MADDE 7- 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayýlý Türk Ticaret
Kanununun 726 ncý maddesinin birinci ve ikinci fýkralarýnda
yer alan altý ay ibareleri üç yýl þeklinde deðiþtirilmiþtir.
MADDE 8- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayýlý Türk Ticaret
Kanununun 814 üncü maddesinin birinci ve ikinci fýkralarýnda
yer alan altý ay ibareleri üç yýl þeklinde deðiþtirilmiþtir.

Burada suç ve ceza noktasýnda çekin bu özel halini
incelediðimizde burada çek tanýmýna yer verdiðimizde çek
 mevsuf bir ödeme aracýdýr . Yani çek karþýlýðý bankada
mevcut olan bir parayý temsil eden kaðýttýr.
O halde karþýlýðý olmayan kaðýdý karþýlýðý varmýþ gibi göstererek
ve arkasýna da banka tarafýndan basýlmýþ itibar belgesi banka
kaðýdý olan çek yapraðýyla muhatabýný zarara uðratan kiþi
dolandýrýcý olarak görülmez ise dolandýrýcýlýk ile ilgili bu genel
hukuk karþýsýnda iþin içine banka da katýlmak suretiyle
muhatabýna zarar veren kiþinin dolandýrýcýlýk nitelemesine
muhatap olmamasý haksýzlýk olmaz mý?
Kanun önünde eþitlik ilkesi noktasýnda daha nitelikli zarara
uðratma durumunun hürriyeti baðlayýcý cezasýnýn bulunmamasý
adaleti zedelemez mi?
Ýþin teorisinde bulunanlarýn, kanun hazýrlayýcýlarýnýn bu noktalara
kafa yorulmasý gerekmektedir.
Çek konusunda ortada öncesinde çek yapraðýný veren banka
vardýr, bir de çeki düzenleyen ve piyasaya sunan vardýr.
Örneðin kara yollarý trafik kanunda araç iþlet sorumluluðu
nazara alýndýðýnda sýrf trafik sicilinden ötürü araç sahibi
maðduriyetten müteselsil sorumlu kýlýnmakladýr.
Ancak çek veren bankalarýn ise müþterisine verdikleri çekten
dolayý ticari hayatta yaþanan maðduriyette ise önemli bir
sorumluluðu söz konusu olmamaktadýr.

MADDE 9- Bu Kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.

Çeki bir banka müþterisine veriyor ise o kiþinin muteber tacir
olduðuna referans oluyor demektir.

Ancak piyasada güven tesisi ve ekonominin saðlýklý iþleyiþi
adýna bu düzenleme de yeterli ve etkili olmamýþtýr. Hatta bize
göre suç ve ceza kriteri noktasýnda ceza hukukunun temel
esprisi de zedelenmiþtir.

Ama bankanýn müþterisine verdiði çek ile piyasa maðdur olan
tüccar maðduriyet noktasýnda çeki veren bankaya karþýlýksýz
çek keþide eden kimdir diye bilgi almaya ve sormaya dahi
yetkisi bulunmamaktadýr.

T.C.K.da DOLANDIRICILIK MADDE 157.-(1) Hileli davranýþlarla
bir kimseyi aldatýp, onun veya baþkasýnýn zararýna olarak,
kendisine veya baþkasýna bir yarar saðlayan kiþiye bir yýldan
beþ yýla kadar hapis ve beþbin güne kadar adli para cezasý
verilir.(Asliye Ceza) ÞEKLÝNDE HÜKMÜNÜ BULMUÞTUR.

Hiçbir sýnýr, koþul ve çerçeve konulmadan bankanýn müþterisine
çek vermesi, ancak, iþ sorumluluk noktasýna geldiðinde taþýn
altýnda elinin olmamasý, karþýlýksýz çýkan çekler noktasýnda
bankanýn önemli bir ayýp ve kusurudur. Bankanýn hiçbir
sorumluluðu olmadan sadece yaprak baþý cüzi bir ödeme

22

Araþtýrma
Çek Kanunu

teminatý ile kendi logosu ile piyasaya çek yapraðý vermesi
sorunun önemli unsurlarýndan biridir.
Ýþte bu noktada köklü yasal düzenlemeye ihtiyaç söz
konusudur.
Çek iþleyiþi itibarlandýrýlmak isteniyor ise çek yapraðýnda sigorta
sistemi güçlendirilmelidir.
Çek yapraðý ekonominin iþleyiþinde makul sayýlacak limit ile
güvence vermeli ve teminata baðlanmalýdýr. Her önüne gelene
çek yapraðý teslim edilmemeleridir.
Banka çek yapraðý tesliminde özen gösterme yükününü ihmal
etmiþ ise, bankanýn da müteselsil sorumluluðu saðlanmalýdýr.
Karþýlýksýz çýkan çek yapraðýnda çek yapraðýný karþýlýksýz
düzenleyen müþterisine veren bankanýn da makul limitle
sorumluluðu güçlendirilmelidir.
Karþýlýksýz çek suçlarýnda saha ceza hukuku açýsýndan baþýboþ
býrakýlmamalý, en azýndan belli meblaðlarda ve kademeli olarak
hürriyeti baðlayýcý ceza hukuku içinde yaptýrýmý da olmalýdýr.
Son çýkan 6273 sayýlý yasa ile gelen düzenlemelere göre
bugün için uygulama ve karþýlýksýz çýkan çekin hukuki durumu
ve sonuçlarý incelendiðinde, genel hüküm ile ihdas olunan
dolandýrýcýlýk eyleminden kaynaklanan koruma hükmü,
dolandýrýcýlýðýn özel hali olan karþýlýksýz çek kullanýcýsý lehine
özel hüküm ile ortadan kaldýrýlmýþ ve böylece ceza hukukunun
genel hükmü karþýlýksýz çek keþide edenler açýsýndan iþlemez
hale gelmiþtir.
Hali hazýrda yürürlükte olan çek yasasýna göre ;

Öte yandan tebliðden önce yayýmlanan tebliðlere göre bastýrýlan
çeklerden bir baþka deyiþle eski çeklerden ötürü muhatap
banka, süresinde ibraz edilen çekin karþýlýðýnýn bulunmamasý
halinde her çek yapraðý için 615 liraya kadar ve kýsmen
karþýlýðýnýn bulunmasý halinde ise bu miktarý her çek yapraðý
için 615 liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmaktadýr.
(Eski düzenlemede söz konusu tutar, 600 lira olarak
uygulamada söz konusu idi.
Þimdi piyasada çek ile ticaret yapan tacirin çeki karþýlýksýz
çýkýnca, çek bedelini tahsil edemeyen çek maðduru tacir
önce çeki keþide eden kiþi bilgilerine ulaþmakta sorun
yaþamaktadýr.
Çek ciro görmüþ ise ciranta bilgilerine ulaþmakta sorun
yaþamaktadýr. Çeki düzenleyen muhatap gerçek kiþi ise,
icra açsa dahi çeki kesen kiþinin evine haciz gidilmesi
noktasýnda uygulama ve haciz iþlemi Ýcra Ýflas kanundaki
deðiþiklikler, 3.cü yargý paketi ile gelen son yasal düzenlemelerle
zorlaþmýþtýr. Karþýlýksýz çek keþide edildiðinde çek maðdurlarý
çek takip ve tahsilinde güçlük yaþamaktadýr.
Çeki düzenleyen þirkette ise iþ daha vahimdir. Þirketin içi boþ
ise çek bedelini yasal koþullarý saðlayarak þüpheli alacak
yazmaktan baþka yapacaðý hiçbir durum yoktur.
Bu nedenle çekin mevsuf bir ödeme aracý olduðu gözetilerek
ticaretin iþleyiþinde önemli bir enstrüman ve ekonominin
iþleyiþinde araç olan, çekin yasal çerçeve durumu konusunun
ticari hayatta güven verecek bir iþleyiþinin saðlanmasý adýna
kanun koyucunun yukarýda arz ve izah ettiðimiz çerçevede
esaslý bir düzenleme yapmasý gerektiðini düþünüyorum.

Merkez Bankasý'nýn 'Çek Defterlerinin Baský Þekline, Bankalarýn
Hamile Ödemekle Yükümlü Olduðu Miktar ile Çek Düzenleme
ve Çek Hesabý Açma Yasaðý Kararlarýnýn Bildirilmesine ve
Duyurulmasýna iliþkin Teblið'de Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair
Teblið'i Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr.
25 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak tebliðe göre,
muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dýþýndaki hamile,
süresinde ibraz edilen her çek yapraðý için karþýlýðýnýn hiç
bulunmamasý halinde, çek bedeli bin 45 lira veya üzerinde
ise bin 45 lirasýný, çek bedeli bin 45 liranýn altýnda ise çek
bedelini ödemektedir.
Banka, karþýlýðýnýn kýsmen bulunmasý halinde, çek bedeli bin
45 lira veya altýnda ise çek bedelini aþmamak koþuluyla, kýsmi
karþýlýðý bin 45 liraya tamamlayacak miktarý, çek bedeli bin 45
liranýn üzerinde ise çek bedelini aþmamak koþuluyla, kýsmi
karþýlýða ilave olarak bin 45 lirasýný ödemekle yükümlü olmaktadýr.

23

Araþtýrma
Mimaride Çini

KÜTAHYA ÇÝNÝ SANATININ
MÝMARÝDEKÝ YANSIMALARI
Mimaride dekorasyon; mimarideki
kusurlarý kapatmak için deðil, mimarinin
tamamlayýcý bir öðesi olarak düþünülmeli.
Bir baþka bakýþla, onu oradan aldýðýmýz
zaman, onun eksikliði veya boþluðunu
görüyorsanýz, iþte o dekoratif anlayýþ o
mekanýn bütünleyici parçasýdýr.

Hazýrlayan:
Mehmet KOÇER
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Mimaride çini kullanýmý yüzyýllardýr uygulanmýþtýr. Hatta bazen
çini, mimarinin olmazsa olmazýdýr.
14. yüzyýl sonlarýna kadar Selçuklu ve Osmanlý dönemlerinde
çini kullanýlacak mimari yapýlarýn, þantiye alanlarýnýn, taþ, ahþap
atölyeleri yanýnda çini atölyelerinin de kurulup, oranýn ihtiyacý
olan çiniler yerinde üretilip, kaplanmýþtýr. Tarihi yapýlardaki
restore çalýþmalarýnda çýkarýlan çini fýrýn buluntularý bunu
doðrulamaktadýr.
Günümüzde Kütahya çini sanatýnýn mimarideki uygulamalarý
önemli bir yer teþkil eder. Camilerimizde, sivil mimari olarak
oteller, Türk hamamlarýnda, kent mimarisi olarak terminaller,
metro istasyonlarý, iskelelerde, resmi yapýlar da olmak üzere,
gerek iç mekan, gerek dýþ mekanlarda baþarý ile
uygulanmaktadýr.

Araþtýrma
Mimaride Çini

Burada önemle üzerinde durulmasý gereken konu, proje
safhasýnda, çini kullanýlacak yerlerin belirlenmesidir.
Çini kullanýmýnda görüþ mesafesinin de dikkate alýnmasý
önemlidir. Örneðin iç mekanda çok güzel görünen bir pano,
dýþ mekanda ayný etkiyi vermeyebilir. Çünkü görüþ mesafesi
arttýkça motif, desen ve renk uygulamalarýnda ayný etkiyi
görmeyiz. Bunu gidermek için dýþ mekanlara döþenecek
çinilerde motif ve desenleri daha büyük ölçeklerde düþünmek
gerekmektedir.
Dýþ cephe denildiðinde, tabi ki buradaki iklim þartlarý da dikkate
alýnmalýdýr. Kütahya çinilerinde buna dönük kaygýlarý giderici
yönde -20, -25 oC 'lere dayanýklý çini masseler de
üretilmektedir. Bu tür çini bünyeler Taþ Çini olarak
adlandýrýlmaktadýr.
Ýç mekan tasarýmlarýnda, çini uygulamalarý daha da artmakta,
duvar kaplamalarý dýþýnda çini lavabo, ayna, tabak ve vazo
formlarý deðiþik boy ve ebatlarda mekanlarý gerek kullaným,
gerekse dekoratif unsur olarak zenginleþtirmektedir.

Çini; taþ, mermer, ahþap gibi malzemelerle kombinler
oluþturulduðunda da çok güzel sonuçlar alýnmaktadýr. Biz
bütün bu uygulamalarýn, mimarlarýmýzýn rehberliðinde
oluþturulmasýndan yanayýz. Hatta arzumuz mimarlarýmýzýn
projelerini hazýrlarken çini kullanacaklarý mekanlarý belirlemeleridir.
Az da olsa çini örneklerini son zamanlarda kamu binalarýnda
görmekteyiz. Bunun daha da yaygýnlaþmasý konusunda
öncelikle mimarlarýmýza çok iþ düþmektedir. Genelde
mimarlarýmýzýn çiniyi yeterince tanýmadýklarý kanaatindeyim.
Bu iþle uðraþanlarýn da çiniyi tanýtma konusunda yetersiz
kaldýklarýný görüyorum.
Bugün bazý kentlerde, mimaride genel bakýþla bir takým moda
akýmlar, malzemeler ve bunlara dönük uygulamalar var. Bunlarýn
bir müddet sonra cazibelerini kaybettiðini, ayný þeylerin
tekrarlandýðýný düþünüyoruz. Çini kullanýmýnda yapýlacak bilinçli
uygulamalar, tasarýmýn her zaman canlýlýðýný korumasýný
saðlayacaktýr.
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CEYDA GIDA
HAYMA ANA
MARKASI ÝLE
ZÝRVEDE
Türkiye Finans Katýlým Bankasý, Capital ve Ekonomist dergileri
iþbirliðinde düzenlenen Anadolu Markalarý 2012 Yarýþmasýnda
Türkiye üçüncüsü olan Kütahyalý Ceyda Gýda, markalaþma
çalýþmalarýnýn karþýlýðýný almanýn onur ve gururunu yaþýyor.

damak tadýna atalarýmýzdan kalan miras lezzetleri sunmaya
devam ediyoruz. dedi. Ceyda Gýdanýn marketçilik ile baþlayan
ticaret hayatý, bugün Anadolunun marka firmalarý arasýna
giriþinin ispatý olan Türkiye üçüncülüðü ödülü ile zirve yaptý.

Ýþ dünyasý ve Anadolu ekonomisinin önemli isimlerini bir araya
getiren ödül töreninde Ekonomi Bakan Yardýmcýsý Mustafa
Sever, Türkiye Finans Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Boydak,
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, Capital ve
Ekonomist Dergileri Yayýn Direktörü M.Rauf Ateþ, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Nafi Güral ve iþ dünyasýnýn
temsilcileri buluþtu.

MÝRAS LEZZETLER HER YERE YAYILIYOR

ABÝGEM katkýlarýyla düzenlenen Anadolu Markalarý 2012
Yarýþmasýnýn finali 25 Aralýkta Conrad Ýstanbulda yapýldý. Bu
yýl altýncýsý düzenlenen ve ekonominin lokomotifi Anadolu
markalarýnýn ödüllendirildiði törende, Ceyda Gýda küçük
iþletmeler dalýnda Hayma Ana markasý ile Türkiye üçüncüsü
olarak Kütahyaya büyük bir gurur yaþattý.

Ceyda Gýda Müdürü Halit Ceylan, elde edilen baþarý ile ilgili
olarak yaptýðý deðerlendirmede, baþarýnýn kaynaðýnýn,
oluþturduklarý tecrübe birikimine baðlý olduðunu söyledi.
Ceylan: Ticaret hayatýna girdiðimiz günden beri öðrendiklerimizi
deneyimlerimiz arasýnda biriktirdik. Katýldýðýmýz veya gezdiðimiz
her fuardan kendimize göre dersler çýkardýk ve bu derslerden
edindiðimiz tecrübeleri de bilgilerimiz arasýna ekledik. Bu bilgi
ve tecrübeler, bizi markalaþmaya götürdü. Her zaman kaliteli
üretimi ve üretim çeþitliliðini ön planda tuttuk. dedi.

ÖDÜL BAÞARIYI TAÇLANDIRDI
25 Aralýk tarihinde Conrad Otel Ýstanbulda düzenlenen ödül
töreninde Ceyda Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Halit Ceylan,
alýnan ödülün kendilerini daha büyük hedeflere taþýyacaðýna
inandýðýný söyledi. Marka ve marka bilinci ile üretimi yapýlan
ürünlerin iç ve dýþ piyasadaki satýþlarýnýn göz önüne alýndýðý
yarýþmada Türkiye üçüncüsü olan Ceyda Gýda, bu yýl altýncýsý
düzenlenen yarýþmada derece alan Kütahyalý ikinci firma
olmanýn onurunu yaþýyor. Ceyda Gýda, yarýþmamaya katýlan
164 firma arasýnda küçük iþletmeler dalýnda Türkiye üçüncüsü
olarak markasýný zirveye taþýdý.

MARKETTEN MARKAYA
Ceyda Gýdanýn baþarý hikâyesinin baþlangýcý 1989 yýlýna
dayanýyor. 1989 yýlýnda Ceylan Market adýyla ticaret hayatýna
atýldýklarýný anlatan Halit Ceylan, 1992 yýlýnda da gýda
toptancýlýðýna baþladýklarýný ve ticaret hayatýndaki yerlerini
almaya baþladýklarýný belirterek: Gýda toptancýlýðý iþinde 7 yýl
belirli bir noktaya geldik ve bölgeye hitap eder bir yapýya
kavuþtuk.
1999 yýlýnda artan mantý talebi üzerine üretici firma olmaya
karar verdik ve o günden beri Hayma Ana markasýyla tüketicilerin
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Ceyda Gýdanýn yurt içi satýþýnýn yaný sýra Belçika, Fransa,
Almanya ve Kýbrýs gibi ülkelere de ihracat yaptýklarýný söyleyen
Halit Ceylan, yurt içinde de bayiler aracýlýðýyla bütün illere ve
ilçelere bir þekilde ulaþtýklarýný söyledi.

TECRÜBE HAVUZU OLUÞTURDUK

MÝRAS LEZZETLER
Ceyda Gýda üretimini yaptýðý mantý, tarhana, eriþte, yufka,
kurabiye, börek ve supper cup çeþitleri ile gýda sektöründe
daima örnek ve lider bir firma olmayý hedefliyor. Ürünlerde
kalite ve saðlýktan asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen Þirket
Müdürü Halit Ceylan: Nereden geldiðimizi unutmadan ve
unutturmadan, önce iç piyasada daha sonra da uluslararasý
piyasada, öz deðerlerimizden ödün vermeksizin, adýndan söz
edilen bir firma olmaya devam edeceðiz. dedi
.
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ZEN PIRLANTA
KÜTAHYA
BAYÝSÝNE
HÝZMET
KALÝTESÝ
ÖDÜLÜ
2005 yýlýndan beri Kütahyada Zen Diamond Pýrlantanýn
bayiliðini yürüten Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý üyesi
Mehmet Akpýnar, Sera Kütahya Alýþveriþ Merkezindeki
maðazasýnda gösterdiði üstün baþarýdan dolayý Türkiyedeki
Zen Diamond maðazalarý içinde Hizmet Kalitesi ve Müþteri
Memnuniyeti ödülüne layýk görüldü.
Türkiye genelinde birçok alýþveriþ merkezinde bayisi bulunan
Zen Diamond maðazalarý arasýnda, Sera Kütahya Alýþveriþ
Merkezindeki maðazasý ile Hizmet Kalitesi ve Müþteri
Memnuniyeti ödülünü alan Zen Diamond Kütahya maðaza

sahibi Mehmet Akpýnar yerel basýna yaptýðý açýklamada; ödülün
arkasýndaki baþarý sýrrýnýn, iþini sevmek, yapýlan iþten zevk
almak ve eðitimli çalýþanlarýn bulunmasý olduðunu dile getirdi.
Mehmet Akpýnar kamuoyuna yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi:
 30 yýldýr bu sektörün içindeyim. 30 yýlda edindiðim bilgi,
birikim ve tecrübeyi yine Kütahyada kullanmak üzere 2005
yýlýnda Zen Diamond pýrlantanýn Kütahya bayiliðini alarak
faaliyetimize devam ettik. Elde ettiðimiz tecrübeler arasýnda
iþini sevmek ve zevkle yapmak en baþta geliyor. Zen Diamond
Pýrlantanýn Türkiye genelinde birçok maðazasý yer alýyor. Zen
Diamond maðazalarý arasýnda düzenlenen Hizmet Kalitesi
ve Müþteri Memnuniyeti ödülünü Sera Kütahya Alýþveriþ
Merkezindeki maðazamýzla biz kazandýk. Bu ödül bizim
müþteriye verdiðimiz deðerin ve iþimizi ne kadar sevdiðimizin
bir göstergesidir. Ýþinizi severek yaparsanýz ve o iþten zevk
alýrsanýz hem müþterinizi, hem çalýþanlarýnýzý, hem de kendinizi
memnun edersiniz. Burada kalifiye eleman çok önemli.
Kütahyada eðitimli çalýþan sýkýntýsýný hepimiz çekiyoruz. Ancak
biz bunu kendi personelimizi eðiterek baþardýk ve bu sorunu
çözdük. Çalýþan konusunda süreklilik çok önemli. Alanýnda
uzman, deneyimli ve baþarýlý bir çalýþma ekibimiz var. Temel
ilke olarak müþteri memnuniyetini ön planda tutan çalýþanlarýmýz
ve Maðaza Müdürümüz Sümeyye Akdemirin üstün gayretleri
ile bu ödülü aldýk. Kendilerine bir kez daha teþekkür ediyorum.
dedi.
Kaynak: Yeni Kütahya Gazetesi
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KÜTAHYAYI ÝÞ SAÐLIÐI VE
GÜVENLÝÐÝ YASASINA HAZIRLIYOR

Kütahyada, T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan
yetkilendirilmiþ olan ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý üyesi
olan KÜTAHYA ORTAK ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ BÝRÝMÝ VE
ÖZEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ TÝCARET
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ (KÜTAHYA OSGB) hizmet vermeye baþladý.
6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanununun gerektirdiði
çalýþma altyapýsýna uygun þekilde faaliyetlerini düzenleyen ve
iþyerlerine, iþ güvenliði uzmaný, iþyeri hekimi ve diðer saðlýk
personelini tedarik eden, iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili tüm
hizmetleri saðlayan þirket, profesyonel olarak çalýþmalarýný
sürdürüyor.

de bilgi alýnabilir.
Kütahya Ortak Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Birimi ve Özel Saðlýk
Hizmetleri Ýnþaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Þirketi yetkilileri
olan, B sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmaný ve Makina Mühendisi Acuner
Özkan ile Mali Direktör Ýsmail Tosun, KUTSO Dergisi okuyucularý
için iþletmeler açýsýndan önemli olan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Yasasý ile ilgili olarak þu açýklamalarda bulundular:

Ayrýca, iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili olarak danýþmanlýk, risk
analizleri, ortam ölçümleri, acil durum planlarý, eðitimler,
personel saðlýk gözetimleri, iþ kazasý bilirkiþiliði gibi birçok
konuda, iþyerlerinin çözüm ortaðý olmak istiyor.

6331 sayýlý yasanýn yürürlük tarihi 01 Ocak 2013tür. Bu
yasaya göre; 50 ve üstü çalýþaný olan iþyerleri, hekim uzman
ve diðer saðlýk personeli çalýþtýrmak zorundadýr. 2013 yýlý
Temmuz ayýndan itibaren, 50 ve altýnda çalýþaný olan iþletmeler
de bu yasaya tabi olacaklardýr. 01 Temmuz 2014 tarihinde
ise, kamu kuruluþlarý da bu þemsiye altýna girecekler. Çalýþan
sayýsý 10 kiþiden az olan iþletmelerin bu giderleri devlet
tarafýndan karþýlanacaktýr.

Mobil saðlýk aracý ile iþletmelere, iþyerlerinde periyodik muayene
hizmeti de veren Kütahya OSGB firmasý bünyesinde; bir A
sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmaný, bir B sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmaný, üç
C sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmaný, iki iþyeri hekimi, iki iþyeri hemþiresi
görev yapýyor. Kütahya OSGB firmasýnýn çalýþma ve hizmetleri
ile ilgili olarak www.kutahyaosgb.com.tr internet sitesinden

Bu yeni yasa ile eskiden yasa içinde yer alan iþ saðlýðý ve
güvenliði, artýk kanunla yasal mevzuat ve zorunluluk haline
gelmektedir. Bu da iþletmelerdeki iþ saðlýðý ve güvenliði
çalýþmalarýnýn, kanuna uygun olup olmadýðýna dair, yaptýrým
ve denetimlerin sýklaþacaðý anlamýna gelmektedir. Dolayýsýyla,
yasa koyucularýn bu konuya verdiði önemi de göstermektedir.
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Ayrýca yeni yasa, özel ve kamu sektörü ayýrmaksýzýn tüm
çalýþanlarý kapsamaktadýr. Ýþ saðlýðý ve güvenliðine, çalýþan
katýlýmlý, önleyici bir bakýþý açýsý getirerek, tüm iþyerlerine
yayýlýmýný saðlamak hedeflenmektedir. Bu nedenle, toplumun
tüm kesimlerini ilgilendirmektedir.
Ýþletmelerin, yeni yasaya uygun koþullarda çalýþmalarýný
düzenlemek için, bilgilendirilmeleri gerekiyor. Kýsaca açýklamak
gerekirse; uzman ve hekimlerin çalýþma süreleri kýsmî sürelerdir.
Ýþyerinin tehlike sýnýfý ve çalýþan sayýsýna göre hesaplanmaktadýr.
Ýþ güvenliði uzmanlarý o iþyerindeki tehlikeleri analiz edecek,
riskleri hesaplayacak ve çalýþanlarýn olmasý muhtemel iþ kazalarý
ve yaralanmalarýný önlemek üzere faaliyetler geliþtireceklerdir.
Ýþ yeri hekimleri ise, çalýþanlarýn o iþyerinde saðlýk açýsýndan
çalýþabilirliklerini tespit edecek, saðlýk gözetimlerini yapacak,
kas ve iskelet sistemi hastalýklarýný önleyici ergonomik tedbirler
alacak ve çalýþanlarý bilgilendirecektir.

12. Ýþhaný, sanayi bölgeleri gibi yerlerde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
konusundaki koordinasyonun saðlanmasý için bu topluluklarýn
yönetimleri sorumlu olacak.
13. Çok tehlikeli sýnýfta bulunan iþyerinde risk
deðerlendirmesinin yapýlmadýðý tespit edildiðinde iþ
durdurulacak.
14. Büyük Kaza Önleme Politikasý veya Güvenlik Raporu
hazýrlamayan iþyeri kapatýlacak.
15. Televizyon ve Radyolar, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði, ÝþçiÝþveren iliþkileri, çalýþma hayatý ile ilgili konularda, ayda 60
dakika yayýn yapacak.

ÝÞVERENLERÝN GÖREV, YETKÝ VE YÜKÜMLÜLÜKLERÝ
1.

Mesleki risklerin önlenmesi,

2.

Eðitim ve bilgi verilmesi,

6331 SAYILI ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ KANUNU ÝLE
GELEN YENÝLÝKLER

3.

Her türlü tedbirin alýnmasý,

4.

Organizasyonlarýn yapýlmasý,

1.

5.

Gerekli araç, gereçlerin saðlanmasý,

Kanun, tüm kamu ve özel sektör çalýþanlarý kapsamaktadýr.

2. Ýþe giriþten önce ve devamýnda iþ kazasý, meslek hastalýðý,
uzun süreli tedavi sonucunda iþe uygunluðunu belirleyen
saðlýk raporu olmadan iþçi çalýþtýrýlmayacaktýr.
3. Tüm iþletmelerde risk deðerlendirmesi yaptýrma
zorunluluðu getirilmiþtir.
4. Çok tehlikeli ve tehlikeli sýnýftaki iþyerleri baþta olmak
üzere, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konularý, iþyerinde karþýlaþýlabilecek
tehlikeler, yasal hak ve sorumluluklar anlatýlmadan, çalýþan iþe
baþlatýlmayacak.
5. Acil durum eylem planý yapýlmalý, yangýn ile mücadele
ve ilk yardým önlemlerinin alýnmasý gerekmektedir.

6. Saðlýk ve güvenlik tedbirlerinin deðiþen þartlara uygun
hale getirilmesi,
7.

Mevcut çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi,

8. Çalýþanlarýn ÝSG tedbirlerine uyup uymadýðýný izlemek,
denetlemek ve uygunsuzluklarý gidermek,
9.

Risk deðerlendirmesi yapmak veya yaptýrmak,

10. Çalýþanýn iþe uygunluðunu göz önünde bulundurmak,
11. Hayati tehlike bulunan yerlere, yeterli bilgi ve talimat
verilenlerin dýþýnda hiç kimsenin alýnmamasý.

6. Çalýþan hayati bir tehlike ile karþý karþýya kaldýðýnda
çalýþmaktan kaçýnabilecek.
7. Ýþ Kazasý ve meslek hastalýklarýnýn kayýtlarý tutulacak ve
3 iþ günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecek.
8.

Çalýþanlarýn görüþleri alýnacak.

9. Çalýþan sayýsýna göre belirlenen sayýlarda, Çalýþan
Temsilcisi seçilecek.
10. Ulusal Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Konseyi kurulacak.
11. 50 çalýþaný geçen her iþyeri, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurulu
kuracak.
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ÇALIÞANLARIN BÝLGÝLENDÝRÝLMESÝ, EÐÝTÝMÝ VE
GÖRÜÞLERÝNÝN ALINMASI
Çalýþanlar iþyerinde karþýlaþabilecekleri tehlike ve risklere karþý
korunma, yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardým, acil durumlarda
nasýl davranacaklarý ve yangýn durumunda nasýl tahliye olacaklarý
konusunda bilgilendirilmek zorundadýr.
Tüm çalýþanlarýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimi almasý saðlanýr.
Ýþveren, iþe baþlamadan önce ve devamýnda iþyerinin tehlike
sýnýfýna uygun þekilde eðitim verdirmek zorundadýr. Altý aydan
fazla süreyle iþten uzaklaþanlara bu eðitim tekrar verdirilir.

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANI, ÝÞYERÝ HEKÝMÝ VE SAÐLIK
PERSONELÝ ÇALIÞTIRMA ZORUNLULUÐU GETÝRÝLDÝ.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde bu eðitimin
alýndýðýna dair belge olmaksýzýn iþ baþý yaptýrýlmaz. Geçici
iþçiler için de ayný kural geçerlidir.

RÝSK DEÐERLENDÝRMESÝ, KONTROL, ÖLÇÜM VE
ARAÞTIRMA ZORUNLULUÐU GELDÝ

ÝDARÝ PARA CEZALARI (özet)

Ýþverenin, iþyerindeki mevcut tehlike ve risklerin belirlenip
deðerlendirildiði ve kontrolünün saðlandýðý Risk
Deðerlendirmesini yapmasý zorunlu hale gelmiþtir. Her iþveren
bu Risk Deðerlendirmesini yaptýrmak zorundadýr. Ayrýca ortam
ölçümleri, periyodik kontroller, iþyeri inceleme ve araþtýrmasýný
yaptýrmak zorundadýr.

2. Ýþ Güvenliði Uzmaný ve Ýþyeri Hekimi çalýþtýrmama halinde
5390 TL para cezasý, Saðlýk Personeli çalýþtýrmama halinde
2695 TL para cezasý kesilir.

ACÝL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE ÝLK
YARDIM
Çalýþma ortamýndan veya dýþarýdan gelebilecek olan ani ve
acil durumlarda nasýl hareket edileceðine dair iþveren, acil
durum planý hazýrlamak zorundadýr. Bu kapsamda gerekli olan
araç, gereç ve teçhizatý temin eder. Yangýndan korunma ve
ilk yardým konusunda önlemlerini alýr.

ÝÞ KAZASI VE MESLEK HASTALIÐI KAYIT VE BÝLDÝRÝMLERÝ
Ýþveren tüm iþ kazasý ve meslek hastalýklarýnýn kayýtlarýný tutar
ve bunlarla ilgili gerekli incelemeleri yaparak rapor düzenler.
Ýþ kazalarý, kazadan sonraki 3 iþgünü, meslek hastalýðý ise;
öðrenildiði günden itibaren 3 iþgünü içerisinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna (SGK) bildirilir.

SAÐLIK MUAYENELERÝ
Ýþveren, çalýþanlarýn iþyerinden zarar görüp görmediklerinin
tespiti için iþe giriþte, iþ deðiþikliklerinde, iþ kazasý, meslek
hastalýðý ve saðlýk nedeniyle iþten uzaklaþma sonrasýnda
Çalýþanýný muayene ettirir ve saðlýk raporu düzenlettirir. Maliyetler
çalýþana yüklenemez. Bütün bilgileri gizli tutulur.
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1. Ýþverenin görev ve sorumluluklarýndan yerine getirmediði
her bir yükümlülük için 2156 TL. para cezasý kesilir.

3. Ýþ Güvenliði Uzmaný ve Ýþyeri Hekiminin haklarýnýn
kýsýtlanmasý, görevlerini yerine getirmesine engel olunmasý,
hayati tehlikeli bir durumu, Ýþ Güvenliði Uzmaný ve Ýþyeri Hekimi
bildirdiði halde, önlemini almamasý durumunda her bir ihlal
için 1617 TL para cezasý kesilir.
4. Risk Deðerlendirmesi yapmayan ve yaptýrmayan iþverene
3234 TL, devamýnda diðer ay 4851 TL, kontrol ve ölçümlerin
yaptýrýlmamasýnýn cezasý 1617 TL dir.

Haber
Ýþ Saðlýðý

5. Acil durum planlarý hazýrlamayan ve tatbikat yapmayan,
tahliye planý çýkarmayan iþverene her bir hüküm için 1078 TL
para cezasý kesilir.

10. Ýþyerinde çalýþan sayýsýna göre kanunda belirlenen Çalýþan
Temsilcisini belirlemeyen ve çalýþtýrmayan, görevlerini
engelleyen, haklarýný kýsýtlayan iþverene 1078 TL,

6. Ýþ Kazasý ve Meslek Hastalýklarýnýn kayýtlarýný tutmayan
iþverene her bir hüküm için 1617 TL, Ýþ Kazasý ve Meslek
Hastalýklarýný bildirmeyen veya zamanýnda bildirmeyen iþverene
her bir hüküm için 2156 TL,

Çalýþan Temsilcisinin tehlikelerin belirlenmesi ve yok edilmesini

7. Saðlýk Raporu düzenlenmeyen ve uygun olduðuna dair
saðlýk raporu olmadan çalýþtýrýlan her çalýþan için 1078 TL
para cezasý kesilir.
8. Çalýþanlarý ve çalýþan temsilcilerini acil durum, yangýn ve
iþyerinin tehlikeleri hakkýnda bilgilendirmediði her çalýþan için
1078 TL para cezasý kesilir.
9. Eðitim maliyetlerini çalýþana yansýtan, eðitim sürelerini
çalýþmýþ gibi saymayan, haftalýk 45 saat çalýþtýktan sonra bu
saatin üzerinde, eðitim verilen sürelerin fazla mesai ücretlerini
vermeyen iþverene her çalýþan için 1078 TL para cezasý kesilir.

istemesine raðmen, dikkate almamasý ve gerekli çalýþmalarý
yapmayan iþverene 1617 TL para cezasý kesilir.
11. Birden fazla iþverenin bulunduðu iþ haný gibi alanlarda,
ÝSG koordinasyonlarýný yapmayan ve üzerine düþen görevleri
yerine getirmeyen yönetime 5390 TL para cezasý kesilir.
12. Müfettiþlerin ÝSG açýsýndan iþyerini kontrol etmesini
engelleyen, numune, ölçüm ve araþtýrma yapýlmasýný engelleyen
iþverene, eðitim kurumlarý ve ortak saðlýk güvenlik
birimlerinin incelenmesinin engellenmesi durumlarýnda iþverene
5390 TL para cezasý kesilir.
13. Bakanlýk tarafýndan çýkarýlan yönetmelik hükümlerine
uyulmayan her hüküm için iþveren, 1078 TL para cezasý öder.

6331 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Yasasý Resmi Gazetede yayýmlandý

Diðer bütün þirketler
50den az çalýþaný olan tehlikeli ve çok tehlikeli þirketler

azira
n 20
14

2013

30 H

30 H
azira
n

13
ak 20
1 Oc

30 H

azira
n 20
12

50den çok çalýþaný olan bütün þirketler

Þekil 1. Ýþ güvenliði uzmaný, iþyeri hekimi ve diðer saðlýk personeli çalýþtýrma zorunluluðu yürürlülük tarihleri.
Þekil 2. Tehlike sýnýfý ve çalýþan sayýsýna göre iþ güvenliði
uzmaný ve iþyeri hekimi çalýþtýrma süreleri. **
*Hekim çalýþma süreleri taslak yönetmeliðe göre alýnmýþtýr.
**10 kiþi ve üstü çalýþanlar için hazýrlanmýþtýr.

Örnek: Tehlikeli sýnýfta 55 çalýþaný olan bir iþyeri;
55x15=825dk. yani ayda yaklaþýk 14 saat iþ güvenliði
uzmaný,
55x6=330 dk. Yani ayda yaklaþýk 5,5 saat iþyeri hekimi
çalýþtýrmak zorundadýr.

TEHLÝKE SINIFI

ÇALIÞAN SAYISI BAÞINA
AYLIK ÇALIÞMA
UZMAN

HEKÝM*

Çok tehlikeli

20 dk.

8 dk.

B sýnýfý
Uzman

Tehlikeli

15 dk.

6 dk.

C sýnýfý
Uzman

Az tehlikeli

10 dk.

4 dk.

A sýnýfý
Uzman

ÝÞ YERÝ HEKÝMÝ
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EGAFED
BAÞKANI
KÜTAHYALI
ÝÞADAMI
A.VOLKAN
TURGUT
Ege ve Akdeniz Bölgesi Genç Ýþadamlarý Federasyonunun

GÝADlarýn baþkan ve yöneticileri ile çok sayýda sivil toplum

(EGAFED) Aydýn Anemon Otelde gerçekleþtirilen 5.olaðanüstü

kuruluþu mensubu katýldý.

genel kurul toplantýsýnda, Ege ve Akdeniz Bölgesi genç iþadamý
derneklerinin baðlý bulunduðu federasyonun baþkanlýðýna

TÜRKÝYENÝN PETROLÜ GENÇLER

Kütahyalý iþadamý AVolkan Turgut seçildi. Görevi 5 yýllýk baþkan

Seçimlere tek aday olarak giden ve tüm delegasyonun

Efkan Ceylandan devralan Turgut, Türkiyenin petrolünün

desteðini alan A.Volkan Turgut, seçimler sonrasý yaptýðý

giriþimci gençler olduðunu belirterek:Ortak akýl, baþarmak

teþekkür konuþmasýnda birlik ve beraberlik anlamýnda

ve paylaþmak üçgeninde hizmete talip olduk. Yeni dönemde

EGAFEDin ileriye doðru geliþtiðini gördüðünü söyledi. Bu

öncülük ve giriþimcilik niteliklerimizi geliþtirerek, genç

geliþimin genç iþadamlarý sayesinde olduðunu belirten Turgut:

iþadamlarýmýzýn gücü ve dinamizmini yansýtacak çalýþmalar

Her türlü durumda gereken ruhu koruyan ve muhafaza eden

yapmak arzusundayýzdedi.

yine sizlersiniz. Çünkü Türkiyenin petrolü giriþimcidir, gençlerdir.

Genel Kurulun açýlýþ konuþmasýný AYGÝAD Baþkaný Ufuk
Devrim yaparken, Genel Kurul Toplantýsýnda divan baþkanlýðýna
Hazim Sesli ve katip üyeliklere de Adem Demiralan ve Ýlker
Baþkaya seçildiler. Genel Kurul Toplantýsýna AK Parti Kütahya
Milletvekili Prof.Dr. Ýdris Bal, AK Parti Aydýn Milletvekilleri Ali
Gültekin Kýlýç, Semiha Öðüþ, MHP Aydýn Milletvekili Ali
Uzunýrmak, Aydýn MHP Ýlçe Baþkaný Fevzi Köse, Aydýn Esnaf
ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Hulisi Akþit, Aydýn KOSGEB
Müdürü Turgut Gözen, TÜGÝK Genel Baþkaný Erkan Güral,
TÜGÝK Genel Sekreteri Demokan Eren Federasyona baðlý
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Ortak akýl, baþarmak ve paylaþmak üçgeninde hizmete talip
olduk. Yönetim kurulu üye arkadaþlarýmla beraber EGAFEDin
tüzüðü, deðerleri ve amaçlarý doðrultusunda görevlerimizi
yerine getirmeye çalýþacaðýz. Þimdi, daha çok çalýþarak
EFAFEDi bölgenin geleceðine yön verme noktasýnda daha
etkin ve sosyal bir sivil toplum örgütü konumuna getirmek
istiyoruz. Yeni dönemde öncülük ve giriþimcilik niteliklerimizi
geliþtirerek, genç neslin ülke yönetiminde söz sahibi ve
gerektiðinde çözüm ortaðý olmasýný arzu ediyoruz. Federasyon
olarak sinerji yaratan bir sivil toplum örgütü olmak arzusundayýz
dedi.

Haber
TÜSÝAD

ESÝN GÜRAL
ARGAT,
TÜSÝAD
YÖNETÝMÝNDE
Türk Sanayici ve Ýþadamlarý Derneðinin (TÜSÝAD)
yapýlan 43.Olaðan Genel Kurulunda, Gürallar Yapý
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Esin Güral Argat,
TÜSÝAD yönetimine seçildi.
Esin Güral Argatýn TÜSÝAD Yönetim Kurulu Üyeliði, Kütahyada

bölgesel ekonominin geliþmesinde ve canlanmasýnda büyük

sevinç ve gururla karþýlandý.

bir rol oynamaktadýr. Kütahyanýn en çok vergi veren þirketi

Esin Güral Argat, düzenlediði basýn toplantýsýnda, Gürallar
ArtCraftýn uluslararasý baþarýlarý ve Kütahya ile ilgili olarak
devam edecek çalýþmalarý hakkýnda kamuoyuna bilgi verdi.

KÜTAHYAYI HEP BÝRLÝKTE YUKARI SIRALARA
TAÞIMALIYIZ
Gürallar Yönetim Kurulu Baþkan Vekili ve Türk Sanayici ve
Ýþadamlarý Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat,
Gürallar ArtCraftýn, dünya ve Türkiye ekonomisinde geldiði
noktayý deðerlendirerek, Kütahyamýzý hep birlikte yukarý
sýralara taþýmalýyýz dedi.

Gürallar ArtCrafttýr. Ürettiðimiz 2 bin 850 kalem ürünle bugün
103 ülkeye ihraç yapýyoruz. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisinin ilk
300 ihracatçý firmasý arasýnda yer aldýklarýna deðinen Esin
Güral Argat, kendi markalarý ile yaptýklarý ihracatlarýnýn adlarýnýn
tüm dünyada duyulmasýna ve bilinmesini saðladýðýný söyledi.

KÜTAHYA ALT SIRALARI HAK ETMEMEKTEDÝR
Kalkýnma Bakanlýðýnýn 2011de gerçekleþtirdiði geliþmiþ iller
sýralamasýnda Kütahyamýz 38. sýrada yer almaktadýr diyen
Argat, Komþumuz Eskiþehir 7, Manisa 23. ve Uþak 25.
sýrada yer almakta. Kütahya yetiþmiþ insan gücü, vizyonu,
tarihi ve turistik deðerleri ve yer altý zenginlikleri ile 38. sýrayý

Argat, 1996 yýlýnda kurulan ArtCraftýn bugün 65 ton üretimle

hak etmemektedir. Biz özel sektör kurucularý, Sivil Toplum

Türkiyede anlamlý bir büyüklüðe sahip olduðunu belirterek,

Kuruluþlarý, kamu desteði ve üniversite iþbirliði ile Kütahyamýzý

Dünya sofra camý üretiminde 6. sýraya yerleþtik dedi.

daha yukarý sýralara taþýmalýyýz dedi.

103 ÜLKEYE ÝHRACAT

TÜSÝADDAKÝ GÖREVÝM, KÜTAHYA ÝÇÝN FIRSAT

Esin Güral Argat,Biliyorsunuz Türkiyenin en fazla ihtiyaç

Bir gazetecinin, Türk Sanayiciler ve Ýþadamlarý Derneði'ndeki

duyduðu þey üretim yapan makinelerin üretilmesidir. Biz

yeni görevinin Kütahya için olumlu etkileri olup olmayacaðý

fabrikamýzý üreten fabrika yaparak, yurtdýþýndan milyonlarca

þeklindeki sorusu üzerine Argat, Ben bu görevi Kütahyamýz

dolar ödenerek ithal edilen makinelerimizi kendimiz ürettik. Bu

için büyük fýrsat olarak gördüðüm için kabul ettim. STKlarla

da bizi dünya çapýndaki rekabette avantajlý duruma getirdi.

beraber ilimizin ihtiyaçlarýný belirleyip bu fýrsatý olumlu anlamda

Ülkemizin döviz kaybýný önledik. Gürallar ArtCraft fabrikalarý

deðerlendirmeliyiz þeklinde açýklama yaptý.

33

Haber
Ödül

NG KÜTAHYA SERAMÝKE

BÝR ÖDÜL DE
RED DOTTAN

Birbiri ardýna kazandýðý ödüllerle ülkemizi uluslararasý
arenada baþarýyla temsil etmeyi sürdüren NG Kütahya
Seramik, seramiðin geleceði olarak tanýmlanan Nexus
serisi ile dünyanýn en prestijli tasarým ödüllerinden
Red Dot Tasarým Ödüllerinde ödüle layýk görüldü.

KERAMÝKA YILIN
ÖNERÝLEN MARKA
ÖDÜLÜNÜ ALDI

NG Kütahya Seramik, ürettiði koleksiyonlarla birbiri ardýna
ödül kazanmaya devam ediyor. Son olarak, NG Kütahya
Seramik tarafýndan doðanýn geometrik mükemmelliði felsefesi
ile üretilen Nexus serisi, mükemmelliði arayýþ sloganlý, dünyanýn
en prestijli tasarým ödüllerinden Red Dot Tasarým Ödüllerinde
ürün tasarýmý dalýnda ödüle layýk görüldü. Bu yýl 54 ülkeden
bin 865 üretici, tasarýmcý ve mimarýn, 4 bin 662 ürün ve proje
ile katýldýðý yarýþmada, tüm zamanlarýn en geniþ jüri heyeti
olarak 37 profesyonel görev aldý. Nexus serisi daha önce de
Chicago Mimarlýk ve Tasarým Müzesi tarafýndan düzenlenen
GOOD DESIGNdan iki farklý kategoride 3 ödül birden almýþtý.
NG Kütahya Seramik, 2011 yýlýnda Versatile koleksiyonu ile
IF Product Design 2011 ödülünü kazanýrken, yine ayný yýl,
56 yýl boyunca dünyada hiçbir seramik firmasýnýn layýk
görülmediði Red Dot Design Award Best Of The Best
ödülüne de sahip olarak, bu ödülü kazanan ilk ve tek Türk
firmasý olmuþtu. Yiðit Özer imzasýný taþýyan Versatile koleksiyonu
son olarak EDIDA 2011 Türkiye (Elle Decoration International
Design Awards) ödülünü kazanmýþtý. Red Dot 2013 ödül
töreni 1 Temmuz'da Almanya'da gerçekleþtirilecek.
Doðanýn geometrik mükemmelliðinin yansýmasý
NG Kütahya Seramik, seramiðin geleceði olarak tanýmlanan
yeni serisi Nexus ile seramik karoda benzersiz bir tasarým
sunuyor. Ödüllü tasarýmcý Yiðit Özer tarafýndan NG Kütahya
Seramik için tasarlanan Nexus, doðanýn geometrik
mükemmelliðinin dýþa vurumu olarak ortaya çýkýyor. Penta ve
Hexa olmak üzere iki ayrý formdan oluþan Nexus, iç içe geçmiþ
petek dokusu algýsý oluþturarak ayrýcalýklý mekanlara imza
atýyor. Karolar yan yana geldiklerinde dýþ forma 90 derece
dikey, devamlýlýðý olan, altýgen dokular yaratýyor.

2007 yýlýnda kurulan Keramika, kurulduðu günden itibaren
taviz vermediði Müþteri Memnuniyeti ve Kalitesi sayesinde
Avrasya Tüketiciler Birliði tarafýndan yýlýn önerilen markasý
seçilerek, Kale Outlet Center da düzenlenen görkemli tören
ile ödülünü aldý.
Ödülünü Avrasya Tüketiciler Birliði Baþkaný Osman Doðandan
alan Keramika Genel Müdürü Emin Yüce yaptýðý konuþmada,
kendilerine güvenen ve Keramika markasýný tercih eden
müþterilerine teþekkür etti. Ayrýca kurulduklarý ilk günden
itibaren oluþturduklarý vizyon ve misyon ile bu baþarýyý elde
ettiklerini belirtti. Ödülü 425 çalýþaný adýna alan Yüce, ödüllerin
firmalara daha iyi ne yapabiliriz sorusunu sordurduðunu ve
ödüllerin yenilikler için heyecanlanmalarýna vesile olduðunu
belirtti.
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DÜNYA VE
TÜRKÝYEDE
MADENCÝLÝK
SEKTÖRÜ - 2
Hazýrlayan: Yusuf SUNDUVAÇ
KUTSO 8.Meslek Komitesi Baþkaný
Geçen sayýmýzda giriþ yaptýðýmýz madencilik sektörüne, bu
sayýmýzda da ýþýk tutmaya devam edeceðiz. Dünyada ve
Türkiye'de madenciliði inceledikten sonra sekötürün ilimizdeki
yerini görelim.

KÜTAHYA ÝLÝ MADENCÝLÝK SEKTÖRÜ
Kütahyada sanayinin geliþmesi ve zengin maden varlýðý
nedeniyle yoðun karayolu taþýmacýlýðý yapýlmasý, mevcut
karayollarýnýn yetersiz kalmasýna neden olmaktadýr. Kuzeybatý
Anadoluda yer alan Kütahya ili yeraltý kaynaklarý bakýmýndan
zengin illerimizden biridir.
MTA Genel Müdürlüðünün Kütahya ve yakýn çevresinde
yaptýðý çalýþmalar sonucunda önemli metalik maden ve
endüstriyel hammadde kaynaklarý ile linyit oluþumlarý ortaya
çýkarýlmýþtýr. Bunlar baþta bor ve kaolen olmak üzere gümüþ,
krom, alunit, antimuan, bakýrkurþun- çinko, demir, manganez,
manyezit, çimento hammaddeleri, feldspat, jips, florit ve kumçakýl olarak sayýlabilir.
MTA verilerine göre, Türkiyenin, dünya rezervinin büyük bir
bölümünü elinde bulundurduðu bor madeninin 1.681.474.000

ton rezervi Kütahya ili sýnýrlarý içerisindeki Emet ve Hisarcýk
ilçelerinde yer almakta; bu da ülke bor rezervlerinin % 55ine
tekabül etmektedir. Bor 200ün üzerinde kullaným alanýyla
ekonomiye katkýsý çok yüksek düzeylerde olabilecek bir
madendir. Tarýmdan metalürjiye, kimya sanayisinden cam ve
seramik sanayisine, enerji depolamadan atýk temizleme
iþlemlerine, nükleer uygulamalardan araba hava yastýklarýna
kadar çok farklý ve önemli sektörlerde kullaným alanýna sahiptir.
Bu açýdan bor mineralleri, ülkemiz ve bölgemiz için büyük
önem taþýmaktadýr. Dünyada kullanýmýna baktýðýmýzda ise,
borun, %56sý cam sanayinde, %15i seramik sanayinde,
%11i tarým sektöründe, %6sý temizlik endüstrisinde ve %12si
de askeri alanda zýrhlý araçlarýn yapýmýnda kullanýlýrken, makyaj
malzemelerinde, LED TV üretiminde, ilaç yapýmýnda, cep
telefonlarýnda olmak üzere, birçok farklý sektörde kullanýlmaktadýr.
Bor, kullaným alanlarý dikkate alýndýðýnda ülke ve bölge için
yüksek katma deðer yaratabilecek bir maden olmasýnýn yaný
sýra, hidrojen teknolojileri, silah sanayi gibi alanlardaki kullanýmý
nedeniyle de stratejik bir madendir. Bu nedenlerle, bor
madeninin azami ölçüde deðerlendirilerek, ülke ekonomisine
katma deðerinin artýrýlmasý için ham bor satýþý yerine mamul
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ve yarý mamul bor üretimi yapýlmalýdýr. Ancak bu þekilde
ülkemiz bor madeninden çok yüksek katma deðer elde
edebilir. 2010 verilerine göre; bor ihracatýmýz 629 milyon Dolar
ile %40lýk bir pazar payýna sahiptir.
Örneðin, alev geciktirici ve plastik sanayinde kullanýlan çinko
boratýn tonu 2.500 Dolar iken, yakýt pillerinde kullanýlan sodyum
bor hidrürün tonu 56.000 Dolar, elektronikte kullanýlan bor
triklorürün tonu ise 73.000 Dolardýr. Ham olarak satýlan borun
tonunun 100 Dolarýn altýnda olduðu, ülkemizdeki en büyük
üretim oranlarýna sahip rafine bor ürünü olan borik asidin
tonunun 600950 Dolar civarýnda olduðu düþünülürse, uç
ürünlerin önemi ortaya çýkmaktadýr.
Kütahyanýn çok büyük bir bor rezervine sahip olmasýndan
dolayý, bu ürünlerden konsantre bor ve borik asit gibi yarý
mamul üretimleri de yapýlmaktadýr. Fakat borun birçok sanayinin
tuzu olduðu düþünülürse; bordan katma deðeri yüksek mamul
maddeler ve uç ürünler üretimine yönelik ürünlerin geliþtirilmesi
için, geç kalmýþ olan çalýþmalar baþlatýlmalýdýr. Kütahya ilinde
bora dayalý sanayinin geliþtirilmesi için, dünyada ve ülkemizde
ürünlerinde bor kullanan sektörlerin Kütahyaya yatýrýmlarýnýn
çekilmesine yönelik olarak, bölgesel dinamiklerin de harekete
geçirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Emette bor katkýlý
çimento üretecek bir fabrika kurulmasý çalýþmalarý ve LCD TV
üretiminde kullanýlan borik asit için, Emet ilçesindeki bor
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iþletmesinde çalýþmalarýn baþlatýlmasý, geleceðe yönelik umut
vermektedir.
Borun önemli miktarda kullanýmýnýn olduðu cam elyafý üreticisi
þirketlerin yatýrýmlarýnýn da çekilmesi ile Kütahya ekonomisine
ve istihdamýna önemli katkýlarda bulunulabilir.
Ayrýca, borun endüstriyel kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla
üniversite-sanayi iþbirliðinin oluþturulup, yapýlacak Ar-Ge
çalýþmalarýyla, ürünlerinde bor kullanan sektör sayýsýnýn artýrýlmasý
ya da dünyada ürünlerinde önemli miktarda bor girdisi olan
sektörlerin Çin örneðinde olduðu gibi, Kütahyaya çekilmeye
çalýþýlmasý bir baþlangýç olabilir.
Kütahya, TR33 bölgesinde iþletilebilir manyezit rezervlerine
sahip tek ildir. Ülkemiz manyezit üretiminin büyük bir bölümü
bu ilden yapýlmaktadýr. Türkiye manyezit rezervlerinin
(gör+muh+müm) yaklaþýk % 50sinden fazlasý bu ilde
bulunmaktadýr. Ýl genelinde yaklaþýk 103 milyon ton
(görünür+muhtemel+mümkün) manyezit rezervi belirlenmiþ
olup, bunlardan en önemlileri, Merkez ilçedeki Ortaocak,
Turanocak, Saka ve Avdan sahalarý olup, bu sahalarda toplam
97.974.950 ton; Tavþanlý ilçesindeki sahalarda ise 5.025.050
ton manyezit rezervi tespit edilmiþtir. Manyezit madenciliði
KÜMAÞ, BOMMAG ve ASMAÞ gibi büyük iþletmeler ile diðer
bazý küçük iþletmeler tarafýndan yürütülmektedir.
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KÜMAÞ, BOMMAG ve ASMAÞda refrakter sanayine yönelik
olarak kalsine manyezit (sinter manyezit) üretimi yapýlmaktadýr.
KÜMAÞta, dünyada Çinden sonra yüksek saflýk ve büyük
kristal çapa sahip ergitilmiþ (fused) manyezit üretimi de
yapýlmaya baþlanmýþtýr. Bazik refrakter malzeme üretiminin
temel hammaddesi olan kullaným alanýnýn en büyüðünü
oluþturan manyezit cevherinin, refrakter malzeme üretiminde
kullanýlabilmesi için jel tipi manyezitte ortalama SiO2 maksimum
%1, CaO maksimum %1,5 ve Fe2O3 maksimum %0,5
olmalýdýr. Bu oranlarýn artmasý halinde cevher kullanýlamaz
hale gelir. Refrakter tuðla yapýmýnda kullanýlacak cevherin
CaO/SiO2 oranýnýn 2/1 olmasý ideal olarak kabul edilir.
Bu özellikte manyezit üretimi için Kütahyadaki cevherlerin
muhakkak zenginleþtirilmesi gerekmektedir. Ýldeki tesislerde
zenginleþtirme iþlemi triyaj ve manyetik ayýrma yöntemleri ile
yapýlmaktadýr. Gelecekte rezerv daralmasýna baðlý olarak
kalitesi düþük manyezit cevherlerinin ve tesis atýklarýnýn
deðerlendirilmesi amacý ile yatýrýmlarýn yapýlmasý önem
kazanmaktadýr. Kullaným sektörüne baðlý olarak bölgede sinter
manyezit üretilmesine raðmen, kostik manyezit üretimi,
magnezyum metali üretimi ve diðer magnezyum tuzlarýnýn
üretimi için yatýrýmlar yapýlabilir.

önemli bir endüstriyel hammaddedir. Dünya feldspat üretiminin
% 60ý cam, % 35i seramik sanayi, % 5i kauçuk, plastik ve
boya sanayilerinde dolgu malzemesi olarak kullanýlýr. Ýlimiz
seramik ve porselen sektörü açýsýndan oldukça geliþmiþ bir
bölge olup, ildeki seramik üreticileri ihtiyaç duyduðu K-feldspat
ihtiyacýný yurtdýþýndan temin etmektedir. Fakat ilimizde bulunan
Na-K feldspat oluþumlarý mevcut olmasýna raðmen bu kaynaklar
deðerlendirilip K-feldspat üretimi yapýlmamaktadýr. Kütahyadaki
bu kaynaklardan K ve Na-feldspat ayýrýmý için tesislerin
kurulmasý durumunda, ildeki ve ülkedeki seramik sektörünün
ihtiyaç duyduðu K-feldspat gereksinimlerinin karþýlanmasý
mümkün olacaktýr. Ýlimizde bulunan orta ve düþük kaliteli NaK feldspatlarýn flotasyon teknolojisi ile zenginleþtirilmesi
mümkündür. Bunun için bölgeye ihtiyaç duyulan yatýrýmlarýn
yapýlmasý, bölge ekonomisine ve istihdamýna büyük katkýda
bulunacak ve yerli kaynaklarýn deðerlendirilmesi, bu sayede
saðlanmýþ olacaktýr. Buna yönelik olarak üniversite-sanayi
iþbirliðinin yaratýlmasý büyük önem arz etmektedir.

Dünya kaolen ihracatýnda, birinci sýrayý iþlenmiþ kaðýt kaoleni
oluþtururken, Türkiye kaolen ihracatýnda birinci sýrayý ham
kaolenin oluþturmasý büyük bir handikaptýr. Ýleriye dönük olarak
yapýlacak olan üretimlerde; il kapsamýnda kaolen üreten
firmalarýn konsantre kaolen yerine kaðýt sanayinin talep ettiði
süzülmüþ kaolen gibi kaliteli ürünleri üretmesi ve bu üretim ile
ilgili teknolojik altyapýyý oluþturmalarý yararlý olacaktýr. Ayrýca bu
alt yapý oluþturulurken üniversitesanayi iþbirliðinin saðlanmasý,
bundan sonraki üretim proseslerinin iþleyiþi için de önemli
katkýlar saðlayabilir.
Kütahyada, Türkiye toplam feldspat rezervinin yaklaþýk olarak
%16sý bulunmaktadýr. Simav ilçesi feldspat oluþumlarý
bakýmýndan önemli bir potansiyele sahiptir. Ýlçede Azizler,
Karacaviran, Külcü ve Söðüt mevkilerinde K2O+Na2O içerikleri
%7,6-11,98 arasýnda deðiþen toplam 38.122.500 ton
muhtemel feldspat rezervi ortaya çýkarýlmýþtýr. Ayrýca SimavKurumlar sahasýnda da %8,19 K2O+Na2O içerikli 320.000
ton mümkün feldspat rezervi bulunmaktadýr. Eskiden beri
iþletilen bu yataklarda kalan cevher miktarý tam olarak
bilinmemektedir.
Ülkemiz, dünyada önemli Na-feldspat üreticisi konumundadýr.
Fakat kaliteli K-feldspat rezervlerimiz bulunmamaktadýr. Feldspat,
cam, seramik, kaynak elektrotlarý ve boya sanayisinde kullanýlan
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Simav ilçesi Ovabayýndýr ve Kilisedere sahalarýnda % SiO2
içerikleri sýrasýyla 72,43 ve 71,49 olan toplam 1.932.183 m3
muhtemel kumçakýl rezervi, bunun dýþýnda Gökçeler ve Madra
Çayý sahalarýnda da orta kalitede kum-çakýl oluþumlarý tespit
edilmiþtir. Kütahya sýnýrlarý içerisindeki diðer kum-çakýl oluþumlarý
Tavþanlý ve Emet ilçelerinde bulunmaktadýr. Kum-çakýl
tesislerinde yýkama-eleme tesisleri mevcuttur. Bu tesisler
bölge ihtiyacýný karþýlayacak yeterli kapasiteye sahiptirler.
Merkez, Tavþanlý ve Emet ilçelerinde talk rezervleri
bulunmaktadýr. Ýl Özel Ýdaresinden alýnan bilgilere göre, ilde
4 adet GSM ruhsatý almýþ firma bulunmaktadýr. Ýlde arama ve
sondaj çalýþmalarý ile talk rezervlerinin tespiti için faaliyetlerin
yapýlmasý gerekmektedir.
Ülkemizin iþletilen tek gümüþ yataðý olan Gümüþköy yataðý,
Kütahya il sýnýrlarý içerisinde yer almaktadýr. Yatakta 95110
g/ton Ag tenörlü, 12 milyon ton rezerv tespit edilmiþtir. Bu da
ortalama 1.200 ton metal gümüþ rezervine eþdeðerdir.
Madende üretim, Eti Holding vasýtasýyla 1987 yýlý sonlarýnda
Eti Holding Gümüþ A.Þ.nin Kütahya/Gümüþköy mevkiinde
kurulan tesislerinin fiilen faaliyete geçmesiyle baþlamýþtýr. Tesis
2004 yýlýnda özelleþtirilmiþ ve halen Eti Gümüþ A.Þ. tarafýndan
iþletilmektedir. Bu tesis, ülkemizin cevherden doðrudan gümüþ
üreten ilk ve tek tesisidir. 2004 yýlýnda 90 ton/yýl olan üretim
2010 yýlý itibarýyla 356,5 ton/yýla ulaþmýþtýr. Tesiste üretim,
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modern teknolojiler uygulanarak yapýlmaktadýr. Fakat
günümüzde, tesiste cevherin yapýsýndan kaynaklanan
zorluklardan dolayý, verim düþmeye baþlamýþtýr. Þirketin bu
probleme çözüm bulabilmesi için, Ar-Ge çalýþmalarýnda
bulunarak farklý yöntemler geliþtirmesi gerekmektedir. Ýlde
gümüþ süs ve taký eþyasý yapýmýna dayalý el sanatlarý gibi
sektörlere alt yapý oluþturularak, il ekonomisine ve istihdamýna
katkýda bulunulabilir. Bu sektörün geliþtirilmesi için, üniversitede
bulunan kuyumculuk ve taký tasarýmý bölümünden faydalanýlarak
üniversitesanayi iþbirliði yaratýlmasý konusunda önemli adýmlar
atýlabilir.
Kütahyada yoðun olarak bulunan bir diðer metalik maden
oluþumu ise kromdur. Genellikle Tavþanlý ilçesinde bulunan
bu krom oluþumlarýnýn çoðu, küçük boyutlu zuhurlar
olduðundan MTA tarafýndan rezerve yönelik çalýþma
yapýlmamýþtýr. Bölgede yaklaþýk 27 adet GSM iþletme ruhsatlý
çalýþan maden iþletmesi bulunmaktadýr. Ýlin gerçek krom
rezervlerinin çýkarýlabilmesi için MTA ve bölgede faaliyet
gösteren iþletmeler tarafýndan ortaklaþa rezerv çalýþmalarýnda
bulunulmasý gerekmektedir. Ýlde tespit edilmiþ krom rezervleri
Tavþanlý- Alabarda zuhurunda % 4046 Cr2O3 tenörlü 21.628
ton (görünür+muhtemel), Karakaya zuhurunda ise % 46
Cr2O3 tenörlü 97.000 ton (görünür+muhtemel) þeklindedir.
2010 yýlýnda Türkiyenin ürettiði kromit cevheri dünyada üretilen
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kromit cevherinin %10u iken, satýlan cevherin %24ünü
oluþturmaktadýr. 2007 yýlýnda; Türkiye ürettiði cevherin %85ini,
Hindistan %33ünü, Kazakistan %28ini, Brezilya %17sini,
Güney Afrika %31ini, hammadde (konsantre) olarak ihraç
etmiþtir. Belirtilen bu deðerlerden de görüleceði üzere, her yýl
Türkiye ürettiði cevherin tamamýna yakýn kýsmýný herhangi bir
ürüne çevirmeden sadece konsantre olarak satmaktadýr. Ýldeki
kromit üreticileri de Türkiye geneli gibi ürettikleri krom
konsantrelerini katma deðeri yüksek ürünlere dönüþtürmeden
satmaktadýrlar. Dünya da bazý krom üreticisi ülkeler (Hindistan)
konsantre krom üretimini azaltmak için ihraç edilen cevhere
vergi uygulamasý getirmiþtir. Ýlimizde de konsantre krom satýþýný
azaltmak ve kromdan ferrokrom gibi katma deðeri yüksek
ürünlerin üretilmesi için sanayi tesislerinin kurulmasý gerek il
ekonomisi ve istihdamýna gerekse de ülke ekonomisine katkýda
bulunacaktýr. Ýldeki iþletmeler küçük ölçekli iþletmeler
olduðundan çýkarýlan tüvenan cevherlerin konsantre haline
getirilmesi için merkezi bir krom zenginleþtirme tesisinin
kurulmasý maliyetlerin düþürülmesine yardýmcý olabilir. Kütahya
ilinde ayrýca metalik maden oluþumlarýndan bakýr-kurþun-çinko
zuhurlarý da yer almaktadýr. Merkez ilçede % 5,23 Pb tenörlü
212.000 ton (muhtemel+mümkün) rezerve sahip Hacýazizler
zuhuru, % 4 Pb tenörlü 300.000 ton (muhtemel+mümkün)
rezervli Emet-Eðrigöz zuhurlarý ile geçmiþ yýllarda 90.000 ton
kadar cevher üretilmiþ olan % 5,5 Pb, % 3 Zn ve %0,3 Cu
tenörlü Simav-Karakoca Köyü Cu-Pb-Zn zuhuru bunlardan
bazýlarýdýr. Domaniç ilçesi Sarýçayýr yayla sahasýndaki % 0,168
Cu tenörlü 120.300.000 ton görünür+muhtemel rezerve
sahip porfiri Cu-Mo sahasý da ilde bilinen en önemli bakýr
oluþumudur.
Bölgede Domaniç ilçesinde GSM iþletme ruhsatý almýþ tek
bir firma bulunmaktadýr. Rezervlerin düþük tenörlü ve miktar
olarak az olmasýndan dolayý ekonomik olarak iþletilebilmesi
mümkün gözükmemektedir. Önümüzdeki yýllarda Domaniç
ilçesindeki sahadan yýðýn liçi uygulanarak bakýr ve molibden
kazanýlmasý il için bir katma deðer yaratabilir. Emet ilçesindeki
Çatak, Küreci, Karaaðýl, Güldüren ve Göncek demirzuhurlarý
ile Simav ilçesindeki Kalkan ve Gölcük demir zuhurlarý il sýnýrlarý
içerisindeki bilinen bazý demir zuhurlarýdýr. Bu zuhurlardan
Çatak zuhurunun rezervi 2.640.000 ton olarak belirlenmiþ
olup, % 33,61 Fe, % 538 S ve % 00,41 As içermektedir.
Kükürt ve arsenik deðerlerinin yüksek olmasý nedeni ile saha
iþletilememektedir. Benzer þekilde Küreci ve Kalkan demir
zuhurlarý da yüksek silis içerikleri nedeniyle iþletilemeyen demir
zuhurlarýndandýr. Ülkemizdeki demir-çelik sektörü, ihtiyaç
duyduðu demir cevherini ülke kaynaklarýndan yeteri kadar

saðlayamadýðýndan dolayý, yurtdýþýndan ithal ederek
karþýlamaktadýr. Ýlimizde bulunan demir kaynaklarýnýn
zenginleþtirme zorluklarýnýn olmasýna raðmen, bu kaynaklarýn
zenginleþtirilmesi için araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerinde
bulunularak, ülke ekonomisine kazandýrýlmasý için yeni teknoloji
ve çalýþmalarýn baþlatýlmasý gerekmektedir.
Kütahya Merkez, Tavþanlý ve Altýntaþ ilçelerindeki %27-55 Mn
içerikli manganez zuhurlarýnýn olduðu bilinmektedir. 7 adet
GSM ruhsatý almýþ firma bulunmaktadýr. Bu da; ilde belli bir
manganez potansiyelinin varlýðýný göstermektedir. Kesin
manganez rezervlerinin tespiti için MTA ve özel sektör tarafýndan
çalýþmalarýn baþlatýlarak ilin gerçek manganez rezervi tespit
edilmelidir. Manganez kullanýmýnda en büyük pay demir çelik
sektörünündür. Üretilen cevherin %90-95i bu alanda
tüketilmektedir. Türkiyede bu sektörün ferromangan ve
ferrosiliko mangan ihtiyacý ithalat ile karþýlanmaktadýr. Ýldeki
mangan kaynaklarý demir-çelik sektörünün istediði kalitede
üretilirse, mangan ithalatýmýzda belli bir azalma olacaktýr.
Bununla ilgili olarak üniversitesanayi iþbirliðinin oluþturulmasý
önemlidir. Kütahyada bu sektörlere yönelik üretim yapýlmasý
ile il ekonomisine ve istihdamýna katkýda bulunulabilir.
Kütahya ili alunit rezervleri Gediz-Þaphane yöresinde yer
almaktadýr. MTA verilerine göre yörede % 19,2 Al2O3, % 3,7
K2O ve %0,62 Fe2O3 tenöre sahip 5.500.000 ton
görünür+muhtemel rezerv bulunmaktadýr. KAl3 (SO4)2 (OH)6
formülü ile gösterilen alünit (þap taþý), çok eski zamanlardan
beri bilinen ve kullanýlan bir cevherdir. Kütahyada bulunan
alunit rezervleri ülkemizde iþletilen tek alunit rezervi olup,
cevherin iþletilmesinde tenör düþüklüðü nedeniyle alunitten
alüminyum sülfat ve þap üretiminde ekonomik zorluklar
yaþanmaktadýr. Cevherin Al2O3 içeriðinin % 1718 gibi düþük
seviyelerde olmasý, enerji fiyatlarýnýn yüksekliði, sülfirik asit
fiyatlarýndaki mevsimlere ve yýllara göre deðiþkenliði, tesis ve
iþçilik maliyetlerinin yüksekliði üretilen ürünlerin birim maliyetlerinin
artmasýna neden olmaktadýr. Bu nedenle alüminyum sülfat
üretimi günümüzde ikincil ürünlerden yapýlmaktadýr. Tüm bu
olumsuzluklar düþünüldüðünde, cevherin zenginleþtirilerek
Al2O3 içeriðinin %30lara yükseltilmesi teknolojik bir zorunluluk
haline gelmiþtir. Eðer cevher tenörü yükseltilirse, elde edilecek
ürünlerin birim maliyetleri düþecektir. Bölgede faaliyet gösteren
þirketler ile üniversiteler arasýnda bahsedilen zorluklarý aþmak
için iþbirliði oluþturulmuþ ve çalýþmalar devam etmektedir.
Dünya kömür üretiminin yaklaþýk % 65i elektrik üretimi amacýyla
kullanýlmaktadýr. Diðer kullaným alanlarý ise ýsýnma, demir çelik
ve çimento sektörlerinde yoðunlaþmýþtýr. Dolayýsýyla kömür,
elektrik üretimi amacýyla kullanýlan yakýtlar arasýnda en yaygýn
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veya lokal öneme sahip 5 adet saha ve zuhur tespit edilmiþ
olup, bunlar; Aslanapa-Altýntaþ sahasý, Emet-Cavgalar zuhuru,
Emet-Deðirmisaz sahasý, Altýntaþ-Uysu sahasý ve TavþanlýSülleköy sahalarýdýr. Ýlde kamu sektörü tarafýndan yapýlan
madencilik iþlemleri sonucu çýkarýlan kömürün önemli bir kýsmý
bölgede Tavþanlý ve Seyitömerde Kurulu bulunan termik
santraller tarafýndan kullanýlarak, elektrik enerjisi üretiminde
kullanýlmaktadýr. Bunun dýþýnda kaliteli kömürler iç piyasaya
yönelik olarak evsel yakýt ve endüstriyel amaçlý sanayide
kullanýlmaktadýr. Ýldeki kamuya ait sahalarda üretilen kömürler,
kalitelerinin düþük olmasý nedeniyle kullaným sektörünün
talebine baðlý olarak kömür yýkama tesislerinde iyileþtirildikten
sonra ya da direkt olarak satýlmaktadýr. Ülkemiz ihtiyaç duyduðu
enerjinin önemli bir kýsmýný yurtdýþýndan ithal ettiði kaynaklardan
saðlamaktadýr. Ülkemizde yeterli linyit rezervlerimiz olmasýna
raðmen, yurt dýþýndan ithal edilen kömürlerle çalýþan termik
santraller mevcuttur. Yurt dýþýndan ithal edilen kömürler için
ülkemiz yaklaþýk 3,6 milyar dolar döviz öderken, buna karþýlýk
ülkemizin toplam maden ihracatý 2 milyar dolarýn biraz
üzerindedir.

olanýdýr. Dünyada elektrik ya da ýsý üretimi amacýyla kömür
ithal eden ülkeler arasýnda; Almanya, Belçika, Fransa, Japonya,
Güney Kore ve Türkiye yer almaktadýr. Ülkemizdeki enerji
üretiminin %27si yerli enerji kaynaklarýndan saðlanýrken, %73
gibi önemli bir kýsmý ise ithal kaynaklardan saðlanmaktadýr.
Ýthal kaynaklarýn daðýlýmý ise 33,9 mtpe petrol, 32,8 mtpe
doðalgaz ve 15,4 mtpe kömür þeklindedir. Ülkemiz dünyada
Almanyadan sonra ikinci büyük linyit rezervlerine sahip olup,
bu rezervlerimiz ülkenin farklý bölgelerine daðýlmýþ þekildedir.
Kütahya ili zengin linyit potansiyellerine sahip olup, Türkiye
linyit rezervlerinin % 5,5i bölgede bulunmaktadýr. Bölgede
bulunan linyit rezervlerinin yaklaþýk olarak % 80i kamu
sektörünün elinde bulunmakta ve kamu sektörü adýna GLÝ ve
SLÝ iþletmeleri tarafýndan iþletilmektedir. Özel sektörün elindeki
sahalar ise küçük ölçekli iþletmeler tarafýndan iþletilmektedir.
Tunçbilek-Domaniç-Ömerler kömür sahasýnda toplam
317.732.000 ton alt ýsýl deðeri 20212657 kcal/kg rezerv,
Seyitömer kömür sahasýnda toplam 198.666.000 ton alt ýsýl
deðeri 1900 kcal/kg rezerv, bunlarýn dýþýnda Gediz-SazköyGökler-Ayçatý, Tavþanlý-Alabarda ve Simav-Daðardý sahalarýnda
25.745.000 ton rezerv tespit edilmiþtir.
Ýl genelinde gerçekleþtirilen çalýþmalar sonucunda yukarýdaki
önemli kömür sahalarýnýn dýþýnda, ekonomik deðeri olmayan
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Ülkemize giren ýsýnma ve enerji amaçlý ithal kömürlerin azaltýlmasý
için ülkemizdeki yerli linyit kaynaklarýmýzýn kalorifik deðer, kül,
kükürt, nem gibi kullanýmýnda olumsuzluk yaratan deðerlerinin
iyileþtirilip muhakkak bu sektörlerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý
gerekmektedir. Ülkemiz, geliþmekte olan bir ekonomi olmasý
ve son yýllardaki yüksek büyüme hýzý, sanayimizin enerji
ihtiyacýnýn katlanarak artacaðýnýn bir göstergesidir. Bu ihtiyacý
karþýlamak için en önemli enerji kaynaklarýmýzdan olan linyitlerimiz
büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayý da TKÝ iþletmelerinin
stratejilerinde de yer alan: Yerli kömür üretim faaliyetlerine
öncelik verilmesi ve bu alanlarda yatýrýmlarýn sürdürülebilirliðini
saðlayacak tedbirlerin alýnmasý, küçük rezervli kömür
yataklarýnýn bölgesel enerji üretim tesislerinde deðerlendirilmesi
için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý, yerli linyitlerimizin kalitesine
uygun teknolojilerin yaygýnlaþtýrýlmasý, yeni kurulacak termik
santrallerde yüksek verim ve birim baþýna düþük emisyon
elde edecek çevrim teknolojilerinin kullanýlmasýna önem
verilmesi gibi maddeler büyük önem taþýmaktadýr.
Ýlimizdeki linyitlerimizin belirtilen stratejiler kapsamýnda
deðerlendirilmesi çok önemlidir. Bunun dýþýnda Kütahya ilinin
Gediz havzasýnda bulunan yarý bitümlü yüksek kalorifik deðerli
fakat % 5in üzerinde kükürt içeriðine sahip rezerv bakýmýndan
az olan linyitlerimizin de daha etkin bir þekilde ekonomiye
kazandýrýlmasý gerekmektedir. Bu amaçla Kütahyada çevreye
duyarlý küçük ölçekli termik santrallerin kurulmasý, ülke ve il
ekonomisine, istihdamýna önemli katkýda bulunabilir.

Ýþ Dünyasý
VÝG Metal

Hazýrlayan: Melike Köse
Fotoðraflar: M.Akif Çakmak
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Vedat Güngören, Türkiyenin iki büyük firmasý olan Arçelik ve
Nasaþ da kýymetli hizmetlerde bulunmuþ. Ýsviçre, Finlandiya,
Nijerya, Japonya, Amerika ve Hindistan olmak üzere, dünyanýn
birçok ülkesinde çalýþmýþ. Sohbetimizde bu çalýþmalarýnýn
kendisine büyük deneyim kazandýrdýðýný söylüyor.
Yeniliðe açýk, inovasyona önem veren, geliþen ve deðiþen
teknolojiyi yakýndan takip eden Güngören, baþarý hikayesini
okuyucularýmýzla paylaþtý.
Firmanýz hakkýnda kýsaca bilgi verir misiniz?
Kütahya da faaliyetimiz magnezyum levha üretmek üzere
VÝG Makinenin bir þubesi olarak baþlamýþtýr.Bu þirketin
içerisinden VÝG Metal þirketi doðmuþtur. Kütahya Organize
Sanayi Bölgesindeki magnezyum levha üretim tesisimizin
kuruluþunu TÜBÝTAK projesi ile gerçekleþtirdik.
Aslýnda Kütahya'ya çok yabancý deðildik çünkü Þaphane
ilçesindeki Dostel Alüminyum sülfat firmamýz 1970 den beri
faaliyet gösteren bir þirket.
Kütahya OSBdeki magnezyum levha faaliyetimiz baþladýktan
sonra, makine firmamýzda sadece alüminyum fabrikasý kurmanýn
yeterli olmadýðýný gördük. Geliþmek ve daha ileriye gidebilmek,
ürünün özelliklerini tam olarak anlayabilmek için, o ürünü
üretmek gerektiðini fark ettik. Buradan yola çýkarak, Kütahyaya
alüminyum levha üretim tesisimiz VÝG Metali kurduk.
Makine fabrikamýz iki alanda üretim yapýyor. Birisi otomotiv
sektörüne boyama sistemleri yapmak, diðeri de alüminyum
sektörüne alüminyum levha tesisleri kurmak. Dünyada bu
tesisleri kuran, Çin, Amerika, Fransa, Almanya ve Ýtalya olmak
üzere 5 ülkede firmalar bulunuyor.
VÝG Makine ve VÝG Metalin üretim ve faaliyetleri nelerdir?
VÝG Makine, yurt içi ve yurt dýþýnda tesisler kuruyor. Bu
çalýþmalarýmýzdan bir tanesi olan alüminyum levha tesisi
Polonyada devam ediyor. Oldukça kapsamlý ve gurur verici
bir çalýþma. VÝG Makine olarak, bu þekilde tesis kurduðumuz,
Ýran ve Güney Korede var. Ayrýca, Türkiyede ki demiryollarý
fabrikalarýnýn boyama ve kumlama iþlemleri de VÝG Makine
tarafýndan yapýldý.
VÝG Metal magnezyum levha ve magnezyum kuma döküm
savunma sanayi ekipmanlarý üretmektedir.Alüminyum levha
olarak 1500 eninde 7 mm den 0,2 mm kadar 1050-30035005-3150-1070 alaþýmlarýný üretmektedir.
VÝG Makine içinden doðan ve Kütahya OSBde faaliyet
gösteren VÝG Metal firmamýzda, tamamen yerli imalatlarýmýz
kullanýlýyor. Otomatik kontrollü ve yeni teknolojileri kullanan
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makinalara sahibiz. Türkiyedeki birçok firma, arzu ettiði þekildeki
tesisleri kurmak için, yurt dýþýndan ürün ve malzeme getiriyor.
Fakat bizim, tamamen yerli üretimle, kendi imalatýmýzla
kurduðumuz bir tesis.
Bu yerli üretimde nelere önem verdiniz?
Ýþletmemizde kullanýlan teknolojiyi geliþtirmeye önem verdik.
Magnezyum ve alüminyum metali olmak üzere iki üretim
yapýlýyor. Bir de burada, magnezyumun kuma dökümü
gerçekleþtirildi. Bu iþlemin Türkiyedeki bir firma tarafýndan
yapýlmýþ olmasý ülkemiz için de övünülecek bir baþarý. Bu
teknoloji sadece Çin ve Kuzey Amerikada var. Türkiye bunu
yapmadýðý zaman bu ülkelerden satýn almak zorundaydý.
Ýþletmemizde 2 yýlda bu teknolojiyi geliþtirdik ve kurduk, seri
üretime geçecek duruma geldi. Hatta ayrý bir fabrika olarak
geliþtirip, bünyemizden yeni bir þirket daha oluþturmak istiyoruz.
Burada Türkiye için gurur verici bir çalýþmayý bu üretimimizle
yapmýþ oluyoruz.
VÝG bir aile þirketi mi?
Ailemizin bireyleri, þirketin yönetimlerine bölünmüþ durumda.
Oðlum ve gelinim VÝG Metal Kütahyada, kýzým VÝG Metal
Gebzede, damadým Dostel Alüminyum Sülfatta. Her biri,
þirketin bir alanýnda görevli. Ben ve eþim ise tüm þirketlerde
çalýþmaktayýz. VÝG tamamen profesyonel bir yönetim þekline
sahip.

Ýþ Dünyasý
VÝG Metal

Mali kaynaklar ve insan kaynaðý önemli, planlama ve
bütçe yapýlmalý
Mali yönetim çok önemli. Aile bireyleri, þirket parasýnýn kendi
paralarý olmadýðýný bilmeli.
Þirkette çalýþan aile bireylerinin, mevcut görevine uygun normal
bir maaþý olmalý. Bu disiplinin öðrenilmesi çok önemli.
Sorumluluklarýný bilerek, buna göre hareket etmeli.
Mali yönetim, eðitim, personel, hepsi de, profesyonel bir
yönetim tarzýný þirkette uygulamak için çok önemli. En önemli
noktalardan birisi de planlama. Belli bir plan ve bütçe
çerçevesinde, çalýþma hedefleri oluþturulmalý. Uzun, orta ve
kýsa vadeli planlar mutlaka olmalý ve bu planlara uygun þekilde
bütçe yapýlmalý.

Yeni teknolojiler takip edilerek, fark yaratan çalýþmalar
yapýlmalý
En önemli hususlardan bir tanesi de iþletmenizde teknolojiyi
geliþtirmektir. Yenilikler yaratmak, hatta yeni teknolojileri kendi
firmanýzda oluþturmak çok önemlidir. Baþka firmalardan
kopyalama yapmak veya bir baþka firma yapsýn biz ondan
satýn alýrýz düþüncesi yerine, yenilikler yaparak fark yaratýlabilir.
Profesyonel yönetim konusunda iþletmelere tavsiyeleriniz
nelerdir?

Yeniliklerle Fark Yaratmalýlar
Aile fertleri eðer, kendi þirketinde görev alýyorsa, her birinin
þirket yönetimini çok iyi bilmesi gerekir. Þirket yönetiminde,
disiplin, bilgi, planlama, uygulama ve geri bildirim gibi hususlar
büyük önem taþýyor. Tüm firmalar, global ekonomide rekabet
etmeye çalýþýyor. Türkiyedeki birçok sektörde kapasite fazlasý
var, bu kapasite fazlalýðý ise, firmalarýn farklý alanlarda çalýþma
yapmak yerine, birbirine benzer çalýþmalarý kopyalamasý
sebebiyle oluyor. Þirket yetkilileri, yeni fikir ve projeleri ortaya
koyup, fark yaratan çalýþmalar yapmayý hedef edinmeli.

Dünya Koþullarýna Ayak Uydurmalýlar
Avrupa ve komþu ülkelerde yaþanan ekonomik sorunlar
malum. Dolayýsýyla dünya koþullarý, Türkiyedeki firmalar için
de önemli. Bu durumda KOBÝlere ve aile þirketlerine de çok
iþ düþüyor. Genellikle, uzun vadeli plan yapmadýklarý için, kýsa
vadede çabuk panikliyorlar, kendilerini iyi hazýrlayamadýklarý
için de, karþýlaþtýklarý problemlerle çöküntüye uðruyor, bu
durumda da çýkýþ yolunu bulmakta zorlanýyorlar. Bütün aile
þirketlerinde sorunlar yaþanabilir, olmasý da gayet doðal. Aile
þirketlerinde çalýþacak olan aile bireyleri, baþka kurumsal
þirketlerde çalýþtýktan sonra kendi þirketine gelmeli.

Toplumda genel olarak eksik olan bir yönümüz var, bu da
yeteri kadar çalýþmayýþýmýz. Bu eksikliði giderebilmek için daha
çok çalýþmamýz lazým. Ýnsanlar çalýþtýkça enerjilerinin biteceðini
sanýyor, aslýnda daha da artacak. Hakkaniyetle çalýþmalý,
gayretli olmalý.
nelerdir,, bunlarý tespit ederken nelere
Yeni proje ve hedefleriniz nelerdir
dikkat edersiniz?
Ýlk hedefimiz yýlda 15 bin ton, ikinci hedefimiz ise iki yýl sonunda
yýlda 30 bin ton üretim yapmak. Þu anda 97 kiþi istihdam
ediyoruz. Kütahya tesisimizde, sýcak hadde ürünleriyle ilgili
faaliyet de baþlatmak istiyoruz, bu durumda çalýþan sayýsý
300e, üretim ise yýlda 90 bin ton civarýna yükselecek. Tabi
bunlar, önümüzdeki 4-5 yýllýk bir dönemde olabilir.

Yerinizde durup, geliþmediðiniz zaman tehlike çanlarý
sizin için çalar
Sermayemiz bilgi ve teknolojidir. Böylece geliþip büyüyebiliyoruz.
Yakýnda buradaki firmamýzdan, savunma sanayi için yeni bir
þirket doðacak. Yeni istihdam, yeni teknoloji ve yeni bilgi
birikimini beraberinde getirecek. Dünyada sadece iki ülkede
yapýlabilen bir faaliyet olan ve savunma sanayine yönelik
teknolojik ürünlerin imalatýný Kütahyada yapacaðýz.
Ýleri teknoloji gerektiren savunma sanayinde üretim yapýyoruz.
Farklý imalatlarý, yenilikleri benimsiyoruz.
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Geliþen ve deðiþen teknolojiyi yakýndan takip ediyor ve
uygulamaya alýyoruz. Þu anda Sivasta bir fabrikada, robot
teknolojisini kullanarak, vagonlara kumlama yapan tesis imal
ediyoruz.
Kütahyanýn Tavþanlý ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde,ortaklý
olarak bir su tribünleri tesisi üzerine çalýþýyoruz. Ayrýca, Türkiyede
yapýlamayan, su tribünleri imalatýný da gerçekleþtireceðiz.
Kütahyadaki çalýþmalarýmýz hýzla devam edecek. Yaptýðýmýz
yatýrým makinelerini her zaman yerli olanaklarla yapmayý isteyen
bir firmayýz.
Bilgiyi ve teknolojiyi geliþtirmek ise sürekli amacýmýz. Firmanýzý
ve kendinizi geliþtiremediðiniz zaman, yerinizde saymaya
baþlarsýnýz. Ýþte o zaman tehlike çanlarý da sizin için çalýyor
demektir.
Hedeflere ve baþarýya ulaþmak için iþletmelere tavsiyeleriniz
nelerdir?
Ýþletme sahipleri, yaptýklarý iþi iyi bilmeli ve iyi bilen bir ekiple
çalýþmalý. Sadece para odaklý ve yatýrýmýn hemen paraya
dönüþmesi beklentisi, yanlýþlýk ve aksaklýklara sebep olabilir.
Yapýlan faaliyet her ne olursa olsun, sürekli geliþtirilmeli. Yeniliðe
ve geliþmeye açýk, tecrübe ve disiplin sahibi, araþtýrmacý bir
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yapýya sahip olmalý.
Ýþletme sahipleri, yenilikleri uyguluyor olmalý. Eðer yenilikler
baþarýlamazsa, birbirlerini kopyalayan iþletmeler çoðalýr gider.
Bu durumda ise pazar payý azalýr, birbirlerini kopyaladýklarý için
geliþme olmaz.
Ýþletme sahipleri, oluþan sorunlarda hatayý kendisinde aramayý
bilmeli. Genel olarak düþüncemiz, suçlu ya bir baþkasýdýr, ya
da kaderdir þeklinde olur. Ben nerede hata yapýyorum diye,
kendisini eleþtirebiliyor olmalý.
Sadece para odaklý düþünülmemeli. Baþarý, direk mali
olmayabilir. Direk para odaklý düþünüldüðünde, yapýlan iþte
baþarý azalabilir.
Baþarýyý çok fazla abartmamalý, baþarýsýzlýk zamanýnda ise
karamsar olmamalýyýz.
Ýleriye doðru planlama yaparken geriye de bakmak zorundasýnýz.
Kendinizi hiç bir þey yapmamýþ olarak görüyorsunuz belki,
ama geriden mukayese ettiðinizde, neler yaptýðýnýz da ortaya
çýkýyor. Sadece ileriye bakýp hiç bir þey yapmadýðýnýzý
düþünürseniz, kendinizi de suçlarsýnýz. Geriye doðru
baktýðýnýzda ise yapmýþ olduklarýnýzý görmek insaný mutlu kýlýyor.

Köþe Yazýsý
TKDK

HERKESÝ
YATIRIMA VE
HÝBE
FONLARDAN
YARARLANMAYA
DAVET EDÝYORUZ
Ýhsan KAYMAK

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu
Kütahya Ýl Koordinatörü
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) kýsa

akredite edilmiþ bir IPARD Ajansýnýn kurulmasý da öncelikli

bir süredir Kütahyada olmasýna raðmen yaptýklarý tanýtým

konular arasýnda yer alýyordu. Bu kapsamda yürütülen

toplantýlarý ve ziyaretlerle Kütahyalý çiftçilerin ve giriþimcilerin

çalýþmalar doðrultusunda Avrupa Birliðinin Ortak Tarým

ilgi odaðý oluyor.

Politikasýna uyum için politika geliþtirmeyi destekleyen, tarým

Tarým ve hayvancýlýðýn geliþmesi için proje kabulüyle birlikte
yüksek hibe destekleri verecek olan TKDK, yatýrým yapacak
müteþebbisleri bekliyor. Yatýrým Sizden Destek Bizden
sloganýyla yola çýktýklarýný söyleyen TKDK Kütahya Ýl Koordinatörü
Ýhsan KAYMAK, kurumu hakkýnda merak edilenleri KUTSO
Dergisi okuyucularýna anlattý.
IPARD (kýrsal kalkýnma)
Son günlerde sýkça duyduðumuz IPARD
Programý nedir?

sektörü ve kýrsal alanlarýn sürdürülebilir adaptasyonuna katký
saðlamayý amaçlayan IPARD Programý (Kýrsal Kalkýnma
Programý) 28 Þubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu
tarafýndan onaylandý. IPARD Programý, kýrsal alanda sadece
tarým ve hayvancýlýk deðil, çevre, turizm ve sanayi gibi oldukça
geniþ bir yelpazeyi kapsayan, tarýmsal yatýrýmlarýn desteklenmesi
ve yönlendirilmesi, kýrsal ekonomik faaliyetlerin çeþitlendirilmesi,
istihdamýn artýrýlmasý ve yerel kalkýnma stratejilerinin harekete
geçirilmesini amaçlayan bütüncül bir yaklaþýmý

Avrupa Birliði üyelik sürecinde önemli ve zorlu müzakerelerin

benimsemektedir.

yaþanacaðý Ortak Tarým Politikasýna uyum kapsamýnda, Tarým

TKDK hangi kanunla kuruldu ve idari yapýsý nasýldýr?

ve Kýrsal Kalkýnma en önemli fasýllarýn baþýndaydý. Bu fasýl
paralelinde Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programýnýn hazýrlanmasý
ve programý uygulayacak Avrupa Birliði gerekliliklerine uygun,

Program kapsamýnda AB kýrsal kalkýnma desteklerini daðýtacak
olan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)
ise 18 Mayýs 2007 tarih ve 5648 sayýlý Kanunla Gýda, Tarým
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ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn Ýlgili kuruluþu olarak kurulmuþtur.
TKDK kamu tüzel kiþiliðine haiz, idari ve mali özerkliðe sahip,
özel bütçeli bir kuruluþtur. Merkez ve taþra teþkilatlarý olarak
faaliyet gösteren kurum, kurulduðu günden bu yana yürütülen
yoðun çalýþma ve müzakereler sonucunda AB Komisyonu
tarafýndan kýrsal kalkýnma desteklerinin uygulanmasýnda yeterli
donaným ve kapasiteye sahip olduðuna dair onay almýþtýr.

Yani IPARD
IPARD Fonlarýndan sadece bu 42 il mi istifade edecek?
Evet aynen öyle. Bir baþka ifadeyle, daðýtýlacak olan yaklaþýk
1.2 milyar Avro 42 il arasýnda pay edilecek. Dolayýsýyla
Kütahyanýn 42 il arasýnda yer almasý büyük bir þans. Fonlarý
daðýtacak 42 il arasýnda fonlarýn paylaþýmý ile ilgili herhangi bir
bütçe sýnýrlamasý bulunmamaktadýr. Bu noktadan hareketle,
biz öncelikle bu fonlarýn öncelikle Türkiyeye gelmesini, tabi

TKDK Ýl Koordinatörlüðü kaç ilde var?

gelmiþken de en fazla Kütahyamýzýn istifade etmesini istiyoruz.

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu olarak, ilk

Bahsettiðiniz toplam 42 Ýl Koordinatörlüðü ülkemiz geneli ya

etapta 2009 yýlýndan itibaren 20 ilimizde faaliyet göstermeye

da Kütahya özelinde ne yapacak? Neleri gerçekleþtirecek?

baþladýk. Birinci uygulama dönemi illerimiz; Afyonkarahisar,
Amasya, Balýkesir, Çorum, Diyarbakýr, Erzurum, Hatay, Isparta,
Kahramanmaraþ, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun,
Þanlýurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat olarak belirlendi.
Bu illerimizde teþkilatlanma tamamlanmýþ olup, faaliyetlere

IPARD Programý ve Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu ile;
 Tarým ve hayvancýlýk sektörünün verimlilik ve rekabet gücü
artacak,

baþlanmýþtýr. Birinci uygulama dönemi illerimize ek olarak 2012

 Yeni iþ imkânlarý geliþecek ve gizli iþsizliðin önüne geçilecek,

yýlý baþýndan itibaren ikinci uygulama döneminde: Aðrý, Aksaray,

 Tarým ve Kýrsal nüfusun gelir düzeyi yükselecek ve yaþam

Ankara, Ardahan, Aydýn, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankýrý,

koþullarýnda iyileþme saðlanacak,

Denizli, Elazýð, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu,

 Tarým sektöründeki yatýrýmlar artacak, tarým-sanayi

Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muþ, Nevþehir ve Uþak
illerimizde Ýl Koordinatörlükleri kuruldu.

entegrasyonuna katký saðlanacak,
 Bölgesel dengesizliklerin en az indirilmesi ile kýrsal nüfusun

Þu an ülkemizde toplam 42 Ýl Koordinatörlüðü faaliyetlerini

azalmasýný ve göçün önlenmesine katkýda bulunulacaktýr.

devam ettirmektedir. Kurum Merkezimiz Ankara-Çankayadadýr.

 Avrupa Birliði standartlarýnda üretim yapan iþletmelerin

Biz de Kütahya Ýl Koordinatörlüðü olarak doðrudan merkeze
baðlý olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
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 Çiftçi, üretici örgütleri, STK ve kamu kuruluþlarýnýn proje

olacaðý düþünüldüðünde; veteriner hekim, ziraat mühendisi,

yapma kapasiteleri geliþecek ve sorun çözmede katýlýmcýlýk

gýda mühendisi, su ürünleri mühendisi, makine, elektrik, inþaat

artacaktýr.

ve bilgisayar mühendisi, iktisat, iþletme, maliye, kamu yönetimi,

Kurumumuz, Tarým ve Kýrsal alana uzatacaðý destek eli ile;
üretici ve yatýrýmcýnýn yeni adresi, Avrupa Birliðine açýlan kapýsý,
büyüyen ve geliþen Türkiyenin bir parçasý olacaktýr.
Köylere katkýsý olacak mý?
Evet, köylerde ekonominin geliþmesine katký saðlayacak.

kimya ve biyoloji gibi farklý alanlarda eðitim görmüþ uzmanlar
istihdam edilmiþtir. Koordinatörlüðümüz 15 Þubat 2012
tarihinde faaliyete geçmiþ olup o günden bugüne kadar yoðun
olarak geçen bir eðitim ve denetim süreci yaþanmýþtýr.
Türkiyenin en genç ve dinamik kadrosuna sahip kurumlardan
biri olduðumuzu düþünüyoruz. Dolayýsýyla bu genç ve dinamik

Bilindiði gibi, kýrsal kalkýnma politikalarýnýn en önemli

kadromuzla hedeflerimize emin adýmlarla ilerliyoruz.

amaçlarýndan birisi de kýrsal alanlarda göçün azaltýlmasý ve

Sizin için tanýtýmýn önemi büyük mü?

kýrsal alanlarda yaþam standartlarýnýn yükseltilmesidir. Bu
sebeple uygulayacaðýmýz program vasýtasýyla kýrsal alanlarda
ekonomik faaliyetlerin çeþitlendirilmesi ve mevcut iþletme
yapýlarýnýn güçlendirilmesinin yaný sýra gýda hijyeni, hayvan
refahý ve ýslahý konularýnda AB normlarý yakalanmýþ olacak.
Kýrsalda yaþayan insanlarýmýzýn gelir ve refah seviyelerinin
arttýrýlmasý önceliklerimiz arasýnda yer almaktadýr. Gerçekleþecek
tüm bu geliþmeler ýþýðýnda çiftçi, üretici örgütleri ve iþletmelerin
proje yapma kapasiteleri geliþecektir. Böylelikle, sorunlarýn
çözümünde katýlýmcýlýk artacaktýr. Tarýmsal ve hayvansal üretim,
iþleme sektörü, kýrsal alanda çiftlik faaliyetleri, kýrsal turizm gibi
alanlarda yapýlacak çeþitli yatýrýmlar ve buralarda oluþturulacak
istihdamlar ile köyden kente göç önlenecek ve belki de tersine
göçler baþlayacak, hem Kütahya hem de ülkemiz ekonomisine
önemli ve büyük katkýlar saðlanacaktýr.
Peki belirttiðiniz alanlarda hazýrlanacak projeler konusunda ya
da diðer hususlarda olabilecek talepleri karþýlayabilecek
yetkinlikte ve yeterlilikte olduðunuzu düþünüyor musunuz?

Evet, tanýtým faaliyetlerinin çok önemli olduðunu düþünüyoruz.
Çünkü eðer biz kurum olarak ne kadar çok insana ulaþýrsak
o kadar çok proje gelecek demektir. Þu an tanýtým faaliyetlerine
devam ediyoruz. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü
personeli baþta olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odasý ve
Ticaret Borsasý meclis üyelerine, hayvancýlýk ve gýda sektörü
ile ilgili birçok sivil toplum kuruluþu ve iþadamý dernekleri ile
tanýtým toplantýlarý yaptýk ve bundan sonra da yapmaya devam
edeceðiz. Yerel televizyon kanallarýnda programlar yaptýk. Yine
tüm ilçeleri dolaþarak burada bulunan muhtemel müteþebbisleri
detaylý olarak bilgilendirdik. Yaptýðýmýz her toplantýnýn ardýndan
koordinatörlüðümüzün ziyaretçi akýnýna uðramasý bizi memnun
etmekte ve tanýtým faaliyetlerinde arzu ettiðimiz hedefe
ulaþtýðýmýzýn bir göstergesi olduðunu düþünüyorum. Þu ana
kadar yaptýðýmýz toplantýlarla Kütahya merkez ve ilçeler olmak
üzere yaklaþýk 2500 kiþiye ulaþtýk. Bu sayý her geçen gün
artarak büyüyor.

Hedeflerinize ulaþmak için nasýl bir ekiple çalýþýyorsunuz?
Gerçekten ortada duran ve AB fonlarýndan yararlanarak
ülkemize getirebileceðimiz 874 Milyon Euro gibi bir miktar var
ve devlet desteðiyle bu miktar 1.165 Milyon Euroya çýkýyor.
Ýþte bizim hedefimiz bu paranýn ülkemize gelmesidir. Ve tabi
ki de bu pastadan ilimize daha çok miktarýn düþmesini arzu
ediyoruz. Bunun için de olabildiðince çok proje ile
müteþebbislerimizin bize gelmesini istiyoruz. Ýþte bunu
gerçekleþtirdiðimiz takdirde inanýn bu hedeflere ulaþmak çok
zor deðil.
Þu an itibariyle Koordinatörlüðümüzde 4 farklý birimde görev
yapan 37 uzman ve 8 destek personeli olmak üzere toplam
45 personel istihdam edilmiþtir. Projelerin çok farklý alanlarda
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Bugüne kadar ülkemizde kaç proje onaylandý?

Projeleri ne zaman kabul etmeye baþlayacaksýnýz?

2009da kurulan ve 1.fazda yer alan 20 Ýl Koordinatörlüðü

Proje baþvurularý Vefa Mah. Þehit Albay Mehmet Nazým Bey

2011den bugüne kadar yapýlan çaðrýlarla kurum merkezine

Cad.No:20

878 proje baþvurusu yapýlmýþ, bunlardan 298 adedi

Koordinatörlüðümüzce 15.02.2013 tarihi saat 09.00dan

onaylanarak uygulamaya konulmuþtur. Yani proje

itibaren kabul edilmeye baþlanacak ve 15.03.2013 saat

baþvurularýndaki baþarý oranýnýn yaklaþýk % 30 olarak

21.00de tamamlanacaktýr. Bu çaðrý için son teslim tarihinden

gerçekleþtiðini söyleyebiliriz. Ýþte bizim hedeflerimizden biri de

sonra yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir.

bu oraný daha yukarýlara taþýmaktýr. Dolayýsýyla
müteþebbislerimizden isteðimiz, projelerini yaptýracaklarý
danýþman firma/kiþileri konusuna hakim ve ehil kiþiler arasýndan

(Dempark)

adresinde

bulunan

Ýl

Dokuzuncu çaðrýnýn bütçesi nedir?
Tarým, hayvancýlýk ve kýrsal turizm gibi birçok alanda proje

seçmeleridir.

kabul edeceðimiz dokuzuncu çaðrýda kabul edilen projelere

Proje kabulü için çaðrý ilaný yaptýnýz mý?

saðlanacaktýr.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn ilgili kuruluþu olan Tarým
ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye
Cumhuriyeti adýna Avrupa Birliðinin Katýlým Öncesi Mali Yardým
Aracý olan IPAnýn Kýrsal Kalkýnma Bileþeni kapsamýnda
uygulanacak yatýrýmlara iliþkin 23 Ocak 2013 tarihinde
Dokuzuncu Baþvuru Ýlanýna çýktý. Baþvuru kabulüne iliþkin bu
çaðrý, Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý kapsamýnda yatýrým
yapmak isteyen iþletmeler tarafýndan destek almak üzere
yapýlacak baþvurular ile ilgilidir.

tüm Türkiyede 236.482.590,67 Avro hibe desteði
Kütahya halký size hangi konulardaki projelerle baþvurabilecek?
Bu projelerin belirli limitleri var mý?
Þimdi bu yatýrým alanlarý ve hibe miktarlarý noktasýnda Eylül
ayýnda yaþanan çok önemli bir geliþmeyi de ben sizlerin
aracýlýðýyla üreticilerimiz ve müteþebbislerimizle paylaþmak
isterim. Çünkü eylül ayýna kadar ilimizin baþvuru yaparak
yatýrým yapabileceði alan sadece 9 alan vardý. Biz de ortada
çok ciddi bir kaynaðýn olduðunu ve bizlerin Kütahya ili olarak
bu hibelerden yeterince yararlanabilmemiz için yatýrým alanlarýnýn
arttýrýlmasý gerektiðini ýsrarla dile getirmemiz üzerine AB ile
yapýlan müzakereler neticesinde bu yatýrým alanlarýnýn sayýsý
þu an itibariyle 12ye yükseltilmiþtir.
Bu yatýrým alanlarýna biz tedbir diyoruz. Bu tedbirler ve hibe
miktarlarý ise þu þekildedir:
101-1 Tedbiri: Süt Üreten Tarýmsal Ýþletmeler:
Minimum:15.000 Maksimum:1.000.000
101-2 Tedbiri: a)Kýrmýzý Et Üreten Tarýmsal Ýþletmeler:
Minimum:20.000-Maksimum:1.000.000
101-2 Tedbiri: b)Kanatlý Eti Üreten Tarýmsal Ýþletmeler:
Minimum:15.000-Maksimum:500.000 
103-1 Tedbiri:Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve
Pazarlanmasý:Min:50.000-Maksimum:3.000.000
103-2 Tedbiri: a)Kýrmýzý Et ve Et Ürünlerinin ÝþlenmesiPazarlanmasý:Minimum:30.000-Maksimum:3.000.000
103-2 Tedbiri:b)Beyaz Et ve Et Ürünlerinin ÝþlenmesiPazarlanmasý: Minimum:30.000-Maksimum:3.000.000
103-3 Tedbiri: Meyve ve Sebzelerin Ýþlenmesi-Pazarlanmasý:
Minimum: 50.000-Maksimum:1.250.000
103-4 Tedbiri: Su Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý:
Minimum:50.000-1.500.000
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302-1Tedbiri: Arýcýlýk-TýbbiAromatik Bitkiler-Süs Bitkileri:
Minimum: 5.000-Maksimum:250.000
302-2Tedbiri: Yerel Ürünler ve Mikro Ýþletmeler:
Minimum:10.000- Maksimum:250.000
302-3Tedbiri: Kýrsal Turizm:Minimum:15.000-Maksimum:
400.000
302-4Tedbiri: Kültür Balýkçýlýðý:Minimum:15.000-Maksimum:
200.000

devam edeceðiz.
Yazýlý ve görsel medyada sýk sýk duyduðunuz 1959 yýlýndan
günümüze kadar ABye giriþ süreci devam ediyor ve bu
süreçte ABnin aday ülkelere saðladýðý destek ve fonlardan
ülke olarak yeterince yararlanamadýk cümlesi herhalde sizlere
tanýdýk gelecektir. Kurum olarak öncelikli amacýmýz bu fonlardan
olabildiðince fazla oranda yararlanmaktýr. Ýlimizin AB hibe
fonlarýndan azami derecede istifade edebilmesi, dolayýsýyla

Hibe fonlarýný hangi kalemlerde ve % kaç oranýnda

yatýrým ve istihdamýn artýrýlmasý amacýyla sadece Kütahyada

kullandýracaksýnýz?

yaþayan hemþerilerimize deðil, bunlarýn yanýnda diðer illerde,

Kurumumuzun diðer kurumlarda olduðu gibi canlý hayvan
veya fide, fidan gibi alanlarda hibe fonlarý yoktur. Bizim

hatta yurtdýþýndaki hemþerilerimize ve Kütahyada yatýrým
yapmak isteyen yerli ve yabancý hedef kitleye ulaþmak istiyoruz.

desteklerimiz; Makine-Ekipman, Ýnþaat gibi alanlar ve diðer

Belirtmek isterim ki bu fonlar, ülkemiz için kullanýlmadýðý

desteklerden en önemli farklýlýðýmýz proje hazýrlama aþamasý,

takdirde ABye üye ve aday üye ülkelere geri gidecektir. Bu

mühendislik, mimarlýk ve danýþmanlýk alanlarýnda yapýlan

baðlamda ilgili tedbirler kapsamýnda, yeni bir yatýrým yapmak

harcamalara da desteklerimiz mevcuttur. Projelerdeki hibe

isteyen veya hali hazýrdaki iþletmesini modernize etmek isteyen

oranlarýmýz %50 ile %65 arasýnda deðiþen oranlarda olmak

giriþimci ruhlu vatandaþlarýmýza tavsiyemiz; TKDK Kütahya

üzere karþýlýksýz olarak, hibe þeklinde gerçekleþtirilecektir.

Ýl Koordinatörlüðü ile en kýsa sürede irtibata geçmeleridir.

Yapýlan harcamalarda KDV muafiyeti de olacaðý hesap edilirse

2013 yýlý içinde iki tane daha çaðrýya çýkmasý planlanmaktadýr.

hibe oranlarýn daha da artacaðý aþikardýr.

Proje hazýrlýklarýna þimdiden baþlanmalýdýr.

Son olarak okuyucularýmýza söylemek istedikleriniz var mý?

IPARD programý ve TKDK hakkýnda detaylý bilgiye

Kütahyadan oldukça fazla proje kabul etmek noktasýnda ben
ve uzman arkadaþlarým elimizden gelen çabayý gösteriyoruz.

www
www.tkdk.gov
.tkdk.gov.tr
.tr internet sitesi veya 444 8535 ve
02742250200 numaralý telefonlardan ulaþabilirsiniz.

Önümüzdeki tarým fuarýna da katýlarak gelen misafirleri
kurumumuz ve hibe destekleri konusunda bilgilendirmeye
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GÜVENÝLÝR
GIDA
NEDÝR?
Murat TEKELÝ

Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü
Gýda ve Yem Þube Müdürü
Güvenilir Gýda Nedir?
Gýda güvenliði kavramýna dar bir çerçeveden bakýldýðýnda,
gýdalarýn amaçlanan kullanýmýna uygun olarak hazýrlanmasý ve
tüketildiðinde tüketicilere zarar vermemesi anlamýnda
kullanýlmaktadýr. Daha geniþ anlamda ise, gýdalardan
kaynaklanan hastalýklara neden olan biyolojik, fiziksel ve
kimyasal etkenleri önleyecek þekilde gýdalarýn iþlenmesi,
hazýrlanmasý, depolanmasý ve son tüketiciye sunulmasýný
tanýmlayan bilimsel bir sistem döngüsüdür.
Güvenli gýda ise her türlü bozulma ve bulaþmaya yol açan
etkenden arýndýrýlarak tüketime uygun hale getirilmiþ gýdadýr.
Güvenilir gýda her türlü hayvansal ilaç kalýntýsý ve pestisit adýný
verdiðimiz gýda deðeri taþýyan bitkilere uygulanan ilaç
kalýntýlarýndan ari, hijyen yönetmeliðinde belirtilen kriterlere
uygun þekilde üretimi ve satýþý gerçekleþtirilen, uygun þartlarda
muhafaza edilmiþ, son tüketim tarihi geçmemiþ gýda maddesidir.
Tüketici bunu nasýl anlayacak diye düþünebiliriz. Tüketici gýda
maddesi satýþ noktasýnda gýda maddesini alýrken öncelikle
ambalaj bütünlüðüne bakmalý, dökme ürünlerde uygun satýþ
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yapýlýp yapýlmadýðýna, ürünün net olarak tanýmlanýp
tanýmlanmadýðýna, uygun kaplarda satýþýnýn yapýlýp yapýlmadýðýný
kontrol etmeli. Ürünün bombaj yapýp yapmadýðýna, uygun
þartlarda muhafazasýnýn yapýlýp yapýlmadýðýna bakmalý, Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýndan izinli olup olmadýðýný ve
son tüketim tarihini kontrol etmeliyiz. Yapýlan bu iþlemler sadece
tüketicilerimizin beþ dakikasýný almaktadýr.
2010 yýlýnda yürürlüðe giren 5996 sayýlý Veteriner
Veteriner Hizmetleri,
Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem
Yem Kanunundan bahsedecek olursak;
Öncelikle gýda mevzuatýnýn ülkemizdeki tarihçesinden kýsaca
bahsetmek isterim. Ülkemizde gýda mevzuatý 1930 yýlýnda
yayýmlanan Umumi Hýfzýsýhha Kanunu ile baþlamýþ bu kanuna
baðlý Gýda Maddeleri Tüzüðüne dayanýlarak tüketime sunulan
gýda maddelerinin denetim esaslarý ve hijyen kriterleri
belirlenmiþtir. Söz konusu mevzuatta Saðlýk Bakanlýðý ile görev
alanlarýnda Yerel Ýdareler (Belediyeler) görevli idi.
1995 yýlýnda yayýmlanan 560 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname
ile Gýda Üretim Yerleri denetimleri Tarým Bakanlýðýna, satýþ ve
toplu tüketim yerleri denetimleri ise Saðlýk Bakanlýðýna verilmiþtir.
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2004 yýlýnda gýda konusundaki tüm denetim yetkisi 5179
sayýlý kanun ile Tarým Bakanlýðýna aittir. Böylelikle denetimlerde
birliktelik saðlanmýþ, mevzuat sýkýntýlarý daha hýzlý
çözümlenebilmiþ, AB ile uyum çerçevesinde bir adým daha
atýlmýþtýr.
11.06.2010 tarih ve 27610 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe giren 5996 Sayýlý Veteriner Hizmetleri,
Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu ile gýda denetim sistemi
yeni bir boyut kazanmýþtýr. Denetim yetkisi Tarým Bakanlýðýnda
devam etmiþtir. Ancak kanunun kapsamý geniþletilmiþ, az
önce de bahsettiðimiz gýda güvenliði ve tüketicinin güvenilir
gýdaya ulaþmasý için yapýlmasý gereken esaslar belirlenmiþtir.
Kanunun kapsamýnda yer alan hususlarda; gýdanýn üretim ve
satýþ aþamalarýnýn denetim esaslarý yanýnda gýdanýn birincil
üretiminde maruz kalabildiði bitki koruma ürünleri, veteriner
ilaç kalýntýlarý, diðer bulaþanlar, hayvan yemi üretim, iþleme ve
daðýtým koþullarýnýn da denetim esaslarý yer almakta ve böylelikle
çiftlikten çatala gýda güvenliði sisteminin sýnýrlarý belirlenmektedir.
Halkýmýzýn güvenilir gýda ihtiyacýný karþýlamak, ihracatý artýrmak
ve AB ile uyum çalýþmalarý da dikkate alýnarak yayýmlanan
5996 Sayýlý Kanun çerçevesinde 95 yönetmelik yayýmlanmýþ
ve 7 yönetmelik de yayým aþamasýndadýr. Toplamda 102
yönetmelik ile gýda güvenliðinde yeni bir dönem baþlatýlmaktadýr.
Bu çalýþmalar ile gýda alanýnda bir dönüþüm gerçekleþeceðine
inanýyorum. Tabii ki söz konusu dönüþüm; Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý önderliðinde, Gýda Sanayicileri, Üreticiler,
Sivil Toplum Kuruluþlarý ve Tüketiciler ile birlikte inþa edilecektir.

- Belli tüketiciler tarafýndan tüketilmemesi gereken bazý gýda
bileþenlerinin (Gluten, yumurta ürünleri vb.) gýdadaki varlýðýný
iþaret eden uyarý cümleleri etiketlerde daha fazla yer alacak,
- Vatandaþ da denetimin bir parçasý olacak. Alo 174 hattýnýn
daha etkin kullanýlmasý saðlanacak,
- Ýnsan saðlýðýna uygun olmayan hayvansal ve bitkisel ürünler
toplatýlacaktýr.
Yeni Gýda Yasasýnda
Yasasýnda Gýdanýn Birincil Ürünlerdeki Ýzlenebilirlik
Nasýl Olacak?
Gýda güvenliði sisteminin ilk basamaðýný birincil üretim
oluþturmaktadýr. Bu çerçevede bitkisel gýda maddelerine
hammadde olan bitkisel gýda maddelerinin yetiþtiriciliðinde
Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satýþ Usul ve Esaslarý
Hakkýnda Yönetmelik ile bitki koruma ürünlerinin reçeteye tabi
satýþ zorunluluðu getirilmiþtir. Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama
Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik ile de gýda maddesi
olarak kullanýlacak bitkilere bitki koruma ürünü uygulayacak
kiþilere gerekli eðitimler verilmekte ve sonrasýnda Bitki Koruma
Ürünleri Uygulama Belgesi tanzim edilmektedir. Ayrýca birincil
üreticilere üretimde kullanýlan ilaçlar, dozlarý ve tarihinin yer
aldýðý üretici kayýt defterleri verilerek denetimleri
gerçekleþtirilmektedir.

Gýda Güvenliðinde Gerçekleþtirilen Yeniliklerle;
- Üretimden tüketime güvenilir gýdanýn temini yeni
düzenlemeler ile daha sýký takip altýna alýnacak,
- Ülkemizde Avrupa standartlarýnda gýda tüketilecek,
- Gýda üretiminde kalite, saðlýk, hijyen ön planda olacak,
- Gýda denetim stratejik planý çerçevesinde çiftlikten çatala
gýda güvenliði prensibi kapsamýnda gýda iþi ile uðraþan tüm
iþletmeler kayýt altýna alýnacak,
- Tüketiciyi aldatan ve saðlýðýný tehlikeye atan firmalar
bakanlýkça kamuoyuna açýklanacak. Ýþini doðru yapan firmalarý
teþvik etmek amacýyla çeþitli uygulamalar yapýlacak,
- Tüketiciler gýda etiket bilgilerini daha kolay okuyabilecek,
(Etiket bilgileri 12 punto yazý büyüklüðüne yükseltilecek)
- Tüketiciler tükettikleri gýdanýn bir porsiyonunda enerji, þeker,
toplam yað, doymuþ yað ve tuz açýsýndan günlük ihtiyacýnýn
ne kadarýný karþýladýðý bilgisini etikette bulabilecek,
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Gýda güvenliðinin saðlanmasý amacý ile gýda üretim, satýþ ve
toplu tüketim yerlerinin denetimleri yanýnda birincil üretimin
gýda güvenliði açýsýndan risk oluþturmamasý amacý ile eðitim
çalýþmalarý düzenlenmekte, 5996 sayýlý kanun kapsamýnda
hayvansal ürünlerden (et, süt, yumurta, bal vb.) veteriner ilaç
kalýntýlarý numuneleri, bitkisel ürünlerden (buðday, nohut, çilek,
elma, kiraz, biber, soðan, patates vb) pestisit numuneleri
alýnmaktadýr. Gýda da herhangi bir ilaç kalýntýsýna rastlandýðýnda
söz konusu gýdanýn hangi çiftlikten veya tarladan temin edildiði,
hatta hangi veteriner hekim veya ziraat mühendisinin bu
uygulamaya izin verdiðine kadar sorumlularýn tespit edilebildiði
bir sistem uygulanmaya baþlamýþtýr. Bu çerçevede çok
kapsamlý bir gýda güvenliði sisteminin alt yapýsý oluþturulmuþtur.
Gýda iþletmelerinin tümünün kayýt ve onay iþlemlerinin
gerçekleþtirileceðini belirttiniz. Bunun nasýl yapýlacaðýný veya
iþletmecilerimizin neler yapmasý gerektiðinden bahseder
misiniz?
17.12.2011 tarihli gýda iþletmelerinin kayýt ve onay
yönetmeliðine göre gerçekleþtirilecek olan bu iþlem ile gýda
sektöründe faaliyet gösteren tüm iþletmeler ortak bir kayýt
iþlemine tabi tutulacak. Ülkemizde kayýt iþlemi her sektörde
hýzla devam eden bir husus. Bu iþlem gerek envanter ve
planlama çalýþmalarýnda gerekse sektörlere ne þekilde yön
verilerek daha ileriye götürülebilmesi için yapýlan çalýþmalarda
büyük önem arz etmekte.

1995'te yayýmlanan 560 sayýlý kanun ile gýda üretim yerlerine
Gýda Sicili ve Üretim Ýzinleri ile üretim yerleri kayýt altýna alýnmaya
baþlanmýþtý. 2004'te yayýmlanan 5179 sayýlý kanun ile üretim
yerleri yanýnda satýþ ve toplu tüketim noktalarýnýn da kayýt
iþlemleri gerçekleþtirilmeye baþlandý. Ancak gýda üretim
yerlerinin yasal yaptýrýmý olmasýna karþýn gýda satýþ ve toplu
tüketim yerlerinin yasal yaptýrým süreci bulunmadýðýndan satýþ
yerlerinin kayýt iþleminden tam anlamý ile randýman alýnamadý.
Yeni yayýmlanan 5996 sayýlý kanun ile gýda üretim, satýþ ve
toplu tüketim yerlerinin kayýt iþlemleri ortak bir tabana alýndý
ve kayýt kapsamýndaki tüm iþletmelerin 31.12.2013 tarihine
kadar söz konusu kayýt iþlemlerinin yaptýrýlmasý gerektiði
belirtildi.
Bu kapsamda et, süt, yumurta paketleyen iþletmeler
31.12.2012 tarihine kadar onay iþlemlerini; bunlarýn dýþýnda
kalan ekmek fýrýný, pastane, þeker üretimi vs. gýda üretim
yerleri ile gýda satýþ ve toplu tüketim yerleri 31.12.2013 tarihine
kadar kayýt iþlemlerini tamamlamak zorundalar.
Baþvurularda da gýda sicili ve üretim izni baþvurularýnda olduðu
gibi karmaþýk evraklar talep edilmiyor. Oldukça kolay, iþletmede
zaten mevcut olan evraklar talep ediliyor.
Ekmek Tebliði
Tebliði yenilendi. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliðinde gerçekleþtirilen deðiþiklik
ile temel gýda maddesi olan ve insan beslenmesinde en çok
yer kaplayan ekmeðin tuz oraný düþürüldü ve kepek miktarý
artýrýldý. Böylelikle obezite ile mücadeleye de önemli ölçüde
destek verilmiþ oldu.
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Eski tebliðde ekmeðin kül oraný en çok %1, tuz oraný da
%1,75 idi. Yeni tebliðde ekmeðin kül oraný en az 0,65 ve en
çok 1,1 olmasý gerektiði, tuz oranýnýn (m/m) ise kuru maddede
en çok %1,5 olabileceði hükme baðlanmýþtýr, için kepek oraný
yüksek unlarýn kullanýlmasý gerekmekte olup ilgili tebliðde de
Tip 650 ve daha yüksek kül oranýna sahip buðdaylarýn
kullanýlmasý gerektiði bildirilmektedir.
Eski tebliðde 300 gram aðýrlýktan baþlayarak 50'þer gram
artýrýlarak üretilen ekmek yeni tebliðe göre ekmeðin 250
gramdan baþlayarak 50þer gram artýrýlmak suretiyle piyasaya
arz edilebileceði belirtilmektedir. Bu 300 gramlýk ekmeðin
250'ye düþürüldüðü anlamý içermez. Yine Fýrýncýlar Odasý ve
belediyenin yýllýk olarak aldýðý karar çerçevesinde üretim
gerçekleþtirilir. Sadece 300'den deðil 250 gramdan az
olmayacak. Ýstenirse 500 gram bile yapýlabilir.
Satýþ noktasýnda ekmeklerin kesinlikle ekmek dolaplarý veya
tezgahlarýnda satýþa sunulmasý gerekmektedir. Ekmeðin satýþ
aþamasýnda satýcý kontrolünde satýþýnýn yapýlmasý ve gýda
mevzuatýna uygun ambalaj içerisinde tüketiciye sunulmasý
gerektiði bildirilmektedir. Satýþ yapýlan ekmek dolabý üzerinde
ürüne ait etiket bilgilerinin yer almasý gerektiði, teblið
kapsamýndaki ürünlerin satýþýnýn yapýldýðý satýþ noktalarýnda
tam buðday ekmeði ve/veya tam buðday unlu ekmek ve/veya
kepekli ekmek satýþýnýn da yapýlmasý zorunluluðu belirtilmiþtir.
Ayrýca ambalajsýz olarak satýþa sunulan ekmek ve ekmek
çeþitlerinin kasap, manav ve pazar gibi çapraz bulaþmaya
meydan verebilecek iþletmelerde satýþý yasaklanmýþtýr.

Ekmek ve ekmek çeþitleri tebliðinin ambalajlý ve ambalajsýz
satýþ koþullarý ile tuz ve kül miktarlarýna iliþkin hususlara uyum
zorunluluðu 01.07.2012 tarihine kadar, diðer hükümlere uyum
zorunluluðu ise 04.02.2012 tarihine kadar olduðu belirtilmiþtir.
Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan ekmek
fýrýnlarýna ve satýþ noktalarýna yapýlan denetimlerde konu
hakkýnda bilgilendirme çalýþmalarý devam etmektedir.
Gýda iþletmecileri ve tüketicilerimize son olarak neler söylersiniz?
söylersiniz?
Üreticilerimizin kendi sektörleri ile ilgili mevzuatý takip etmeleri
faydalý olacaktýr. Söz konusu mevzuatý www.gkgm.gov.tr.
adresinden takip edebilirler. Ayrýca takýldýklarý noktada Ýl
Müdürlüðümüzü arayabilirler. Mevzuata uygun olmayan üretim
veya satýþ yaptýklarýnda idari yaptýrýmlar oldukça aðýr. Bin
liradan on bin liraya kadar para cezalarý hatta Cumhuriyet
Savcýlýðýna suç duyurusu yaptýrýmlarý mevcut. Bu nedenle
gýda sektöründe faaliyet gösteren iþletmecilerimizin faaliyet
konularý ile ilgili mevzuatý takip etmeleri, üretim ve satýþlarýnda
genel hijyen kurallarýna mutlak riayet etmeleri önem taþýmaktadýr.
Tüketicilerimizin de satýn aldýklarý ve tükettikleri gýda maddeleri
konusunda bilinçli olmalarý, güvenilir gýdayý temin edebilmek
için az önce de bahsettiðimiz gýda maddesinin son tüketim
tarihi, izin vb. konularý titizlikle incelemeleri önem arz etmektedir.
Tespit ettikleri herhangi bir eksikliði (lokanta pis olabilir, son
tüketim tarihi geçmiþ bir gýda maddesi satan bir iþletmeci
olabilir) Alo 174 ihbar hattýna bildirmeleri ve bu þekilde bizleri
de yönlendirerek daha hýzlý bir denetim mekanizmasýnýn
oluþmasý halk saðlýðýnýn korunmasýna yardýmcý olacaktýr. Bu
konuda tüketicilerimizden yardýmlarýný bekliyoruz.
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LOJÝSTÝK
BÖLGELER :
Kütahya Örnek
Çalýþmasý
Nadir ELÝBOL

Yetkilendirilmiþ Gümrük Müþaviri
Alayunt Lojistik Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi adý altýnda,
Zafer Kalkýnma Ajansýnýn himayesi ve finansmanýnda özellikle
TR33 bölgesine hitap edecek, çoklu taþýmacýlýk modlarýndan
demir yolu ve kara yolu entegrasyonunun saðlanmasý,
yükleme, boþaltma, depolama ve elleçleme iþlemleri, ekonomik
etkili gümrük rejimlerinin antrepolarda uygulanmasý neticesinde
sanayicinin diðer teþviklerle finansal ve lojistik masraflarýnýn
asgariye indirilmesi, lojistik ve ticari mekanlarýn düzenlenmesi,
Balo projesine baðlanarak Bandýrma Limaný ve Zafer Havaalaný
aracýlýðýyla, bölge ve Anadolunun sanayi ürününü demiryolu
ile Avrupa ve Rusya pazarýna ulaþtýrýlmasýna yönelik çalýþma
amaçlanmýþtýr.
Bölgesel (Kütahya, Afyon, Uþak, Manisa-TR33) ve yerel
kamusal (Belediyeler, Valilikler, Ýl Özel Ýdareleri, Ýlçe Belediyeleri,
Kaymakamlýklar, Ticaret ve Sanayi Odalarý, Zafer Kalkýnma
Ajansý gibi) ve merkezi kamusal (TCDD ve TASÝÞ vs. gibi)
aktörlerin geliþtireceði iþ birliði ile ulusal ve bölgesel ölçekteki
bir lojistik ihtisas OSB oluþturulmaya çalýþýlmýþtýr.
Ekonomik, sosyal ve kültürel çalýþmalarýn deðerlendirilmesi
sonucunda, Kütahyanýn dinamizminin harekete geçirilmesi
ve halkýn refahýnýn yükseltilmesi hedeflenmiþtir.
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Lojistik denilince;
 Lojistik merkezlerde kombine taþýmacýlýðýnýn geliþtirilmesi,
Intermodal terminallerin geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý,
 Ulusal taþýma koridorlarýnýn ve lojistik merkezler üzerinde
ulaþým aðýnýn oluþturulmasý ve ulusal koridorlarýn uluslararasý
koridorlara dâhil edilmesi, yük aktarmalarýnda kullanýlan
ekipmanlarýn standart hale getirilmesi,

BALO Türkiye Güzergahý ve Yük Toplama Merkezleri
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Tüm geliþmiþ ülkelerde lojistik merkezleri devletin himaye ve
kontrolünde hýzla oluþturulmuþ, kuruluþ sonrasýnda devletin
ve yerel yönetimlerin desteðiyle geliþtirilmiþ, daha sonra
iþletmeler özel sektöre devredilmiþtir.
Lojistik merkez ve çoklu taþýma modlarýnýn, lojistik planlanmasý
ancak geliþmiþ ülkelerde bu þekilde imkan bulabilirken,
geliþmekte olan ülkeler ise mevcut ulaþým aðlarý ve taþýma
modlarýný rehabilite ederek ve uyumlu hale getirerek, bunun
üzerine lojistik merkezleri yapmayý tercih etmektedirler. Sanayinin
bölgede böyle geliþmesi hedeflenmiþtir. Kütahya Alayunt
Lojistik Ýhtisas OSBde bu þekilde, mevcut kara ve demiryollarý
üzerine sanayi geliþimini hýzlandýrmasý için planlanmýþtýr.

T.C.D.D. Genel Müdürlüðünün Yenileme Yapýlmýþ ve
Yenilenecek Hatlarý

 Antrepo, depo ve daðýtým merkezleri için asgari standartlarýn
oluþturulmasý, iþletilmesi, kontrol edilmesi, ortak araç ve
gereçlerin tesis edilmesi,
 Demir yolunun kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý, deniz
taþýmasýnýn geliþtirilmesi, karayolu taþýmacýlýk aðýnýn
tasarlanmasý, taþýmalarýnda kalite ve verimin arttýrýlmasý,
 Limanlarýmýzýn lojistik merkez olmasý için hava, kara ve
demiryolu baðlantýlarýnýn saðlanmasý,
 Kargo taþýmasýnýn geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý hedef
olarak belirlenmiþtir.
Giderek küçülen dünya ve küreselleþen ticaret, hýzlý ve çabuk
iletiþim ile ileri teknolojinin desteðiyle günümüzde tedarik,
üretim ve pazarlama faaliyetleri yeniden düzenleyerek,
aralarýndaki koordinasyonla iþletmelerin maliyetlerini aþaðý
çekilmiþtir. Maliyetler düþmesine raðmen rekabet nedeniyle
karlýlýk daralmýþ, dolayýsýyla fiyatlarýn gözden geçirilmesi zorunlu
olmuþtur. Bu kez gözler maliyet unsurlarýna dönmüþ, en kolay
görünen ve fiyatý dýþarýdan etkileyen lojistik maliyeti dikkatleri
üzerine toplamýþtýr.
Geliþmiþ ülkeler, kara, deniz, hava ve demir yolu ulaþým
modlarýný öncelikle hýzla geliþen sanayileri ile birlikte derhal
yenilemiþ, geliþtirmiþ, daha sonra bunlar arasýndaki eþ güdümü
saðlamýþlardýr. Dolayýsýyla lojistik maliyetleri asgariye indirecek
çoklu taþýma modlarýný bir arada organize eden lojistik merkezleri
oluþturmuþlardýr.

Kara ve demiryolunun rehabilitasyon ve koordinasyonu ile
daðýtým baðlantýlarý, depolama koþullarý, alan ve arazi seçimi,
alanýn optimum kullanýmý, elleçleme, ayrýþtýrma düzeni,
gümrükleme ve kamusal hizmet, ardýndan alt yapý hizmetlerini
bütünleþtirilmesi planlanarak, Kütahya Alayunt Lojistik Ýhtisas
OSB düzenlenmeye çalýþýlmýþtýr.
Taþýma modlarýný yeni düzenleyen geliþmemiþ ülkeler, bunlarýn
koordinasyonu yüksek maliyetli görerek planlayamamýþ ve
ele alamamýþtýr. Lojistik çok erken bir düþünce olarak kalmýþ,
hele lojistik merkezler ve lojistik aðý oluþturma fikri gündeme
bile gelememiþtir. Ancak bir veya iki taþýma modunu tesadüfen
yeni yeni bir araya getirebilmiþ olan bu ülkeler, Avrupanýn 40
sene önce gerçekleþtirdiði lojistik merkez oluþturma fikrini yeni
akýl edebilmiþlerdir.
Ülkemizdeki TCDDnin lojistik köy uygulamasý ile yalnýzca
demiryolu ve iþlemlerinin rasyonel, verimli, teknolojik
yapýlandýrýlmasýný ve mal trafiðini hedeflemesi; ancak
Marmaradaki tüm limanlarda (çok sayýda olmalarýna raðmen)
liman alaný geniþliðinin yetersizliði, bunlarýn demiryoluna eriþim
noksanlýðý, sanayi bölgelerine demiryolu baðlantýlarýnýn yokluðu
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veya uzaklýðý, limanlarýn yüksek maliyetleri, iþletmelerin eskimiþ
bürokratik yönetim þekilleri, iþletmelerin otomasyondan uzak
takip ve izleme yöntemleri, noksanlýðý, liman araç ve gereçlerinin
teknolojik yetersizliði, eþya akýþýndaki ve depolanmasýndaki
antrepolarýn yetersizliði, farklý kamusal kurumlarýn birbiriyle
uzlaþmaz mevzuatlarý nedeniyle mümkün olamamýþtýr. Bunlarýn
çözüm yolu olarak lojistik köyler devreye sokulmuþtur.

TCDDnin Lojistik Köy aðý ile: Demiryolu sisteminin yeniden
yapýlandýrýlmasý, gerekli yenileme ve bakým çalýþmalarý yapýlmasý,
kombine taþýmacýlýða öncelik tanýnmasý, Organize Sanayi
Bölgelerine ve önemli üretim merkezlerine doðrudan hatlarla
(Ýltisak hatlarý) baðlantý kurulmasý, liman/demiryolu
entegrasyonunu engelleyen tüm sorunlarýn ivedilikle çözülmesi
doðrudan hedeflenmiþtir.

Türkiye, son 10-15 sene içinde geliþtirdiði, hava ve deniz
limanlarýný, ancak otoban ve bölünmüþ taþýt yollarý ile geliþtirdiði
kara yollarýyla birleþtirebilmiþ, çok yakýn zamanda da
demiryollarýna el atarak, taþýma modlarý arasýnda eþ güdümü
saðlamaya baþlamýþtýr. Bu nedenle önce akademik çalýþmalar
yaptýrýlmýþ, sonra özel sektör konuya yönlenmeye baþlamýþ,
ancak 2007den sonra lojistik merkez fikri ortaya atýlarak
bürokrasi de kulak alýþkanlýðý yaratýlabilmiþtir. Buna raðmen
2011 yýlýna kadar ne icraat, ne de mevzuat çalýþmasý
baþlatýlabilmiþtir. Halen mevzuatsýz, pek çok kurumun
gölgesinde geliþtirilmeye çalýþýlmaktadýr.

Ancak bu lojistik köylerde gümrüklü saha içinde antrepolarýn
bulunmamasý, bölgede gümrük idaresinin olmamasý, bu TCDD
lojistik köylerinin eksikliðinin Ýzmir, Ýstanbul, Kýrklareli, Manisa,
Ankara, Kütahya gibi lojistik bölgelerle tamamlanmasýný zorunlu
hale getirmiþtir.

Buna raðmen, TCDD Ýþletmesinin belirli istasyonlarda
düzenlemeye çalýþtýðý 21 adet lojistik köyde (Ýstanbul, Ýzmit,
Samsun, Eskiþehir, Kayseri, Balýkesir, Erzurum, Uþak, Konya,
Denizli, Mersin vs. illerinde) demiryolu teþkil, aktarma ve
transfer merkezi oluþturulmaya çalýþýlmýþ, ileri yýllarda gümrüklü
saha, antrepolar ve gümrük idarelerinin bulunmasý ve diðer
taþýma modlarýyla birleþtirilmesi halinde de, (kara, deniz ve
hava ile koordine edildiðinde) lojistik merkezler þekline
dönüþebilecektir. Günümüzde henüz böyle bir düzenleme
bulunmamaktadýr.
Bu lojistik köyler ve onlarýn baðlandýðý ulaþým aðý ile bugün
eski ipek yolu üzerindeki kervansaraylarýn görevi üstlenilecek,
dün ipek yolu üzerindeki doðu ve batý arasýndaki mal akýþýnýn
benzeri mal hareketi saðlanacaktýr.

Ýstanbul, Ýzmir, Samsun ve Balo projeleri týpký TCDD Lojistik
Köyler gibi projeler, henüz etüd düzeyinde olup, bu projeleri
bölgenin alansal yetersizliði sonucu, sýkýþmýþ sanayi ve lojistik
sektörünün sorunlarýna çýkýþ arayan projeler haline getirmiþtir.
Ankara Lojistik Üssü, özel sektörün özellikle nakliyecilerin
kendileri için kurduklarý büyükçe bir antrepo iþletmeciliðinin
henüz yalnýzca karayolu ulaþým moduna baðlý bir
düzenlemesidir. Ýleride demiryoluna baþlanacaktýr. Henüz
çoklu ulaþým modu ve rekabetçi antrepoculuk bulundurmadýðý
için lojistik bölge için yeterli bir örnek teþkil edememektedir.
Bu mevcut durum sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2011
Yatýrým Programýnda dünyada mevcut örnekleri, ülkenin içinde
bulunduðu durumu, taþýma türleri arasýnda baðlantýnýn bugüne
kadar kurulamamýþ olmasýný, lojistik düzenlemelerin daha önce
yapýlmamýþ olmasýný, ülkede karayolunun ancak son 5 senede
yenilenmesi ve deniz, hava ve deniz yollarýnýn ihmal edilmiþ
olmasýný deðerlendirmiþ, bu yönelik tedbirler ile lojistik bölgeler
uygulamasýna baþlatmýþtýr.
Ulaþtýrma Bakanlýðý, ulusal ulaþým politikasý geliþtirmek için
batýda ki; Avrupa-Kafkasya Asya Taþýma Koridorlarý (TRACECA)
Projesi, Pan-Avrupa Taþýma Koridorlarý Projesi, Cream Projesi,
Avrupa Akdeniz Ulaþtýrma Koridorlarý Projesi, Güneydoðu
Avrupada Ticaret ve Taþýmacýlýðý Basitleþtirme Projesi (TTFSE)
 Güney Doðu Avrupa Ortak Giriþimi (SECI) proje ve hatlarýný
dikkate almýþtýr. Ülkemizin en çok kullandýðý Pan Avrupa
taþýma koridorlarýnda Koridor 4e baðlantý için politikalar
hazýrlamýþtýr.
Avrupa'yý Güneydoðu Avrupa'ya baðlayan 4 no.lu koridor;
kara ve demiryolu, ferry baðlantýsý, hava ve deniz limanlarý,
kombine taþýmacýlýk ile TRACECAnýn bel kemiði olduðundan
ülkemizi, özellikle ulusal lojistik aðýmýzý ilgilendirmektedir.
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TRACECA Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaþým Koridoru -1

Ayrýca, Pan-Avrupa Koridorlarý ile AB, Karadenizde kýyýsý olan
ülkeleri ve Kafkasya ve Orta Asya ülkelerini, Türkiye ve
Karadeniz üzerinden kombine taþýmacýlýk ile birbirine
baðladýðýndan, Koridor 9unda; Kara ve demiryolu, liman
baðlantýsý ile Rusya pazarýna Türk malýný çýkaran önemli bir
koridor olduðundan, Türkiye TRACECA projesini yakýndan
takip etmektedir.
TRACECA  Transport Corridor Europe Caucasus Asia (Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaþtýrma Koridoru), Avrupa Birliði
tarafýndan, zengin kaynaklara sahip Orta Asya cumhuriyetlerini
Kafkasya üzerinden Avrupaya baðlamayý hedefleyen aðýrlýklý
olarak demiryolu olmak üzere tüm ulaþým sistemlerini kapsayan
bir Doðu  Batý Koridorudur.
TRACECA Projesi; ülkeler arasý standartlarý ve mevzuatý
uyumlulaþtýrmayý, lojistik aðlarýný geliþtirmeyi, sýnýrlardan geçiþleri
ve ticareti kolaylaþtýrmayý, gümrükleri modernleþtirmeyi, yeni
alt projelere finansman saðlamayý, Avrupadan Asyaya
Karadeniz, Kafkasya ve Hazar Denizi üzerinden alternatif ve

güvenli ulaþým aðý oluþturmayý, bölgede rekabeti, ticareti, yük
taþýmacýlýðýný geliþtirmeyi, ticaret ve ulaþtýrma sistemleriyle ilgili
problem ve eksikliklerini ortaya koymayý ve çözmeyi
amaçlamýþtýr.
Bunun yaný sýra Türkiye, Ýstanbul Boðazý dýþýnda yedekleme
yapacaðý ikincil koridoru da planlamýþtýr. Anadolu ve Asyanýn
malýnýn, Ýzmir-Çandarlý üzerinden deniz yoluyla Avrupaya
çýkarýlmasý veya Balo projesiyle Bandýrma-Tekirdað üzerinden
4 nolu Avrupa (TER) koridoruyla Avrupaya ulaþtýrýlmasý
planlanmýþ, buna Kütahya Alayunt Lojistik Ýhtisas Organize
Sanayi Bölgesi projesi dahil edilerek, Anadolu yükünün Balo
projesine baðlanmasý hedeflenmiþtir.
Türkiye; lojistik köyler ve bu köylerin kullandýðý çoklu taþýma
modlarýný birleþtirmeye, demiryolu aðýný yenilemeye, þehir içi
yollarý modernleþtirerek ve asfaltlayarak, ana taþýt yollarýna ve
demiryollarýna baðlamaya, liman iþletmelerini ulusal ve
uluslararasý ticaretteki geliþmelerle uyumlu hale getirmeye,
yönelik projeleri baþlatmýþtýr.
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Türkiye, kendi irade ve inisiyatifiyle bu projeler dýþýnda kalmaya
çaba gösterse dahi, stratejik konumu ve siyasal yapýsý, pek
çok küresel gücün gözü önündedir. TRACECA (Treseka) adlý
projesiyle, Avrupa sermayesinin Kafkaslar ve Anadolu üzerinden

Asyaya uzanmasý, denizi olmayan Orta Asya pazarýna
ulaþmasý, keza Orta Asyanýn petrol, doðal gaz, madenler ve
tarýmsal ürünlerin Avrupa ve dünyaya açýlmasý arzusu
önlenemez düzeyde projenin temelini teþkil eder.

TRACECA Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaþým Koridoru - 2

Türkiye, Tekirdað-Muratlý, Samsun-Diyarbakýr, Yozgat-Sivas,
Kars-Ahilfelek-Tiflis, Kars-Gümrü hatlarý ve MARMARAY hattý
ile TRACECA projesindeki kopukluklarý tamamlamýþ, Karadeniz
sahil karayoluyla, Samsun, Filyos, Zonguldak, Trabzon, Karasu
deniz limanlarýyla Avrupa, Asya baðlantýsýný güçlendirmiþtir.
Kütahya Alayunt Lojistik Ýhtisas OSBsi projesi Ýstanbul-Kars
üzerinde bulunduðu sürece vazgeçilmesi mümkün olmayan
bir proje durumundadýr. Ayrýca Türkiye dünya ticaretinde, enerji
kaynaklarý ile ulaþým yollarý üzerinde bulunduðu sürece, mutlaka
bir siyasi güç olmaya devam edecektir. Türkiyenin uluslararasý
lojistik að üzerindeki yeri, týpký Kütahyanýn Türk ulusal ulaþým
aðý üzerindeki konumu gibidir, önemlidir, vazgeçilmezdir.
Dolayýsýyla Türkiye, uluslararasý barýþ ve ticarete yardýmcý olmak
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ve geliþtirmek amaçlý, küresel sermayenin kazanýmlarýna yönelik
projelerin üzerindedir, vazgeçilmez bir noktasýndadýr. Kütahyada
Türkiyenin ulaþým koridorlarý üzerinde ayný konumundadýr.
Türkiye baþarýlý bir siyasal kararla Marmaray projesine baþlamýþ,
Muratlý-Tekirdað hattýný tamamlamýþ, diðer TRACECA projelerini
derhal uygulamaya koymuþtur. Kütahya da ayný kararlýlýkla
ulusal plan ve programlara uygun olarak lojistik að üzerinde
yerini bu proje ile alacaktýr.
Lojistik ile ilgili pek çok Bakanlýk, ulusal ve uluslararasý ulaþým
politikasý üzerine görüþ, öneri ve uygulama baþlatmýþ ve
planlamýþtýr.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ve Çevre Þehircilik
Bakanlýðýnýn yaptýðý yasal düzenlemelerde; lojistik ihtisas
merkezlerinin kurulacaðý OSB alanlarýnda yer seçiminden
sonra sýnýrlarýndaki alanlarýn düzenlenmesi için mevzii imar
planlarý ve parselasyonunun yapýlmasý saðlanmýþtýr. Yerel
yönetimlerce oluþacak müteþebbis heyetler vasýtasýyla; özel
ve tüzel kiþilere gerekli arsa tahsisinin yapýlmasýný, yollar,
rekreasyon alanlarýn düzenlenmesini, alt yapýsýný, elektrik, su,
kanalizasyon, doðalgaz, arýtma tesisi, haberleþme, spor
tesislerinin düzenlenmesi oluþturulmuþtur. Lojistik ve
antrepoculuk dalýnda ihtisaslaþmýþ sektörlerde, ihtisas organize
sanayi bölgeleri kurma görevi üstlenilmiþtir.
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Ekonomi Bakanlýðý ise, Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý hakkýnda
Bakanlar Kurulu Kararlarýnda yatýrým teþvik belgesi destekli
yatýrýmlarý belirlemiþtir. Bu yatýrýmlarda vergi indirimi, sigorta
primi iþveren hissesi desteði, yatýrým yeri tahsisi, KDV istisnasý,
gümrük vergisi muafiyeti uygulayarak projeye destek olmuþtur.
Türkiye teþvik uygulamasýnda dört bölgeye ayrýlmýþtýr.
Kütahyanýn bulunduðu TR33 Bölgesi, III. Bölge olarak
belirlenmiþtir. Özellikle Teþviki belirli þartlara baðlý yatýrým
konularý içindeki hizmet sektörüne de teþvik imkanlarý
yaratýlmýþtýr. Konteyner kiralama yatýrýmlarý hariç olmak üzere
karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolundan en az ikisinde
kombine taþýmacýlýk yaptýðýný tevsik eden yatýrýmcýlarýn
gerçekleþtirecekleri kara, deniz, hava ve demiryolu kombine
konteyner taþýmacýlýðý yatýrýmlarý için teþvik belgesi
düzenleyebildiði gibi tüm antrepo iþletmecileri ve fuar sergi,
kongre iþletmecileri yatýrýmýn büyüklüðü ve kapasitesi
sýnýrlanmaksýzýn teþvik edilmiþtir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý; Avrupada Almanya (33), Fransa
(2), Ýtalya (25), Ýspanya (22), Danimarka (6) yaklaþýk 100 lojistik
köyü dikkate alýnarak, 2023 hedefleri içinde çok önemli görev
üstlenmiþtir. Lojistik bölgeler mevzuatýný üstlenmiþ ve mevzuat
çalýþmalarýna hýz vermiþtir. AB ile uyum sürecinde bu bölgelerin
geliþtirilmesine yönelik tedbirler almaktadýr.
Oluþturulacak her lojistik köyde mutlaka bu organizasyonun
tamamlayýcý unsuru olarak Lojistik Ýhtisas Gümrük Müdürlükleri
kurulacak, her lojistik köyün Gümrük Ýdaresi ve gümrüklü
antrepolarý bulunacaktýr.
Bu bölgelerde gümrüklü sahalar yaratýlarak, gümrük gözetim
ve denetiminde Organize Antrepo Bölgeleri gibi rekabetçi

pek çok genel antrepo iþletmeciliði saðlanacak, bölgede özel
antrepolarýn toplulaþtýrýlmasý denetimin kolaylaþtýrýlmasý yoluna
gidilecektir.
Bu bölgelerde Tarým Ürünleri Lisanslý Depoculuk
düzenlemesine destek olunacaktýr.
Antrepo rejimi ve ekonomik etkili gümrük rejimleri, bu antrepo
bölgelerinde uygulamalý, ithalat ve ihracatta, sanayici ve tüccara
vergi yükü ve lojistik maliyetler asgariye indirilerek destek
olunacak, bölgenin cazibesi arttýrýlacaktýr.
TASÝÞ gibi kuruluþlarýyla örnek antrepoculuk hizmetinin verilmesi
saðlanacak, TCDDnin eþ güdümü saðlanarak, lojistik
merkezindeki yükleme, boþaltma, araç gereçlerinin teþkili ve
modernizasyonu gerçekleþtirilecektir.
Týpký sýnýr gümrüklerinde uygulandýðý gibi lojistik merkezlerde
de, ihraç yükü taþýyan kara, hava, deniz ve demiryolu taþýtlarýna
vergisiz ucuz akaryakýt satýþý için düzenlemeler yapýlabilecektir.
Ýhraç amaçlý mal satýþý gibi, sürekli sergi ve fuar statüsünde
yerli ürün satýþ ve kargo hizmeti bölgede oluþturulacaktýr.
Dolayýsýyla, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý önderliðinde, merkezi idareler,
özellikle TCDD ve TASÝÞ destek, katký ve görüþleri dýþýnda,
lojistik bölge için oluþturulacak tesislerde bir kýsmý yerel
imkanlarla çözülürken, genel antrepo iþletmeciliði veya Tarým
Ürünleri Lisanslý Depoculuk uygulamasý için örnek düzenleme
ve uygulamalarý amacýyla Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý TASÝÞ
Tasfiye Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü, istasyon ve lojistik bölge
için de TCDD Genel Müdürlüðü bizzat plan ve programda
yer alacaktýr.
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Lojistik bölge projesinin uygulamaya baþlanýlmasý ile aþaðýdaki
doðrudan ve dolaylý hedeflere ulaþmak mümkün olacaktýr.
 Gümrük Ýdaresi ve gümrüklü saha nedeniyle, ihracat
iþlemleri artacaktýr. Ýthalatta ekonomik etkili gümrük rejimlerinden
sanayicinin daha fazla yararlandýðý gözlenecektir.
 Kütahya veya çevre illerdeki sanayicilere projenin tanýtýmý
ile bölgedeki antrepo talepleri artacaktýr. Tarým Ürünleri Lisanslý
Depoculuk geliþecektir.
 Sanayicinin üretim maliyetlerindeki, vergi yükü ve navlun
bedelleri azalýnca ürün fiyatlarýnda düþme görülecektir.
 Gelir daðýlýmýnda düzelme görülecektir.
 Hýzla iþçi ve iþveren örgütlenmesi ve sendikalaþma oluþacak
iþsizlik önlenecektir.

 Bandýrma Limanýnýn feri seferlerinin sayýsý yükselecek,
Balo projesinin baþarý þansý artacaktýr, Ege Bölgesinin ticaret
hacmi artacaktýr.
 Bölgesel ürünlerin depolanmasý, tanýtýmý, satýmý, ulaþýmý,
gümrüklemesi, vergilendirilmesinde ticari düzenleme ve mali
denetimi saðlanabilecektir. Otomasyonla ticaret kayýt altýna
alýnacaktýr.
 Lisanslý depolar ile bölgesel ürünlerin (Kütahya ve ilçelerindeki
patates, þeker pancarý ve endemik bitkilerin) tanýtým ve
pazarlamasý hýzlanacaktýr.
 Özellikle endemik bitkiler üzerine yapýlan araþtýrma ve
çalýþmalarda, kurutma, iþleme, depolama iþlemleri lojistik
merkezde yapýlabilecektir.

 Ýstihdam yaratma hedefi dýþýnda projenin bölgede katma
deðer yaratmasý kaçýnýlmaz olacaktýr.

 Doðal soðuk hava maðaralarý ile lojistik bölge soðuk hava
depolarý eþ güdümlü çalýþtýrýlarak, verimlilik ve karlýlýk
arttýrýlabilecektir.

 Kütahya ve Gediz-Tavþanlý, Simav Ticaret Odalarý ve
OSBlerin lojistik OSBye ortaklýðý ile OSBlerdeki oluþumu
teþvik edecek ve yönlendirecektir.

 Kütahyaya gelir býrakmayan transit karayolu nakliyesinin,
(TIR ve kamyonlarýn) lojistik merkeze yönlendiði görülecektir.
Yerel nakliyeciler lojistik bölge ürünlerinin nakliyesini üstlenecektir.

 TCDD kendi lojistik köylerinin yük hacminde %130 artýþ
beklendiðinden, Kütahyadaki TCDDnin yük taþýma miktarý
artacaktýr.

 Dumlupýnar Üniversitesinde lojistik ve gümrük eðitim dalý
geliþecektir.

 TCDD bölgede 45lik veya 40lýk konteyner taþýmasýna
yönelecek, navlun fiyatlarý düþecektir.
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 Eðlenme ve sosyal yaþam için Eskiþehire giden Dumlupýnar
Üniversitesi öðrenci grubunun þehirde kalmasý saðlanacak,
þehirde otel, eðlence yeri, soysal alanlar geliþecektir. Gelir
daðýlýmýnda ve sosyal geliþimde olumlu katkýlar yaratacaktýr.
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Özetle;
Alayunt Lojistik Bölgesinde antrepolarda yapýlacak elleçleme
ile yaratýlacak katma deðer, istihdam, stok ve ardiye ücretleri
doðrudan bir kazaným gibi deðerlendirilebilirse de, bu proje
ile geliþecek sanayileþme sonucu lojistik bölge deðil, lojistik
bölge nedeniyle sanayileþmenin artmasý hedeflenmiþtir.
Sanayicinin karlýlýðýnýn artmasý, TCDD ve kara yoluna yükün
fazlalaþmasý, lojistik masraflarýn düþmesi, ihraç imkaný ve
pazarýnýn geniþlemesi, istihdam ile iþsizliðin giderilmesi, kamu
kuruluþlarýnýn personeli ile kültürel yapýnýn yükselmesi,
Dumlupýnar Üniversitesinin lojistik ve gümrüðe yönelik eðitiminin
geliþmesi, kalifiye personel ihtiyacýnýn üniversiteden karþýlanmasý,
lojistik merkezin kent uzaðýnda olmasýyla taþýt trafiðinin
hafiflemesi, çevre kirliliðinin asgari düzeyde olmasý,
Çavdarhisarýn (Aizonai) turizme tanýtýlmasý, termal turizmin
geliþmesi sonucu hizmete yönelik bu yatýrýmý ile hesaplamasý
güçte olsa, yapýlan harcamanýn geri dönüþü fazlasýyla
saðlayacaktýr.
Sonuç olarak; Kütahya Alayunt Lojistik Ýhtisas OSB ve benzer
lojistik köylerle TR21, TR22, TR32, TR33, TR41, TR51, TR61,
TR72 Kalkýnma Ajanslarýnýn iþbirliði sonucunda, TCDD
iþletmesinin Türkiyenin 21 bölgesinde kuracaðý veya kurmakta
olduðu lojistik köylerle baðlantý kurulmasý, bölgeler arasýnda
ulaþým, lojistik, antrepoculuk sektörlerinin koordinasyonunun
saðlanmasý, proje bütünlüðü ile ulusal kalkýnma plan ve
programlarýnda ön görülen hedeflere uyum saðlanmasý,
Kalkýnma ajanslarý arasýnda ortak projelendirmeler sonucunda
bölgeler arasý ve bölge içi geliþmiþlik farkýnýn azaltýlmasý, adil
gelir daðýlýmýný tesis etmesi, geçmiþte Avrupa ile Ortadoðu ve
Asyanýn ticaret baðýný kuran Ýpek Yolunun; eski kervansaray
þehirlerinde tekrar kurulacak lojistik ve ticaret üsleri olarak
yeniden canlandýrýlmasý, uluslararasý TRACECA (Treseka)
Projesinin DEMÝR ÝPEK YOLU Türkiye üzerinden
gerçekleþtirilmesi, dolayýsýyla kamu ve özel kesim ile sivil
toplum örgütlerinin iþbirliði ile bu lojistik organizasyonlarýn
geliþtirilmesi, kaynaklarýn yerinde, zamanýnda ve etkin
kullanýlmasý temin edilmiþ olacaktýr.

Türkiyenin kendisini bekleyen tüm sorunlara ve gelecekte
kendisini bekleyen olasý senaryolara karþý siyasi ve ekonomik
olarak hýzla hazýrlanmasý gerekmektedir. Türkiye vazgeçilmez
ulaþým ve enerji koridoru olma pozisyonunu korumalý ve
sürdürmelidir. ABnin ulaþtýrma ve enerji koridorlarý projeleri
iþlerlik kazandýkça, Türkiyenin önemi daha net ortaya çýkacak
ve vazgeçilmez olacaktýr.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, küresel ulaþým ve enerji koridoru
üzerinde olduðunu görmüþ, bölgesel lojistik üs olmanýn yaný
sýra, bölgesel güç olabileceðinin de farkýna varmýþtýr.
Bu nedenle; global ulaþým aðý üzerindeki, Türkiye ve Kütahyanýn
konumunu görmeyenler Alayunt Lojistik Bölge Projesinin fizibil
olmadýðýný söyleyebilirler, Kütahyanýn makus talihinden,
mevcut halinden yararlananlar bunu iddia edebilirler, bu yatýrýmýn
boþ ve kazanç getirmeyeceðini ifade edebilirler. Ancak, böyle
bir projeye asla engel olamazlar.
Alayunt Lojistik Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi;
Kütahyanýn milli gelirden alacaðý payý arttýracaktýr ve sosyal
refah düzeyini yükseltecektir demek de yeterli deðildir. Bu
lojistik projesi; Kütahyanýn tarihteki þöhretine tekrar ulaþmasýný
saðlayacak ve eski ihtiþamýna kavuþturacak demek daha
doðru olacaktýr.
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SANATLA
BÝR ÖMÜR
1950li yýllarda, lise öðrencisi iken
resim yapmaya baþlayan ve bir ömrü
sanatýna adayan deðerli ressamýmýz
Kütahya Güzel Sanatlar Derneði Baþkaný
Akil Gür ile keyifli bir sohbet gerçekleþtirdik.
Hazýrlayan: Melike Köse
Fotoðraflar: M.Akif Çakmak

Her köþesinde sanatýn hissedildiði konaðýnda yapýyoruz
söyleþimizi. Sözcükler adeta duruyor ve tablolar dile geliyor.
Portreden, doðaya, hayvanlardan, yiyeceklere kadar birçok
farklý konunun resmedildiði tablolarý göz kamaþtýrýyor ve her
biri ayrý ayrý kendisine hayran býrakýyor.
Konaða sýðmaz hale gelmiþ olan tablolarýn her biri, birbirinden
nadide eserler. Ben hayranlýkla tablolarý seyre dalmýþken, Akil
Bey tüm mütevaziliði ve samimiyeti ile bu eserlerin hikayesini
bizimle paylaþýyor.
Kaç yýldýr resim yapýyorsunuz?
Lise yýllarýmda resim yapmaya baþladým. Lisede iken
Ýstanbuldan resim öðretmenlerimiz gelirdi. Tabiata çýkar ve
resim yapardýk, tabi portre dediðimiz insan resimlerini de.
Ýnsan resmi yapmak oldukça zordur. Allah insan vücudunu
apayrý ve özel yaratmýþ, portre yaparken insanlardaki muazzam
ölçülere de dikkat etmek gerekir.
1936 doðumluyum ama kaç yaþýndasýn dedikleri zaman, 38
yaþýna bastým derim. Geceleri saymýyorum.
Kaç resim yaptýnýz?
Sayamadým, ama çok var, bazýlarýnýn fotoðraflarý var. Kütahya
dýþýnda baþka þehirlerde ve NG Kütahya Porselen Müzesinde

62

sergilenenler de var.
Yeteneðinizi nasýl keþfettiniz? Yönlendirenler
Yönlendirenler oldu mu?
Sanat öyle bir þey ki, baþka bir alem. Hele bir de iyi hocalar
ile çalýþtýðýnýz zaman, dalýp gideceðiniz, baþka bir alemde
yaþýyorsunuz. Bu âlemde kavga ve kýskançlýk yok, güzellik,
birlik ve beraberlik var.
Okul bittikten sonra yedek subaylýk yaptým. 1960 yýlýnda
bankada çalýþmaya baþladým. 24 yýl bu sektörde çalýþtým.
Deðiþik bir bankacý idim, herkese yardýmcý olmak için çaba
gösterdim. Çiftçiye esnafa giderdim bankacý iken, paran nerde
demeden yaran nerde diye sorardým, çünkü onlarýn ayakta
kalmasý lazým. Ayný þekilde sanatçýlarýn da ayakta kalmasý,
desteklenmesi lazým.
Kütahya Güzel Sanatlar Derneðinden bahseder misiniz?
Sanatçýlar ve sanatseverler ile birlikte, 1997 yýlýnda Kütahya
Güzel Sanatlar Derneðini kurduk. Ankara, Bursa, Ýstanbul ve
Ýzmir baþta olmak üzere birçok þehirde tanýtým ve sanat
etkinlikleri yaptýk.
Derneðimizde mimar, daire müdürü, doktor, eczacý, heykeltýraþ,
çinici, ressam, iþadamý, iþ kadýný olmak üzere, farklý dallardan
üyelerimiz var. Yöresel sanat etkinlikleri ile tanýtýmlar yapmaya
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AKÝL GÜR KÝMDÝR ?
30 Haziran 1936da Kocaeli ilinin Kandýra kazasýnda
doðdu. Kocaelinde eðitim görmüþ olup, Ýzmit Lisesi
mezunudur. 1960 yýlýna kadar Kocaelinde yaþadý.
Babasý Rüstem Gürün 1960 senesinde Kütahya
Emniyet Müdürlüðü Muamelat Amiri olarak tayin edilmesi
nedeniyle Kütahyaya gelmiþ ve ayný sene ekim ayýnda
Kütahya Þekerbank Þubesinde memur olarak
çalýþmaya baþlamýþtýr. 1961 senesinde Kütahyalý olan
eþi Yýldýz Yurtçu Haným ile evlenmiþtir. Üç oðlu ve bir
kýzý vardýr. 1969 senesinde Banka Müdürü olmuþ ve
14 sene bu görevi yürütmüþtür. 1984 senesinde
emekliliðini isteyerek, çok sevdiði Kütahyaya
yerleþmiþtir. Emekli olduktan sonra kendini resim
çalýþmalarýna ve diðer kültür sanat çalýþmalarýna
adamýþtýr. Yapmýþ olduðu yaðlýboya tablolarýndan bir
kýsmý Amerika ve Fransadaki sanatseverlerin
koleksiyonlarýnda yer almaktadýr. Türkiyede tanýnmýþ
birçok kimsenin yaðlýboya portrelerini yapmýþtýr.
Ayrýca Dolmabahçe Sarayý iç mekanlarý ve Beylerbeyi
Sarayý iç mekanlarýnýn Türkiyede ve dünyada eþi
olmayan büyük boy beþ adet yaðlý boya resimleri ile
Kütahyanýn tarihi evlerinin resimlerini yapmýþtýr. 1996
devam edeceðiz. Çavdarhisar ilçesinde gerçekleþtirmek
istediðimiz bir projemiz var.
Kütahyalý sanatçý Hisarlý Ahmetin adýný taþýyan sempozyumun,
bu yýl uluslararasý düzeyde dördüncüsünü derneðimizin
organizasyonu ile yapacaðýz.
Son olarak ne söylemek istersiniz?
Ýnsan, ne olursa olsun, insan olduðunu unutmasýn. Gururdan
ve kibirden uzak dursun. Bir insan kendisine saygý duyulmasýný
istiyorsa, önce karþýsýnda bulunan insana saygý duymalý ve
nezaketli olmalý. Param, rütbem, makamým var dememeli,
bunlar gelip geçici. Kaybetmeden önce kýymetini anlamalý
saðlýðýn ve insanlarýn. Birlik ve beraberlik olmalý. Bir elin beþ
parmaðý gibi bir arada, kuvvetli bir yumruk olunmalý. Hayata
sadece bakmak yeterli olmaz, bakýp da görmek ve gördüklerinin
de manalarýný bilmek önemli.

yýlýnda Ankarada bir sanat galerisi sahibinin ýsrarý ile
ilk sergisini açmýþtýr. 1997de sanatçýlar ve sanatseverler
ile birlikte Kütahya Güzel Sanatlar Derneðini kurmuþlar
ve ayný yýl Ankarada Türk Amerikan Derneði salonlarýnda
Kütahya

Ta n ý t ý m

Haftasý

etkinliklerini

gerçekleþtirmiþlerdir. 1998de Bursa ve Eskiþehirde
resim, çini, tarihi bayan kýyafetleri defilesi, 2000 yýlýnda
Ýstanbul Harbiye Müzesinde sergi ve büyük bir otelde
defile, 2002de Ýzmirde, 2005te Beylerbeyi Sarayý
bahçesindeki Tünel Sergi Salonunda Kütahya Çinileri
ve diðer el sanatlarý sergisi ile resim sergisi yapýlmýþtýr.
Türkiyede, Kütahyayý en iyi þekilde tanýtma çalýþmalarýna
öncülük etmiþtir. Halen Kütahyada dernek çalýþmalarýný
sürdürmektedir.
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KOSGEB
DESTEKLERÝ
Adem AYPAR

KOSGEB Kütahya
Hizmet Merkezi Müdürü
Küçük ve Orta Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi
Baþkanlýðý (KOSGEB) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn
ilgili bir kamu kuruluþu olarak 3624 sayýlý Kanunla KOBÝlere
destek ve hizmetler vermek amacýyla 20 Nisan 1990 tarihinde
kurulmuþtur. 2009 yýlýnda KOSGEBin hedef kitlesi imalat
sanayi dýþýndaki iþletmeleri ve giriþimcileri de kapsayacak
þekilde geniþletilmiþ ve KOSGEB, bu düzenlemeyle birlikte,
ülkemizin KOBÝlerden sorumlu ulusal kuruluþu niteliðine
kavuþmuþtur.
Küreselleþmenin hakim olduðu günümüzde, dünyamýz her
alanda inanýlmaz bir hýzla deðiþmekte ve geliþmektedir. Teknoloji
yenilenmekte, kalite anlayýþý yükselmekte, toplumlarýn ihtiyaç
ve talepleriyle piyasalardaki ürün ve hizmet rekabeti de her
geçen gün artmaktadýr. Bu dinamik ortamda, iþletmelerimizin
ihtiyaç ve talepleri de doðal olarak deðiþmektedir. KOSGEB,
iþte bu çerçevede; KOBÝlerin rekabet gücünü artýrma, teknoloji
düzeylerini yükseltme, Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini
geliþtirme, iþbirliði tesisi, yeni giriþimcilik ve finansmana eriþim
olanaklarýný iyileþtirme hususlarýnda destek politikalarýný
geliþtirmekte ve uygulamaktadýr.
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KOSGEB hedef kitlesini;
- 250 kiþiden az yýllýk çalýþan istihdam eden,
- Yýllýk net satýþ hâsýlatý ya da mali bilançosu 40 Milyon TLyi
aþmayan,
- Sermayesinin veya oy hakkýnýn %25ten fazlasý kamu
kontrolünde olmayan,
- 8 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanan KOSGEB Tarafýndan Verilecek Hizmetler ve
Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki
Ýþletmelere Ýliþkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi
Hakkýndaki Bakanlar Kurulu Kararý ile belirlenen;
- Madencilik ve taþ ocakçýlýðý
- Ýmalat
- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý
- Su temini; kanalizasyon, atýk yönetimi ve iyileþtirme faaliyetleri
- Ýnþaat
- Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taþýtlarýnýn ve
motosikletlerin onarýmý
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- Ulaþtýrma ve depolama
- Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
- Bilgi ve iletiþim
- Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
- Ýdari ve destek hizmet faaliyetleri
- Kültür, sanat ve diðer hizmet faaliyetleri
sektörlerinde faaliyet gösteren KOBÝler ve giriþimciler
oluþturmaktadýr.
15.06.2010 tarih 27612 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan
KOSGEB Destek Programlarý Yönetmeliði kapsamýnda
oluþturulan 7 destek programý ile KOBÝler ve giriþimciler
desteklenmektedir. Bu destek programlarý:
KOBÝ Proje Destek Programý: Ýþletmelere özgü sorunlarýn
iþletmeler tarafýndan projelendirildiði ve projelendirilen maliyetlerin
desteklenebildiði destek programýdýr. Programýn amacý,
KOBÝlerde proje kültürü ve bilincinin oluþturulmasý, iþletmelerin
proje yapabilme kapasitelerinin geliþtirilmesi ve esnek
destekleme sistemine olan ihtiyacýn karþýlanmasýdýr.
Program kapsamýndaki projeler için KOSGEB desteðinin üst
limiti 150.000 TL olup, proje harcamalarý 1. ve 2. teþvik
bölgelerinde %50, diðer bölgelerde (ve Kütahyada) % 60
oranýnda geri ödemesiz olarak desteklenmektedir. Hazýrlanan
projelerin desteklenmeyen kalemleri; bina inþaat yapýmý, tadilatý,
gayrimenkul alýmý, makine-teçhizat, tefriþat, taþýt aracý, vergi,
resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleþme giderleri,
finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri,
enerji, su, kira giderleri ve proje ile iliþkilendirilmemiþ maliyetlerdir.
Tematik Proje Destek Programý: Program, Çaðrý Esaslý Tematik
Program ile Meslek Kuruluþu Proje Destek Programý olmak
üzere iki alt programdan oluþmaktadýr.
 Çaðrý Esaslý Tematik Programýnda, makro strateji
dokümanlarýnda iþaret edilen öncelikler dikkate alýnarak
KOSGEB tarafýndan belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve
sektörel ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için KOBÝlerin kendi iþletmelerini
geliþtirmeye yönelik projeleri ve meslek kuruluþlarýnýn KOBÝlerin
geliþtirilmesine yönelik projeleri desteklenmektedir.
Sunulabilecek projelerin hedef kitlesi, bütçesi, KOSGEB
destek limiti, proje baþvuru dönemi ve yerleri KOSGEB
tarafýndan ilan edilen çaðrýlarda belirtilmektedir.

Ýþbirliði Güçbirliði Destek Programý: KOBÝlerin tedarik,
pazarlama, düþük kapasite kullanýmý, rekabet gücü zayýflýðý,
finansman baþta olmak üzere tek baþlarýna çözümünde
zorlandýklarý ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için bir
araya gelerek hazýrladýklarý iþbirliði-güçbirliði projelerinin
desteklendiði programdýr. KOBÝlerin bir araya gelerek kapasite
ve rekabet gücü yüksek iþletmelere dönüþmesi, ölçek
ekonomisinden yararlanýlarak kaynak tasarrufu saðlanmasý ve
KOBÝler arasýnda ortaklýk ve iþbirliði kültürünün geliþtirilmesi
amaçlanmaktadýr.
Program kapsamýndaki iþbirliði - güçbirliði projeleri için KOSGEB
destek üst limiti geri ödemesiz destekler için 250.000 TL,
geri ödemeli destekler için ise 500.000 TL olup proje
harcamalarý 1. ve 2. teþvik bölgelerinde %50, diðer bölgelerde
(ve Kütahyada) % 60 oranýnda desteklenmektedir.
Ar-Ge,
Ar-Ge, Ýnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programý:
Bilim ve teknolojiye dayalý yeni fikir ve buluþlara sahip KOBÝ
ve giriþimcilerin geliþtirilmesi, teknolojik fikirlere sahip teknogiriþimcilerin desteklenmesi, KOBÝlerde Ar-Ge bilincinin
yaygýnlaþtýrýlmasý ve Ar-Ge kapasitesinin artýrýlmasý, mevcut
Ar-Ge desteklerinin geliþtirilmesi, inovatif faaliyetlerin
desteklenmesi ve Ar-Ge ve inovasyon proje sonuçlarýnýn
ticarileþtirilmesi ve endüstriyel uygulamasýna yönelik destek
mekanizmalarýna olan ihtiyacýn karþýlanmasý amaçlanmaktadýr.
 Ar-Ge
Ar-Ge / inovasyon projesi; KOSGEB kurullarýnca uygun
görülen KOBÝlere, TEKMERlerde ücretsiz iþlik tahsis edilmekte,
iþlik tahsis edilmeyenler için kira desteði verilmektedir. Projede
yer alan makine-teçhizat, donaným, hammadde, yazýlým ve
hizmet alýmý, danýþmanlýk, eðitim, tanýtým, yurtdýþý kongre,
konferans, fuar ziyaret ve teknolojik iþbirliði ziyaret, test-analiz
ve belgelendirme, sýnai mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarý tescili,
baþlangýç sermayesi giderleri ile projede çalýþan personel
giderleri için 200.000 TLsi geri ödemeli olmak üzere projenin
kapsamýna baðlý olarak toplam 532.000 TLye kadar destek
verilmektedir.

 Meslek Kuruluþu Proje Destek Programýnda, bir çaðrýya
baðlý olmadan, meslek kuruluþlarýnýn KOBÝlerin ve/veya
giriþimciliðin geliþtirilmesi için hazýrladýklarý projeler
desteklenmektedir. Bu programda destek üst limiti 150.000
TL olup, proje harcamalarý 1. ve 2. teþvik bölgelerinde %50,
diðer bölgelerde (ve Kütahyada) % 60 oranýnda geri ödemesiz
olarak desteklenmektedir.
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 Endüstriyel uygulama projesi; KOSGEB kurullarýnca uygun
görülen KOBÝlere; kira desteði, projede yer alan makineteçhizat, donaným, sarf malzemesi, yazýlým ve tasarým giderleri
ile proje kapsamýnda yeni istihdam edilecek personel giderleri
için 200.000 TLsi geri ödemeli olmak üzere 468.000 TLye
kadar (üst limit) destek verilmektedir. Aþaðýda belirtilen projeler
endüstriyel uygulama projelerinin kapsamýný oluþturmaktadýr:
1. Kamu kaynaklarý ile desteklenerek baþarýyla tamamlanmýþ
Ar-Ge/inovasyon projesi sonucunda ortaya çýkan yeni bir
ürün/hizmetin ticarileþtirilmesine yönelik projeler
2. Patent belgesi ile korunan yeni bir ürün/hizmetin
ticarileþtirilmesine yönelik projeler
3. Doktora çalýþmasý neticesinde ortaya çýkan yeni bir
ürün/hizmetin ticarileþtirilmesine yönelik projeler.
Destekleme oraný tüm bölgeler için %75 olup, Ar-Ge Ýnovasyon
Programý altýnda yer alan Baþlangýç Sermayesi Desteði için
%100dür.
Giriþimcilik Destek Programý: Ekonomik kalkýnma ve istihdam
sorunlarýnýn çözümünün temel faktörü olan giriþimciliðin
desteklenmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý, baþarýlý ve sürdürülebilir
iþletmelerin kurulmasý, giriþimcilik kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý,
Ýþ Geliþtirme Merkezlerinin kurulmasý ile giriþimciliðin
geliþtirilmesi, istihdamýn artýrýlmasý ve yerel dinamiklere dayalý
giriþimciliðin desteklenmesi amaçlanmaktadýr. Program,
- Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi
- Yeni Giriþimci Desteði
- Ýþ Geliþtirme Merkezi (ÝÞGEM) Desteði
- Ýþ Planý Ödülü
uygulamalarýndan oluþmaktadýr.
Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimleri, giriþimcilik kültürünü
yaygýnlaþtýrmak ve giriþimcileri iþ planý kavramý ile tanýþtýrarak
baþarýlý iþletmelerin kurulmasýný saðlamak amacý ile verilmekte
ve eðitim sonunda giriþimci adaylarýnýn kendi iþ fikirlerine
yönelik iþ planlarýný hazýrlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmalarý
hedeflenmektedir.
Bu kapsamda düzenlenecek eðitimler;
- KOSGEB Birimleri tarafýndan düzenlenen Uygulamalý
Giriþimcilik Eðitimleri,
- Ulusal veya uluslararasý projeler kapsamýnda, KOSGEB
tarafýndan yürütülen Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimleri,
- Kurum ve kuruluþlar tarafýndan düzenlenen Uygulamalý
Giriþimcilik Eðitimleri
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-Üniversiteler tarafýndan örgün eðitim kapsamýnda verilen
giriþimcilik dersleridir.
Bu eðitimler, 24 saati atölye çalýþmalarýndan oluþan toplam
70 saatlik eðitimler olup; genel katýlýma açýk ve ücretsiz
eðitimlerdir. Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar
doðrultusunda ilave eðitimler de eklenebilir.
Yeni Giriþimci Desteðinden;
- KOSGEB veya kurum ve kuruluþlar tarafýndan gerçekleþtirilen
bir Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimini tamamlayarak, eðitime
veya programa katýldýðýný belgeleyen ve eðitimi veya programý
tamamladýktan sonra iþletmesini kuran giriþimciler
yararlanabilmektedir. Ayrýca ÝÞGEMde yer alan iþletmeler de
eðitime veya programa katýlma þartý aranmaksýzýn bu destekten
yararlanabilmektedir.
Yeni Giriþimci Desteði 30.000 TL geri ödemesiz ve 70.000
TL geri ödemeli destekten oluþmaktadýr. Yeni Giriþimci
Desteðinde destek oraný 1. ve 2. bölgeler için % 60, diðer
bölgelerde (ve Kütahyada) % 70tir. Kadýnlar ve özürlüler için
bu oranlar (+) %10 olarak uygulanmaktadýr.
þletme kuruluþ desteði kapsamýnda; iþletme kuruluþ giderleri
Ýþletme
için geri ödemesiz olarak verilen bu desteðin üst limiti 3.000
TLdir. Kuruluþ dönemi makine, teçhizat ve ofis donaným
desteði kapsamýnda; iþletme kuruluþ tarihinden itibaren 12
ay içinde satýn alýnacak makine, teçhizat ve ofis donanýmlarý
için geri ödemesiz olarak verilen bu desteðin üst limiti 15.000
TLdir. Ýþletme giderleri desteði kapsamýnda; desteðin baþlangýç
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tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleþen iþletme giderlerine
yönelik geri ödemesiz olarak ödenecek desteðin üst limiti her
ay için 1.000 TL olmak üzere, toplam 12.000 TLdir. Personel
net ücretleri ve elektrik, su, ýsýtma, telekomünikasyon, kira,
iþyerinde üretim amaçlý kullanýlan makinelere ait yakýt giderlerine
iliþkin harcamalar iþletme giderleri olarak sayýlýr. Sabit yatýrým
desteði kapsamýnda; desteðin baþlangýç tarihinden itibaren
24 ay içinde satýn alýnacak, makine ve teçhizat için teminat
karþýlýðý geri ödemeli olarak verilen bu desteðin üst limiti 70.000
TLdir.
Ýþ Geliþtirme Merkezleri, bünyesinde barýndýrdýðý iþletmelere
iþletme geliþtirme koçluðu, destek aðlarýna ulaþým, finans
kaynaklarýna eriþim imkâný, uygun koþullarda iþ yeri mekâný,
ortak ofis ekipmaný, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak
iþletmelerin en kýrýlgan olduklarý ilk yýllarýný saðlýklý bir þekilde
aþmalarýný ve büyümelerini saðlamak amacýyla kurulan ve
iþletilen, Ýþletme Kuluçkasý veya Ýþletme Fidanlýðý olarak da
adlandýrýlan merkezlerdir. Bu destekten yararlanmak için
KOSGEB tarafýndan ÝÞGEM adý kullaným hakký tanýnmýþ olmasý
gereklidir. Destek oraný 1. ve 2. Bölgeler için % 60 olup, diðer
bölgelerde (ve Kütahyada) % 70 (yetmiþ) olarak uygulanýr.
ÝÞGEM kuruluþ desteði kapsamýnda yeni kurulan ÝÞGEMlere
yönelik; bina tadilatý için 600.000 TL, mobilya-donaným alýmý
için 125.000 TL, ÝÞGEM Yöneticisi personel gideri karþýlýðý,
net ücret üzerinden aylýk 2.000 TL olmak üzere toplam 25.000
TL olmak üzere, geri ödemesiz destek üst limiti toplamý
750.000 TLdir. Kuruluþ Dönemi Faaliyetleri, sözleþme tarihinden
itibaren en fazla 18 ay içinde tamamlanmalýdýr.
ÝÞGEM iþletme desteði kapsamýnda ÝÞGEMler için; en fazla
üç adet olmak üzere personel giderleri karþýlýðý olarak her bir
personel için net ücret üzerinden 1.000 TL olmak üzere
toplam 30.000 TL, ÝÞGEM iþletmelerine yönelik toplu
eðitim/danýþmanlýk faaliyetleri için 50.000 TL, ÝÞGEM Binasý
küçük tadilat iþleri için 20.000 TL olmak üzere geri ödemesiz
destek üst limiti toplamý 100.000 TLdir. ÝÞGEM Ýþletme Desteði
en fazla 36 ay süre ile verilmektedir.
Ýþ Planý Ödülü: Üniversitelerce örgün eðitim sistemi içinde
giriþimciliðin ayrý bir ders olarak verilmesi halinde, bu dersi
alan öðrenciler arasýnda KOSGEB ve ilgili üniversite iþbirliði
ile düzenlenen ödüllü yarýþmalar sonucunda, hazýrladýklarý iþ
planlarý ilk üç dereceye girmiþ olan öðrencilerden iþini kurmuþ
olmalarý kaydý ile en baþarýlý iþ planý sahibine 15.000 TL,
ikinciye 10.000 TL, üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.
Genel Destek Programý: KOBÝlerin yönetim becerilerini ve
kurumsal yetkinliklerini geliþtirmek amacýyla eðitim, danýþmanlýk,
yurt içi fuarlara katýlým, yurt dýþý iþ gezisi, tanýtým, eþleþtirme,

istihdam, enerji verimliliði, tasarým, sýnai mülkiyet, belgelendirme,
baðýmsýz denetim, test, analiz ve kalibrasyon desteklerini
içermektedir. Program kapsamýnda verilen desteklerin tamamý
geri ödemesiz destekler olup destek isimleri ve üst limitleri
aþaðýda listelenmiþtir.

GENEL DESTEK PROGRAMI
DESTEKLERÝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Yurt Ýçi Fuar Desteði
Yurt Dýþý iþ Gezisi Desteði
Tanýtým Desteði
Eþleþtirme Desteði
Nitelikli Eleman Ýstihdam Desteði
Danýþmanlýk Desteði
Eðitim Desteði
Enerji Verimliliði Desteði
Tasarým Desteði
Sýnai Mülkiyet Haklarý Desteði
Belgelendirme Desteði
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteði
Baðýmsýz Denetim Desteði
TOPLAM

ÜST LÝMÝT (TL)
30.000
10.000
15.000
15.000
20.000
15.000
10.000
30.000
15.000
20.000
10.000
20.000
10.000
220.000

Destekleme oraný 1. ve 2. teþvik bölgelerinde %50, diðer
bölgelerde (ve Kütahyada) % 60týr.
Geliþen Ýþletmeler Piyasasý KOBÝ Destek Programý: Bu destek
programý ile geliþme ve büyüme potansiyeline sahip küçük
ve orta ölçekli iþletmelerin; Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý
(ÝMKB) Geliþen Ýþletmeler Piyasasýnda iþlem görmesinin
saðlanmasý, sermaye piyasalarýndan fon temin edilmesine
imkan saðlanmasý amaçlanmaktadýr.
Program kapsamýnda verilen desteklerin tamamý geri ödemesiz
destekler olup destek unsurlarý, destek üst limit ve oranlarý
üst limitleri aþaðýda belirtilmiþtir.
Piyasa Danýþmaný Danýþmanlýk Hizmet Bedeli (azami 2 yýl)
destek ödemesi üst limiti 60.000 TL destek oraný %75,
Baðýmsýz Denetim Hizmeti Bedeli destek ödemesi üst limiti
20.000 TL %75, SPK kurul kaydýna alma ücreti, ÝMKB Geliþen
Ýþletmeler Piyasasý Listesine Kabul Ücreti, Merkezi Kayýt
Kuruluþu Masrafý destek ödemeleri üst limiti 10.000 TL destek
oraný % 100 ve Aracý Kuruluþa Ödenecek Aracýlýk Komisyonu
destek ödemesi üst limiti 10.000 TL destek oraný ise %75dir.
Tüm destek ve hizmetlerimiz ile ilgili daha detaylý bilgi almak
ve desteklerden yararlanmak isteyen kobi ve giriþimcilerimizi
müdürlüðümüze bekliyoruz.
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3308 SAYILI KANUN
KAPSAMINDA
ÝÞLETMELER VE
MESLEKÝ-TEKNÝK
LÝSELERÝN
ÝÞBÝRLÝÐÝNÝN
ÖNEMÝ
Hikmet ERDURAN

Beylerbeyi Ticaret Meslek Lisesi
(Adalet Meslek Lisesi) Müdürü

Ülkemizde, ilk, orta ve lise eðitimi zorunlu hale getirilerek
okullaþma oraný %100 olarak hedeflenmiþtir. Buna mukabil
yükseköðretimde okullaþma oraný çok düþüktür. Bunun için
ara eleman yetiþtiren mesleki ve teknik orta öðretim çok
önemlidir.
Ýlimizde ise mesleki eðitimde okullaþma oraný % 62dir. Bu
sevindirici bir durumdur. Bu sevindirici duruma karþýlýk, acaba
sektörle mesleki ve teknik eðitim okullarýnýn iliþkileri ne
durumdadýr? Dikkat edilmesi gereken nokta; tüm sektörlerle,
mesleki ve teknik eðitim veren okullarýn iþbirliklerinin artarak
devam etmesidir. Ýþbirliðinin artmasý mesleki ve teknik eðitim
veren okullarla sektörün daha saðlýklý ve verimli kararlar almasýný
saðlayacaktýr. 2013-2014 eðitim ve öðretim yýlýnda, 29 alanda
900e yakýn mesleki ve teknik okullarýn son sýnýf öðrencisi
olacaktýr. Bu öðrenciler iþletmelere 3308 Sayýlý Kanun
kapsamýnda beceri eðitimine gidemeyecek ve bir kýsmý, bu
dersi okullarýnda almak zorunda kalacaklardýr. Yine ayný
kanunun Ýþletmelerin personel sayýlarýný baz alarak kaç
öðrenci çalýþtýrmalarý gerektiðini düzenleyen maddesi
deðiþtirilerek, iþletmelerin daha çok öðrenci çalýþtýrabilmeleri
amaçlanmýþtýr. Baþta Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý olmak

68

üzere, Ýþ-Kur, S.G.K., Ýl Özel Ýdaresi, Belediye, Adliye, Baro
ve baðlý avukatlar, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý, bankalar, resmi
ve özel sektöre baðlý kuruluþlar, ilimizdeki mesleki ve teknik
okullarýn son sýnýf öðrencilerine staj imkaný saðlamak
konusundaki iþbirliðine çok yardýmcý olmaktadýrlar. Bu çalýþmalar
ile ilgili olarak Ýþletme Belirleme Komisyonu Toplantýsýnda
alýnan kararlar doðrultusunda önerilerimiz þunlardýr:
1. Her iþletme, kendi alanýnda öðrencilere staj imkaný
saðlamalýdýr.
2. Staj esnasýnda öðrencilerin alanlarýnda yetiþtirilmesine özen
gösterilmelidir.
3. Staj esnasýnda yetiþtirilmiþ öðrenci, okul sonrasý iþletme
tarafýndan istihdam edilebilir.
4. Ýþletme ve kurumlarda öðrencilerden sorumlu kiþilere ve
koordinatör öðretmenlere 3308 sayýlý kanunun uygulanmasý
ile ilgili seminer verilmelidir.
5. Özel ve tüzel kiþiliðe haiz iþletmelerde ve kurumlarda,
öðrencilerin yetiþtirilmesiyle ilgili olarak usta öðretici bulunmalýdýr.
6. Kütahyaya yapýlan yatýrýmlarýn çeþitliliðine baðlý olarak,
mesleki ve teknik eðitim okullarýnda yeni bölümler açýlmalýdýr.

Haber
Anlamlý Proje

ORMAN BÖLGE
MÜDÜRLÜÐÜNDEN
ANLAMLI PROJE
137 Bin Dumlupýnar Þehidi Anýsýna 137 Bin Fidan

çektiðini anlattý.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüðü tarafýndan Dumlupýnar
Baþkomutan Meydan Muharebesinde þehit olan 137.000
Mehmetçik adýna; Dumlupýnar Üniversite kampüsünde orman
oluþturulmasý için 137.000 adet fidan dikildi.

45 bin öðrenci kapasitesiyle Türkiye'nin en çok öðrenciye
sahip ilk 6 üniversitesinden biri olan DPÜ'nün, 8 fakülte, 3'er
yüksekokul ile enstitü, 10 meslek yüksekokuluyla faaliyet
gösterdiði bilgisini veren Eryiðit, þunlarý söyledi:

Kütahya Orman Bölge Müdürü Kenan Eryiðit, , "þehit"
kavramýnýn, "imanýna canýný þahit kýlan, Allah'a imanýný canýyla
ispat eden, insanlýða örnek ve model olan kiþi" anlamýna
geldiðini söyledi.

"Türk kimliðinin mimari dille anlatýlmýþ en güzel örneklerinden
birine sahip olan DPÜ, eðitim öðretim için modern, zevkli ve
yeterli imkanlar sunarken sadece mekaný tamamlayýcý unsur
olan yeþil dokudaki eksiklikleriyle dikkati çekiyordu. Bu eksikliði
gidermek ve yeþil Türkiye idealine bir katký daha yapmak
amacýyla teknik elemanlarýmýz tarafýndan saha envanteri çýkarýldý.
Bilahare zaman-mekan cetvelleri, sahaya dikilecek fidan tür
ve miktarlarý da tespit edilerek, proje oluþturuldu. Buradaki
çalýþmalarýmýz, geçen yýl 21 Mart tarihinde Orman Haftasý'nda
baþladý. Sahada toprak iþlemesi yapýlarak hýzlý bir þekilde
aðaçlandýrmaya baþlandý.

Þehit ve gazileri, vatan için yaptýklarý fedakarlýklardan dolayý
þükran ve minnetle andýklarýný belirten Eryiðit, "Onurlu bir millet
olmak için en kutsal deðer olan vatan uðruna Dumlupýnar'da
þehitlik mertebesine ulaþan 137 bin Mehmetçiðimiz için 137
bin fidan diktik. Onlar bu fidanlarla yüreklerimizde her daim
yaþayacaktýr" dedi.
Eryiðit, dikilen fidanlarýn büyüyerek bir orman oluþturmasý ve
asýrlara þahitlik etmesini dileyerek, þehit ve gaziler için ne
yapýlsa az olduðunu belirtti.

4 Yýllýk Proje 1 Yýlda Gerçekleþtirildi
Þehitleri þükran ve minnetle andýklarýný dile getiren Eryiðit,
þöyle devam etti:
"Vatan sevgisiyle hayatýný ülkesine adayan kahramanlarýmýzýn,
hayatýný imanýna þahit kýlan þehit ve gazilerimizin kahramanlýklarý
hiçbir zaman unutulmayacaktýr. 7 bin 500 dekarý aþkýn bir
alana sahip olan Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi
Kampüsünü, Dumlupýnar þehitlerimiz anýsýna aðaçlandýrdýk.
Bu çalýþmalar, esasýnda 4 yýllýk bir proje olarak hazýrlanmýþtý.
Þehitlerimiz için ne yapsak azdýr diyerek projeyi hýzlandýrdýk
ve yaklaþýk bir yýl içinde 820 dekar alana 137 bin fidan dikimini,
öngörülen süreden önce tamamladýk.

ODTÜ Kampüsü'ndeki Aðaçlandýrmanýn Benzeri
Eryiðit, 1992 yýlýnda kurulan DPÜ'ye ait Evliya Çelebi
Kampüsünün, mimari özellikleri ve tabii güzellikleriyle görenleri
kendisine hayran býraktýðýný, kent merkezine nazýr bir tepede
geniþ bir alandaki Selçuklu mimarisi tarzýndaki yapýlarýn dikkati
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Sahaya Dikilen Fidanlar:
 Karaçam
 Sedir
 Mahlep
 Yalancý Akasya
 Aylantus
 Akçaaðaç
 Çitlembik
 Ahlat
 Ýðde
 Ihlamur
 Ceviz
 Toplam

: 67.300 adet
: 28.650 adet
: 9.000 adet
: 7.000 adet
: 5.000 adet
: 11.000 adet
: 3.000 adet
: 2.000 adet
: 1.000 adet
: 2.000 adet
: 1.050 adet olmak üzere
:137.000 adet fidan þeklindedir.

Eryiðit, Orman Genel Müdürlüðü'nce Ortadoðu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Kampüsünde gerçekleþtirilen aðaçlandýrma
çalýþmasýnýn benzerini Kütahya'da 137 bin þehit anýsýna
yapmaktan gurur duyduklarýný belirterek, aðaçlandýrma
çalýþmalarýnda görev yapan teknik elemanlar, Orman Bölge
Müdürlüðü iþçileri ve vatandaþlara teþekkür etti. Þehit düþen
tüm evlatlarýmýzý ve gazilerimizi bir kez daha þükranla anýyoruz
dedi.

Haber
Anlamlý Proje

KUTSO EHRAMÝ KARAÇAM HATIRA
ORMANI KURULUYOR

yer tuttuðuna deðinerek, aðaçlandýrmanýn sadece devletin
görevi olmadýðýnýn bilinmesi gerektiðini söyledi. Doðanýn ve
doðayý korumanýn önemini çevremizde anlatmalýyýz dedi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) sosyal tesisi Âlâ
Restoranda düzenlenen törende, KUTSO ile Kütahya Orman
Bölge Müdürlüðü arasýnda, KUTSO Ehrami Karaçam Hatýra
Ormaný protokolü imzalandý.
Sadece Kütahyada doðal olarak yetiþen ve nesli tükenme
tehlikesi taþýyan endemik tür ehrami karaçamdan oluþacak
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý hatýra ormaný, KütahyaAfyonkarahisar karayolu üzerinde kurulacak.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, protokol imza
töreninde yaptýðý konuþmada; ormanlarýn yaþamýmýzda önemli
BASIN BÜLTENÝ
KUTSO EHRAMÝ KARAÇAM HATIRA ORMANI KURULUYOR
Doðal güzelliklerin bilinçsizce kullanýlarak yok edildiði günümüzde,
gelecek nesillere daha güzel bir dünya býrakmanýn, tüm insanlýðýn
en önemli vazifeleri arasýnda yer almasý gerektiði bilincini taþýyan
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO), bu düþünceden
hareketle, sadece Kütahyada doðal olarak yetiþen ve nesli tükenme
tehlikesi taþýyan endemik tür ehrami karaçamdan oluþacak bir hatýra
ormaný oluþturmayý kararlaþtýrmýþtýr.
Çeþitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Avrupa'da 12 bin tür
bitki, Türkiye'de ise 9 bin tür bitki çeþidi bulunmaktadýr. Dünyada
her yýl 16 milyon hektar orman alanýnýn yandýðý, son 30 yýlda dünya
orman örtüsünün beþte birinin, yangýn, kentleþme, sanayileþme,
bilinçsiz kullaným vb. sebeplerden dolayý yok olduðu belirtilmektedir.
Yetiþmiþ bir aðacýn, günde 17 kiþinin oksijen ihtiyacýný karþýlayarak,
22.5 kilogram karbondioksiti yok ettiði araþtýrma sonuçlarýnda
bildirilmektedir. Dünyada, dakikada 21 hektar orman alanýnýn
kaybedildiði, bir yýl içinde kullanýlan kaðýt, karton ve diðer eþyalar
için kiþi baþý 7 adet aðaç tüketilmektedir. Böylece, her yýl her birimizin
doðaya 7 aðaç borcu oluþmaktadýr.
Geçmiþ yýllarda dünyada orman alanlarý çok fazla iken, dünya
nüfusu arttýkça tükenmez gibi görünen ormanlar azalmaya baþlamýþ
ve tehlikeli boyutlara ulaþmýþtýr. Doðal nedenler, bilinçsiz kullanýmlar,
yangýnlar, sanayileþme, yeni tarým alanlarý açýlmasý, konut yapýmý,
nüfus artýþý gibi birçok sebepten dolayý, ormanlarýn gittikçe azalmasý,
insanlarýn ve dünyanýn geleceðini tehdit eder hale gelmiþtir.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Kenan Eryiðit yaptýðý
konuþmada; Kütahya merkezde ve ilçelerinde yapýlan
aðaçlandýrma çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek, ormanlarýn
milli servetimiz olduðunu belirtti. Kütahya halkýnýn, esnafýnýn
ve sivil toplum kuruluþlarýnýn aðaçlandýrma çalýþmalarýna
gösterdiði hassasiyetten, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn
destek ve iþbirliðinden memnuniyet duyduðunu ifade etti.
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, Kütahya Orman Bölge
Müdürlüðüne ve KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Gürala,
KUTSO Ehrami Karaçam Hatýra Ormaný oluþturulmasýndan
dolayý teþekkür etti ve Fatih Sultan Mehmetin Ormanlarýmdan
bir dal kesenin, baþýný keserim sözünü hatýrlatarak, ecdadýmýzýn
ormanlara verdiði önemi vurguladý.
KUTSO Ehrami Karaçam Hatýra Ormaný ile ilgili basýn bülteni
KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkýþ tarafýndan okunarak,
katýlýmcýlar ve basýn mensuplarý ile paylaþýldý.
Bu tehdit karþýsýnda; kamu ve özel sektör ile STKlar tarafýndan
çeþitli sosyal sorumluluk projeleri baþlatýlmýþtýr. Bu etkinliklerden
birisi de, her yýl Mart ayý içerisinde gerçekleþtirilen Orman Haftasý
kutlamalarýdýr.
Orman haftasý kutlama programlarý ile; ormanlarýn korunmasý ve
geliþtirilmesi, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için, yurdumuzun
birçok köþesinde, aðaç dikme, tanýtým ve bilinçlendirme gibi etkinlikler
düzenlenmektedir. Bu sayede, ormanlara önem verilmesi, yok
edilmemesi, insanlarýn günlük yaþamý için kullanýlan aðaçlarýn yerine,
yeni aðaçlandýrmalarýn yapýlmasý gerektiði konularýnda farkýndalýk
oluþturulmakta ve kamuoyuna yansýtýlmaktadýr.
Biz de Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) olarak, sosyal
sorumluluk projeleri kapsamýnda, doðaya olan görevlerimizi yerine
getirmek adýna, KUTSO Ehrami Karaçam Hatýra Ormanýný
oluþturuyoruz. Gelecek nesillerimize, daha yeþil bir çevre býrakabilmek
amacýyla, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý üyeleri adýna, bu hatýra
ormanýný Kütahyaya armaðan ediyoruz.
Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde, dünyada sadece
Kütahyada doðal olarak yetiþen ve nesli tükenme tehlikesinde
bulunan endemik tür Ehrami Karaçam Hatýra Ormaný projemizi
baþlatýyoruz. KUTSO ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüðü arasýnda
yapýlan protokol kapsamýnda gerekli arazi hazýrlýðý yapýlarak fidan
dikimi gerçekleþtirilecek olan hatýra ormaný projemizi kamuoyuyla
paylaþýyor, bu çalýþmadan duyduðumuz gurur ve memnuniyeti tüm
üyelerimiz ve hemþehrilerimizle paylaþýyoruz.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý
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Haber
Toplantý

KUTSO
ARALIK AYI
MECLÝS
TOPLANTISI
TKDK Kütahya Ýl Koordinatörü Ýhsan Kaymak,
KUTSO Meclisine konuk oldu
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) aralýk ayý olaðan
meclis toplantýsý, KUTSO Sosyal tesisi Âlâ Restoranda
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
tarafýndan, yeni üyelere üyelik levhalarý takdim edildi. KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, takdimlerin ardýndan
üyelere þunlarý söyledi: 2012 yýlýnda yeni kayýt olan üye
sayýmýz, önceki yýllara oranla daha fazla artmýþtýr. Bu da, 2012
yýlýnýn iyi geçtiðinin göstergesidir. Yeni yýlda da, üye sayýmýzýn
daha fazla olmasýný diler, üyelerimize saðlýk, afiyet ve bol
kazanç temenni ederim.
KUTSO toplantý salonunda, KUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis
Üyeleri ile bazý meslek komite baþkanlarýnýn katýlýmýnda yapýlan
meclis toplantýsýna, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu (TKDK) Kütahya Ýl Koordinatörü Ýhsan Kaymak konuk
oldu. Kaymak, TKDKnýn çalýþma yapýsý ile Kütahyanýn
yararlanabileceði destek ve hibeler konusundaki bilgilerini
hazirunla paylaþtý. KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen
tarafýndan, Ýhsan Kaymaka teþekkür plaketi takdim edildi.

tavsiyelerini paylaþtý. Güral; Duraðan olursanýz, birileri mutlaka
sizi geçer, karamsar deðil, daima umutlu olun diyerek sözlerine
þöyle devam etti: Her yeni yýl taze bir baþlangýçtýr, yeni yýldan
umutlu olmanýzý tavsiye ediyorum. Yapabileceklerinize önce
kendiniz inanýn ve hedefler koyun. Hedef koymazsanýz, ne
yapmanýz gerektiðini bilmeniz mümkün deðildir. Hedeflerinizi
koyarken, bütçenizi iyi yapýn. Kalite standartlarýný benimseyin
ve uygulayýn. Ýnovasyon, ihtiyaçlarýnýz arasýnda olmazsa
olmazýnýz olsun. Ýyimser olun, karamsarlýk asla sizinle beraber
olmasýn. Empati yapýn ve hoþgörülü olun. Size zarar
vermeyecek, altýndan kalkabileceðiniz riskleri alýn. Yeteneðiniz,
sermayeniz ve itibarýnýz sizin en önemli güçlerinizdir. Ancak
bunlardan daha önemli olan gücünüz, çalýþanlarýnýzdýr.
Kurumsallaþmaya önem verin ve kendi yöneticilerinizi kendi
firmanýz içinde yetiþtirin. Þirketinizde ve ailenizde mutlaka
kurallarýnýz olsun. Ayaklarýnýzý yere saðlam basýn ama gözünüz
zirvede olsun. 2013 yýlý, mutluluk, saðlýk ve afiyet getirsin, tüm
hayalleriniz gerçek olsun. Sizin baþarýlarýnýzdan, hem kendiniz,
hem aileniz, hem þehriniz, hem de ülkeniz yararlansýn.

Meclis toplantýsýnýn olaðan gündem maddeleri ile devam eden
toplantýda kasým ayýna dair toplantý tutanaðý ve yönetim kurulu
faaliyet raporu haziruna sunuldu. Aylýk mizan, 2013 yýlý KUTSO
Tahmini Bütçesi ve Hizmet Tarifeleri hakkýnda Yönetim Kurulu
Muhasip Üyesi Bülent K.Sarpaþar tarafýndan haziruna bilgi
verildi.

KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen ise; Zafer Bölgesel
Havalimaný ile ilgili olarak Afyonkarahisar, Kütahya ve Uþak
illerinin iþbirliðinde oluþturulan Zafer Cazibe Merkezi
Platformunun yaptýðý toplantýlar hakkýnda bilgi vererek,
havalimanýnýn bölgesel olma özelliðinden dolayý, bölgesel
iþbirliðini saðladýðýný belirtti. Delen, ayrýca Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði (TOBB) Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu ve
Genç Giriþimciler Ýl Kurulu Ýcra Komiteleri Çalýþma Usul ve
Esaslarýna göre yapýlan seçimler ile seçimler sonucunda
kurulda görev alan isimler hakkýnda bilgi verdi.

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, KUTSO Meclisine
hitabýnda; bitmekte olan 2012 yýlýnýn genel deðerlendirmesini
yaparak, 2013 yýlýndan beklentiler konusunda görüþ ve

Gündem maddeleri ve konuþmalarýn tamamlandýðý KUTSO
aralýk ayý olaðan meclis toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen
tarafýndan kapatýldý.
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Haber
Toplantý - Seminer

KUTSO ÜYELERÝNE
TKDK
BÝLGÝLENDÝRMESÝ

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ
SEMÝNERÝNE BÜYÜK ÝLGÝ
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý iþbirliðinde 6331 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Kanunu ve iþverenlere getirdiði yükümlülükler konulu
bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) tarafýndan
düzenlenen bilgilendirme toplantýsýnda, Tarým ve Kýrsal
Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya Ýl Koordinatörü
Ýhsan Kaymak tarafýndan, TKDKnýn hizmet ve sorumluluk
alanlarý ile çalýþma usul ve esaslarý, hibeler ve yatýrým destekleri
konularýnda KUTSO üyelerine bilgiler verildi.
Bilgilendirme toplantýsýna, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen,
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Yönetim Kurulu Baþkan
Vekili Ýsmet Özotraç ve KUTSO üyeleri katýldý.
Gýda Ticareti, Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Ýmalatý, Ýnþaat
Malzemeleri ve Tesisatý, Hizmet Sektörü, Çini, El Sanatlarý,
Yöresel Sanat Faaliyetleri ile Mühendislik ve Teknik Hizmetler
Sektöründe faaliyet gösteren KUTSO üyelerinin katýldýðý
bilgilendirme toplantýsýnda; iþletmelerin hibe almak için yapmasý
gereken çalýþmalarýn neler olduðu, hangi çalýþmalarýn hibelerle
desteklendiði, bu hibelerden yararlanma koþullarý hakkýnda
bilgi verildi. Ayrýca, iþletmelerin hibelerden yararlanmak için
hazýrlayacaklarý projelerde dikkat etmesi gereken hususlar ile
projeler kapsamýnda yapýlan yatýrýmlarýn özellikleri konularýnda
ayrýntýlý bilgi verilerek, katýlýmcýlarýn sorularý cevaplandýrýldý.

Yoðun katýlým ve ilgi ile gerçekleþtirilen bilgilendirme toplantýsýnda;
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Teftiþ Ankara Grup
Baþkanlýðý Baþkan Yardýmcýsý ve Ýþ Baþmüfettiþi Sayýn Ayhan
Yüksel 6331 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ve iþverenlere
getirdiði yükümlülükler konusunda bilgiler verdi.
Yüksel, kanunun amacýnýn iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý
ve iyileþtirilmesi ile iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki,
sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek olduðunu
belirtti. Kanun hükümlerinin, kamu ve özel sektöre ait bütün
iþlere ve iþyerlerine, bu iþyerlerinin iþverenleri ile iþveren
vekillerine, çýrak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm
çalýþanlarýna, faaliyet konularýna bakýlmaksýzýn uygulanacaðýný
söyledi.

Ayhan Yüksel, iþverenlerin ve çalýþanlarýn

yükümlülükleri, iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetleri, iþyeri hekimliði
ve iþ güvenliði uzmanlarýnýn görevleri, tehlike sýnýflarýnýn
belirlenmesi ve risk deðerlendirme uygulamalarý, idari para
cezalarý ve uygulamalarý, bu uygulama hükümlerini belirleyen
yönetmelikler hakkýnda ayrýntýlý bilgi vererek, katýlýmcýlarýn
sorularýný cevaplandýrdý.
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Haber
Konferans

NAFÝ GÜRAL
DPÜDE
ÖÐRENCÝLERLE
TECRÜBELERÝNÝ
PAYLAÞTI
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral
Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik
fakültesinde öðrencilere konferans verdi

Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Karaaslan
öðrencilere bir konuþma yaptý. Konuþmanýn ardýndan Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral, DPÜ Mühendislik Fakültesi öðrencilerine inþaat
sektörüyle ilgili bilgi vererek öðrencilerle tecrübelerini paylaþtý.
Güral öðrencilere, proje geldiðinde saðlamlýk maliyet ve
fonksiyon faktörlerinin vazgeçilemez olduðunu hatýrlatarak
Yaptýðýnýz yapý saðlam olmazsa uzun yýllar hizmet veremez.
Saðlam bir yapýnýn oluþmasý için ucuz maldan ziyade nitelikli
mallar kullanýlmalý. Burada malzemeleri tanýmak çok önemli
dedi.
Endüstriyel yapýlarda fonksiyonlarýn nasýl kullanýlmasý gerektiði
üzerinde duran Güral, endüstriyel yapýlarýn dýþ görünüþüne
önem verilmeden özensiz bir þekilde inþa edildiðini kaydetti.
Güral, Endüstriyel yapýlarýn hava þartlarýna etkisini bilmelisiniz.
Buna göre düzenlemelisiniz. Endüstriyel yapýlarda insanlar
yaþayacak, çalýþacak. Buradaki insanlarýn asgari ihtiyaçlarýnýn
planlanmasý gerekiyor. Bu planýn olmasý içinde yapý hakkýnda
geniþ bilgilere sahip olmalýsýnýz diye konuþtu.
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Turizm iþletmelerinde tasarýmýn önemini vurgulayan Güral
þunlarý söyledi: Þantiye kurulduðunda hemen tasarýmý yapýlmalý.
Þantiye nasýl nerde hangi fonksiyonda kurulacak bunlarýn
planlanmasý gerekir. Doðru plan yapýlýrsa problem kalmýyor.
Mesela otellerimizde giriþler hep yan taraftadýr. Yandan
girdiklerinde Ýçerde onu karþýlayan lobi ile karþýlaþýyorlar. O
lobiden aldýklarý algý bizim için çok önemlidir. O binaya deðer
katan onun tasarým güzellikleridir. Elinize gelecek her projede
tasarým yeteneðinizi mutlaka deðerlendirin.
Güral öðrencilere okul hayatlarý boyunca stajlarla kendilerini
geliþtirmelerini tavsiye etti. Baþarýsýný küçüklükten itibaren
babasýnýn yanýnda inþaat kokusu almasýna borçlu olduðunu
belirten Güral Ýlkokulda, ortaokulda, lisede ne zaman vakit
bulsam babamýn yanýna gider, orada iþ havasýný alýrdým. Bunu
çok da faydasýný gördüm. Benim baþarýmýn temelinde bu var.
Kendinize acýmayýn. Kendinize acýrsanýz baþarý grafiðiniz
yüksek olmaz. Her tatil döneminde mutlaka bir þantiyeye gidin
iþi öðrenin. Kendinizi yetiþtirmek zorundasýnýz dedi.

Haber
Konferans

Güral, staj yapmak, kendini geliþtirmek isteyen bütün
öðrencilere þantiyelerini ve diðer imkânlarýný saðlayabileceklerini
söyledi. Üniversitenin ve üniversitede eðitimin donanýmlý
olduðunu vurgulayan Güral öðrencilerin çaba sarf etmesi
gerektiðini kaydetti. Güral öðrencilere þunlarý söyledi. Eðer
kendinizi geliþtirmek istiyorsanýz rektörümüzle konuþup biz de
þantiyeleri sizlere açabiliriz. Siz de þantiye ortamýnda çalýþanlarla
beraber iþin nasýl olduðunu yaþayarak mezun olduðunuzda
bunun çok faydasýný göreceksiniz. Rektörümüz talimat verdiði
sürece bizim þantiyelerimize gelebilirsiniz. Þuanda makine
fabrikasý yapýyoruz. Öðrencileriniz gelip yararlanabilirler. Bu
fabrikada üniversitenin çalýþabileceði bir bölüm ayýrabiliriz.
Hem de üniversite sanayi iþbirliði anlamýnda bir katký olacaktýr.
Ýnþaatlarýmýz her zaman öðrencilere açýktýr. Buradan mezun
olan öðrenciler sadece diplomalarýyla deðil birazda tecrübeleriyle
evlerine dönüp memleketimize hizmet etsinler. Sizlerin bütün
ihtiyacýna katkýda bulunmayý biz görev sayýyoruz her zaman
elimizden geleni yapacaðýz.
Konferansýn ardýndan Rektör Karaaslan Nafi Gürala günün
anýsýna plaket takdim etti. Güral daha sonra üniversitede
laboratuvarlarý gezdi. Tubitak hidrojenli araba yarýþlarý için
hidrojenle çalýþan araba üreten grubun takým kaptaný Uður
Özler projeyle ilgili Nafi Gürala bilgi verdi.

KUTSO GENEL
SEKRETERÝ,
DPÜ ÞAPHANE
MYODA
ÖÐRENCÝLERE
SESLENDÝ
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Genel Sekreteri
Salih Nafi Alýç, Dumlupýnar Üniversitesi Þaphane Meslek
Yüksekokulu Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Büro Yönetimi
ve Yönetici Asistanlýðý Seminerine konuþmacý olarak konuk
oldu ve öðrencilere seslendi.
Seminer, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Soner Akkoç,
Yüksekokul öðretim görevlileri ve ilgili bölüm öðrencileri
tarafýndan ilgiyle dinlendi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Genel Sekreteri Salih Nafi
Alýç, sekreterlerin kurumlar için öneminden bahsederek
konuþmasýna baþladý. Bu mesleðin en güçlü adaylarý olan
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý öðrencilerinin, gelecekte
ne yapmalarý gerektiði konusu üzerine, iþ dünyasýnda yaþanan
tecrübelerden örnekler vererek, açýklamalarda bulundu.
KUTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alýç, seminerin sonundaki
soru cevap bölümünde ise, öðrencilerin yönetici asistanlýðý
hakkýndaki sorularýný cevaplandýrdý.
Seminer sonrasýnda, Þaphane Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Soner Akkoç, baþarýlý bir kariyere sahip, deðerli bir
insaný Þaphanede aðýrlýyor olmaktan duyduðu memnuniyeti
dile getirdi. Akkoçun, Kütahyada staj yapmak ve iþ hayatýna
atýlmak isteyen Þaphane MYO öðrencileri için yapmýþ olduðu
ricayý memnuniyetle karþýlayan KUTSO Genel Sekreteri Alýç,
10 öðrenciye staj imkâný saðlama ve iþ bulma konusunda
yardýmcý olma sözü verdi.
Programýn sonunda, Þaphane MYO Müdürü Doç. Dr. Soner
Akkoç, KUTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alýça günün anýsýna
teþekkür belgesi takdim etti.
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KADIN GÝRÝÞÝMCÝLERÝN ZÝYARET ATAÐI
KÜTAHYA VALÝSÝ KENAN ÇÝFTÇÝYE ZÝYARET
TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Ýcra Komitesi
Baþkaný Sevim Güral Olgun ve beraberindeki kurul üyeleri
Kütahya Valisi Kenan Çiftçiyi makamýnda ziyaret etti.
Kadýn Giriþimcilerin sayýsýnýn artýrýlmasýnýn önemine deðinen
Sevim Güral Olgun, ziyarette þunlarý söyledi: Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði bünyesinde faaliyet gösteriyoruz. Ýlk olarak 2007
yýlýnda atanarak göreve baþladýk. 14 Aralýk 2012 tarihinde yapýlan
seçimlerimizden sonra icra kurulumuzu yeniden þekillendirdik.
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Kurul olarak yaptýðýmýz çeþitli etkinliklerde, merkez ve ilçelerimizden
2500e yakýn kadýný bir araya getirerek, giriþimcilik ve yatýrýmlar
konusunda cesaretlendirdik. Kadýnlarýmýzý KOBÝ iþletmesi olmaktan
çýkarýp, büyük iþletme ve sanayici olmalarý için yönlendirmek
istiyoruz. Yýllarca diplomalý ev kadýnlarý yarattýk. Artýk onlarý da
sanayiye, iþ dünyasýna kazandýrmak zorundayýz. Kadýnlarýmýzý
rol modellerle bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Kadýn
giriþimcilerimizin geliþtirilmesi için yapýlacak çalýþmalarda, yerel
yöneticilerimizden destek bekliyoruz. 
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Vali Çiftçiden Kadýn Giriþimcilere Pozitif Ayrýmcýlýk
Ayrýmcýlýk Sözü
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi ziyarette yaptýðý konuþmada kadýn
giriþimcilere pozitif ayrýmcýlýk sözü vererek þunlarý söyledi:
"Kadýnlarýmýzýn sosyal hayata ve iþ hayatýna girmesi bizleri
fazlasýyla sevindiriyor. Kadýnlarýmýzýn hayatýn her alanýnda rol
almasý gerektiðine inanýyoruz. KÝÞGEM'de (Kütahya Ýþ Geliþtirme
Merkezi) kadýnlarýmýza pozitif ayrýmcýlýk yapýyoruz. KOBÝ'lerde
de pozitif ayrýmcýlýk yapmak için çalýþýyoruz. Kadýn giriþimciler
olarak, Kütahyamýzýn yatýrýmda 81 vilayetin içinde ilk 10
arasýnda olmasýný hedefleyin."

KÜTAHYA BELEDÝYE BAÞKANI MUSTAFA ÝÇAYA ZÝYARET
TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýcra Kurulu Baþkaný Sevim
Güral Olgun ve beraberindeki kurul üyeleri, Belediye Baþkaný
Mustafa Ýça'yý Keler Konaðý Baþkanlýk makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý
bünyesinde 2007 yýlýnda atanmýþ olarak göreve baþladýklarýný
ve bunun 4 yýlda bir seçimlerle yenilendiðini ifade eden Baþkan
Sevim Güral Olgun, Biz, ilçeler dahil yaklaþýk 2500 kadýna
giriþimcilik ruhunu aþýlamak ve baþarýlý rol modellerle bir araya
getirmek için çeþitli çalýþmalarda bulunduk. Bu dönem seçilmiþ
olmanýn bir farklýlýðý olmalý ve benim en büyük hayalim mevcut
giriþimci kadýný desteklemek. Onlarýn istihdam yaratmalarýný
saðlamak, dolayýsýyla da KOBÝ düzeyindeki kadýn giriþimcilerimizi
güçlendirmek istiyoruz. Kadýnlarýmýzýn KOBÝ kategorisinden,
büyük iþletme düzeyine yükselmelerini hedefliyorum. 2023'de

dünyanýn 10. büyük ekonomisine sahip bir ülke olmak için
mücadele verirken, kadýný güçlendirmeden bu hedefi
yakalamamýz mümkün deðil. Kütahya'nýn kaderini deðiþtirmek
için hem Kütahya'daki mevcut yatýrýmcýmýzý hem de Kütahya
dýþýndan gelecek yatýrýmcýyý desteklemek gerekiyor. Bunun
en önemli unsurlarýndan bir tanesi de kadýnlara bu þansýn
verilmesi ve kadýnlarýn giriþimcilik, yatýrým alanlarýnda
desteklenmesi. Özellikle organize sanayi bölgesine gelmek
isteyen kadýn giriþimcilere pozitif ayrýmcýlýk yaparak yer tahsis
edilebilir. Kadýn giriþimci ve yatýrýmcýlarýn yolunun ve ufkunun
açýlmasý için yerel yönetimlerden de destek bekliyoruz. Kadýn
giriþimcilerimiz güçlü olursa, geleceðe daha güçlü hazýrlanýrýz
dedi.
Belediye Baþkaný Mustafa Ýça ziyarette yaptýðý konuþmada;
"Seçilerek göreve gelmiþ olmak çok farklý bir duygu. Bununla
birlikte sorumluluklarý da çok farklý olmaktadýr. Ben hem atanmýþ
olarak görev yaptým. Hem de seçilmiþ olarak görev
yapmaktayým. Öncelikle hepinizi kutluyorum. Göreviniz liderlik
ve bunun yanýnda topluma yön vermek. Hele hele kadýn
toplumuna yön vermek çok daha büyük sorumluluk isteyen
bir iþtir. Kadýn çalýþanýmýz, giriþimcimiz yüzde 8 civarýndadýr.
Almanya, Norveç ve Ýsveç gibi ülkelere bakarsak bu seviyeyi
yüzde 40 ve 45 lere çýkarmýþlardýr. Bizim ekonomik hayatýmýzda
bir denge kurulabilmesi için mutlaka bu seviyenin yükseltilmesi
gerekmektedir. Ülkemizde 2023 vizyon projeler içerisindeki
ilk 10 ülkenin 500 milyar dolarlýk bir ihracatý hedeflenmektedir.
Bunun için mutlaka kadýn giriþimcilerimizin öne geçmesi ve
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diðer kadýn giriþimcilerin de sürüklemesi lazýmdýr. Tek baþýna
bunu yapmak yetmiyor. Bulunduðum yerde geldiðimiz ilk
günden itibaren kadýn çalýþanýmýzýn, meslek edindirme de
dahil olmak üzere pozitif ayýrýmcýlýk yaptýk. Ve iyi ki bunu yaptýk.
Çalýþan kadýn sayýmýz ve eðitim seviyesi de çok yükseldi.
dedi.

DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRÜ PROF.DR.AHMET
KARAASLANA ZÝYARET
TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýcra Kurulu Baþkaný Sevim
Güral Olgun ve beraberindeki kurul üyeleri, Dumlupýnar
Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.Dr.Ahmet Karaaslaný ziyaret
etti.
Ziyarette Sevim Güral Olgun, kurulun çalýþma usulleri ve
organizasyon yapýsý ile yapýlan faaliyetler hakkýnda bilgi verdi.
DPÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Karaaslan ise; kadýn giriþimciler
kurulundan gelecek ortak çalýþma isteklerine açýk olduðunu
söyleyerek, üniversitede çalýþmakta olan tüm kadýn öðretim
görevlileriyle bir toplantý planlanmasýný ve bu toplantýda görüþ
alýþ veriþinde bulunulmasýný önerdi.

CEZAEVÝNDEKÝ MAHKUMLARIN EÐÝTÝMÝ ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR
BAÐIÞLADILAR
TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýcra Kurulu Baþkaný Sevim
Güral Olgun ve beraberindeki kurul üyeleri, Kütahya
cezaevindeki mahkumlarýn eðitimlerine ve meslek
edindirmelerine katký saðlamak amacýyla 7 adet bilgisayar
baðýþýnda bulundu.
Cezaevine yapýlan ziyarette, 15 bin TL. deðerindeki bilgisayarlarý,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Çýnar ve Cezaevi Ýl Müdürü
Necati Karacýka takdim ettiler.
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Sevim Güral Olgun, cezaevinde bilgisayarlarýn tesliminde
yaptýðý konuþmada, "Eðitim her yerde her camiada önemlidir.
Burada 300 mahkuma iþ sahasý açýldýðýný memnuniyetle
öðrendik. Mahkumlarýn mesleki eðitimleri için ihtiyaç olan
bilgisayarlarý satýn alýp kendilerine teslim etmekten sevinç
duyuyoruz. Toplumda dayanýþma ve iþbirliði yapmak önemli
bir görevdir. Her þeyi devlete býrakmak olmaz. Az da olsa
katký saðlamak ve dayanýþma içinde olmak hepimizin bir
görevidir dedi.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Çýnar ise yaptýðý konuþmada;
Kamu yöneticilerinin sivil toplum kuruluþlarý ile dayanýþma ve
iþbirliði içinde olmasý baþarý için çok önemlidir. Sevim Güral
Olgun baþkanlýðýndaki Kadýn Giriþimciler Ýl Kuruluna bu faydalý
desteklerinden dolayý teþekkürlerimizi sunuyoruz. Kader kurbaný
mahkumlarýn cezalarýný tamamlayýp, topluma döndüklerinde
bir meslek sahibi olmalarý, eðitilmeleri ve ýslah edilmeleri, hem
kendileri, hem yakýnlarý ve hem de toplumun tüm bireyleri
adýna önemli ve lüzumludur. Biz idare olarak bunu yapýyoruz.
Cezaevinde 300 mahkum, atölyelerimizde gömlek, ayakkabý,
iþ kýyafetleri, çini ve süs eþyalarý üreterek, hem para kazanýyor,
hem de meslek öðreniyorlar. Türkiye'deki tüm cezaevlerinin
gömlek ve iþ kýyafetlerini Kütahya Cezaevi'nde imal ediyoruz.
2012 yýlýnda 8,5 milyon liralýk ciroya ulaþtýk. Mahkumlarýn
yaptýðý çinileri, Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi büyük illerde
açtýðýmýz sergilerde satýyoruz. Adeta kapýþýlýyor. Ayrýca,
cezaevinin Kütahya ana yol üzerinde bulunan satýþ maðazasý
da var" þeklinde konuþtu.
Kütahya E Tipi Cezaevi Müdürü Necati Karacýk ise; Burasý
adeta bir fabrika gibi hizmet veriyor. Bize destek olan ve
imkanlar saðlayan Baþsavcýmýz Hüseyin Çýnar ve Kadýn
Giriþimciler Kurulu'na teþekkür ederiz" dedi.
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GENÇ GÝRÝÞÝMCÝLER ÝL KURULU
Z Ý YA R E T L E R D E B U L U N D U
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan, Kütahya Genç
Giriþimciler Ýl Kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, üniversitenin çalýþmalarý ve planlanan
projeler konusunda bilgiler verdi.
Üniversitede, öðrencilerden oluþan genç giriþimciler
topluluðunun çeþitli faaliyetler gerçekleþtirdiðini anlatan Rektör
Prof. Dr. Ahmet Karaaslan, genç giriþimciler topluluðu ile
Kütahya Genç Giriþimciler Kurulunun iþbirliði yaparak
faaliyetlerde bulunabileceðini söyledi.
TOBB Kütahya Genç Giriþimciler Ýl Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný
Zafer Bintepe ve beraberindeki kurul üyeleri, Kütahya Valisi
Kenan Çiftçi'ye, Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýçaya ve
Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.Dr.Ahmet
Karaaslana nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektör Karaaslan, Kütahya Genç Giriþimciler Ýl Kurulu gibi sivil
toplum kuruluþlarýyla iþbirliði yapmaktan her zaman memnun
olacaðýnýn altýný çizerek, üniversite ile iþbirliði yapmak isteyen,
bir düþüncesi, bir projesi olan herkese üniversitenin kapýsýnýn
açýk olduðunu ifade etti.

Yapýlan ziyaretlerde TOBB Kütahya Genç Giriþimciler Ýl Kurulu
Ýcra Komitesi Baþkaný Zafer Bintepe, kurulun yapýsý, çalýþma
biçimi ve planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgiler sundu.
Üniversite ile yapýlabilecek çalýþmalar konusunda DPÜ Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karaaslan ile fikir alýþveriþinde bulunan TOBB
Kütahya Genç Giriþimciler Ýl Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný
Zafer Bintepe, üniversite ve genç giriþimcilerin iþbirliðini
saðlamak üzere bu ziyareti gerçekleþtirdiklerini ifade etti.
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ÜNÝVERSÝTE-SANAYÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ
GELÝÞTÝRME ZÝRVESÝ
Kütahya Valiliði, Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ), Bilim Sanayi
ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
(KUTSO) iþbirliðinde düzenlenen ''Üniversite-Sanayi Ýþbirliði
Geliþtirme Zirvesi'' konulu panel, DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonunda yapýldý.
Panele, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, DPÜ Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karaaslan, Kütahya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Halil
Toklu, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, T.C. Zafer
Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr.Yýlmaz Özmen, KOSGEB
Kütahya Hizmet Merkezi Müdürü Adem Aypar, Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Kütahya Kadýn Giriþimciler
Ýl Kurulu üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB)
Kütahya Genç Giriþimciler Ýl Kurulu üyeleri, daire müdürleri,
iþ adamlarý, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, akademisyenler
ve öðrenciler katýldý.
Panelin açýlýþýnda Vali Kenan Çiftçi, DPÜ Rektörü Prof.Dr.Ahmet
Karaaslan, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Kütahya Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Halil Toklu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Þaban
Küçükgümrah, birer konuþma yaptý.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Þaban Küçükgümrah,
Türkiye'de yýllardan beri baþarýlamayan üniversite-sanayi
iþbirliðini kendisine görev edinen Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý'nýn, taþrada il müdürlüklerine bu görevi verdiðini ve
bu kapsamda Kütahyada, geçen yýl Mayýs ayýnda üniversitesanayi iþbirliði protokolü imzalandýðýný söyledi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, ''Üniversite-Sanayi
Ýþ Birliði Geliþtirme Zirvesi'' programýnýn, yapýlacak çalýþmalara
ivme kazandýrmak açýsýndan önemli bir çalýþma olduðuna
inandýðýný söyledi. Dumlupýnar Üniversitesi ve KUTSO
iþbirliðinde, iþletmelere ziyaretler yapýldýðýný belirten Güral,
faydalý modellerin kamuoyu ile paylaþýlmasýný tavsiye etti.
Üniversite-sanayi iþbirliðinin, hem þehrin, hem bölgenin, hem
de ülkenin geliþmesine önemli katkýlar saðlayacaðýný belirterek,
herkesin bu çalýþmalara katký saðlamasý gerektiðinin önemini
vurguladý.

80

Belediye Baþkan Yardýmcýsý Halil Toklu, bilgi kaynaklarýnýn iyi
yönetilmesi gerektiðini söyleyerek, geliþmiþ ülkelerde görülen
üniversite-sanayi iþbirliðinin Kütahyada da baþlamasýnýn
sevindirici olduðunu ifade etti.
DPÜ Rektörü Prof.Dr.Ahmet Karaaslan, çevreyi tahrip etmeyen
doðru bir sanayileþmenin önemine dikkat çekerek, insan
odaklý ve çevreye saygýlý bir sanayileþmenin gerekliliðini
vurguladý ve Dumlupýnar Üniversitesinin çok önemli bir
misyonunun olduðunu kaydetti.
Rektör Karaaslan, Üniversite-Sanayi Ýþbirliði Geliþtirme
Zirvesinde dile getirilecek sorunlarýn ve çözüm önerilerinin,
bir bilim merkezi olan üniversitede tartýþýlacaðý bir toplantý
olacaðýný belirtti. Karaaslan, sorunun varlýðýnýn bilinmesinin ve
çözüm arayýþlarý içerisinde bulunulmasýnýn çok önemli olduðunu
da söyledi.
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi de yaptýðý konuþmada; bir endüstri
bölgesi düþüncelerinin olduðunu, bunun plan ve programýný
belirlediklerini, bu endüstri bölgesinin, üç ayrý alanda Zafer
Havalimaný yakýnýnda 10 bin dönüm alan üzerine,
teknoparklarda üretilecek ürünlerin üretileceði mekânlarýn
oluþturacaðý alanlar olduðunu ifade etti.
''Üniversitedeki öðretim üyelerimizle 2023 vizyonunu hazýrladýk.
Sadece teknoloji deðil, sosyal alanlarda da birçok çalýþmalar
yaptýk. Olmazsa olmazlarýmýz, üniversite, sanayi, kamu kurum
ve kuruluþlarýdýr. þeklinde konuþan Vali Çiftçi, 3'lü dediðimiz
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Toplantý

Kütahyadan geldiðini, gelen projelerden 32sinin desteklendiðini
ifade etti.
T.C.Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme
Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) Kütahya Hizmet Merkezi Müdürü
Adem Aypar, KOSGEB desteklerinden nasýl yararlanýlacaðýný
ve verilen destekler ile ilgili bilgileri, dinleyenlerle paylaþtý.
T.C.Zafer Kalkýnma Ajansý Kütahya Yatýrým Destek Ofisi
Koordinatörü Kutlu Eser de, Zafer Kalkýnma Ajansý olarak
sunduklarý hizmetleri ve verilen destekleri anlattý. Eser, teknik
destek programý kapsamýnda Kütahyada 2000 kiþiye eðitim
verildiðini söyledi.

sacayaðýný kördüðüm gibi birbirine kenetleyip, daha ileriye
nasýl gidebiliriz diye çaba göstermek zorundayýz. Ýnanýyorum
ki, çok güzel teknolojilerle burada üretilebilecek çok güzel
eserleri üniversitedeki hocalarýmýz bulur, sanayicilerimiz de
bunu ticari mal haline getirir ve sadece Türkiye'ye deðil, tüm
dünyaya Kütahya markasý adý altýnda bunlarý satarlar. dedi.
Panel, üniversite sanayi iþbirliði tanýtým filmi gösteriminin
ardýndan DPÜ Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr.Kaan Erarslanýn
moderatörlüðünde gerçekleþti.
Panelde konuþan Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr.Kaan Erarslan,
Bugün dünyada bilim, sanayi ve teknoloji devi olarak
adlandýrdýðýmýz ülkelerin ve diðer geliþmiþ ülkelerin üniversite
sanayi iþbirliðinde de ayný þekilde zirvede olduklarýný, en ön
sýralarda yer aldýklarýný görüyoruz ve þunu fark ediyoruz ki; bu
ülkeler zirveye çýktýktan sonra üniversiteleriyle sanayileri iþbirliði
yapmýþ deðildir. Aslýnda üniversiteleri ile sanayileri iþbirliði
yaptýktan sonra bu noktaya geldiklerini görüyoruz. Baþka
parametreler de olabilir ama, bunun çok önemli bir parametre
olduðunu görüyoruz. dedi.

DPÜ Ýleri Teknoloji Araþtýrma, Geliþtirme ve Uygulama Merkezi
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Duysak, konuþulmasý gerekenin
üniversite-sanayi-devlet iþbirliði olduðunun altýný çizerek,
üniversiteler, bilim öðreten, düþünce öðreten, inovasyonun
merkezi olan kurumlardýr. Sanayi, inovasyon ve yeni fikirleri
ele alýp ticarileþtiren kurumlardýr. Devlet ise, bunlara gerek
kanunlarla, gerekse teþviklerle atmosfer oluþturan yapýdýr
dedi. Duysak, üniversiteler daha çok bilim üretir hale gelmekte;
sanayi daha ziyade kendi iþiyle meþgul olup yeni ürünlerle,
rekabet edilebilir yeni teknolojilerle uðraþmaktadýr. Devlet de
kendini üniversitelerden, özellikle sanayiden çekerek, kendi
asli vazifesini yaparak kanunlarý düzenlemekte ve teþvikler
vermektedir. Bütün bu birimler çok güzel çalýþmakta, ama
bunlarýn ortak çalýþacaðý zeminler de lazým. Bu zeminler
teknoparklar olmaktadýr dedi. Duysak, Dumlupýnar Üniversitesi
olarak bilim üretilmesine nasýl katký saðlayacaklarýna deðindi.
Teknokente ve sanayiye nasýl destek verileceðini kaydederek,
üniversite bünyesinde ileri teknolojiler merkezinin kurulduðunu
söyledi.
Panelin ardýndan panelistler, katýlýmcýlar tarafýndan kendilerine
yöneltilen sorularý cevapladýlar.

Panelde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Þube Müdürü
Adnan Selçuk Erginöz, bakanlýðýn destek projelerini anlattý.
Erginöz, Bilimsel bilgileri ticarileþtiremiyorsak orada sorunumuz
vardýr. Üretilen teknolojik bilgilerden katma deðer
yaratamýyorsak, orada sorun vardýr. Bu sorunlarýn giderilmesini,
destek programlarýndaki entegrasyon ile saðlayacaðýz. dedi.
Erginöz, Bakanlýðýn iþbirliði programlarýndan söz ederek bilgiler
sundu.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK)
Uzmaný Utku Seçkin, projelerin deðerlendirilmesi ve süreçleri
hakkýnda bilgiler verdi. Seçkin, 15454 projenin 53ünün
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NAFÝ GÜRAL,
BOÐAZÝÇÝ
ÜNÝVERSÝTESÝ
ÖÐRENCÝLERÝYLE
BULUÞTU
Boðaziçi Üniversitesi tarafýndan gerçekleþtirilen
Idea Talks Liderlik Sohbetlerine konuk olan
Kütahya Porselen Sanayi A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral, iþ yaþamýndaki deneyimlerini öðrencilerle
paylaþtý. Güral konuþmasýnda öðrencilere
Mezun olduktan sonra iþ aramayýn, kendi iþinizi kurun.
Ayaðýnýzý yere saðlam basýn, gözünüz zirvelerde olsun,
tavsiyesinde bulundu.
Kütahya Porselen Sanayi A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral, 50 yýlý aþkýn süredir içinde bulunduðu iþ hayatýnda
yaþadýklarýný, baþarý ve birikimlerini Idea Talks Liderlik
Sohbetlerinde kapsamýnda Boðaziçi Üniversitesi öðrencileriyle
paylaþtý.
16 yaþýnda iþ yaþamýna girdiðini ifade eden Güral, kendisinin
üniversite okuyamadýðýný ancak bu açýðýný herkesten daha
fazla çalýþarak ve okuyarak kapattýðýný belirtti. Baþarýnýn bir sýr
olmadýðýný söyleyen Güral, Baþarýyý istemeniz lazým. Hayal
etmeniz lazým. Gerçekçi hayaller kurmak lazým. Hayallerinin
peþinden koþanlar muhakkak baþarýya ulaþýr. Ayaðýnýzý yere
saðlam basýn, gözünüz zirvelerde olsun, dedi.
ÝÞ ARAMAYIN,
ARAMAYIN, ÝÞ KURUN!
Güral, öðrencilerin giriþimcilik yönlerini geliþtirmesini isteyerek,
yeni neslin iþ kurmasýnýn daha kolay olduðunu söyledi. Güral,
özellikle internet giriþimciliðinin büyük fýrsatlar taþýdýðýný belirterek
Artýk eskisi gibi iþ kurmak için büyük sermayelere ihtiyaç yok.
Ýnternet gerçekten büyük fýrsatlar sunuyor. Sizler teknolojiye
çok yatkýnsýnýz. Mezun olduktan sonra 1-2 yýl staj yapýn.
Ondan sonra muhakkak kendi iþinizi kurun. Ýþ fikrinize ortak
olacak, sizi destekleyecek çok sayýda iþadamý bulabilirsiniz,
deðerlendirmesinde bulundu.
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SOSYAL
SOSY
AL LÝDER OLUN!
Liderlik konusunda deneyimlerini de paylaþan Güral, iyi bir
liderin fedakar olmasý, çevresindeki insanlara moral vermesi
gerektiðini söyledi. Güral, liderliðin sadece iþ yaþamýnda
olmayacaðýna dikkat çekti ve giriþimcilerin sosyal alanda da
lider olmasý gerektiðini belirterek, Arkadaþ çevresinde bile bir
ya da iki kiþinin sürükleyici olduðu görülüyor. Grup daha çok
onlarýn görüþ ve yönlendirmesiyle hareket eder, onlar karar
verir. Ýþ yaþamanda da böyledir. Lideri olmayan, þirketler, siyasi
partiler hatta aileler baþarýlý olamazlar. Lider etrafýna güven
vermelidir ve korkulan kiþi asla olmamalýdýr. Otoriterlikle liderlik
saðlanamaz. Lider inandýrýr, ikna eder, disiplini böyle saðlar.
Servet, þöhret ve makam kavramlarýný hazmetmenin zor
olduðunu söyleyen Güral, liderin eleþtirilere açýk olmasý
gerektiðinin altýný çizdi. Dönem dönem baþarýsýz sonuçlarýn
da alýnabileceðini ifade eden Güral, hiçbir þekilde giriþimcilerin
moralini bozmamasý ve özellikle kendisine olan saygýsýný
kaybetmemesi gerektiðini söyledi. Güral, Düþüncelerinizi
çevrenizdekilerle paylaþýn, bazýlarý destek verecek, bazýlarý
beðenmeyecektir. Ancak size boþ ver diyenlerden muhakkak
uzaklaþýn. Pek çok sýkýntý ile karþýlaþacaksýnýz. Çözümsüz
hiçbir problem yoktur. Önemli olan onun nasýl çözüleceðini
bilmektir, dedi.

Haber
Toplantý

KADIN VE GENÇ
KUTSO EÐÝTÝM
GÝRÝÞÝMCÝLER KUTSO
YÖNETÝM KURULU ÝLE VAKFI KURULDU
BÝR ARAYA GELDÝ

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Eðitim Vakfý (KUTSEV), 01
Þubat 2013 tarih ve 28456 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan
karar ile kuruldu.
Amacý çocuk ve gençlerin iyi eðitimli, kültürlü, iyi ahlaklý,
meslek sahibi, topluma yararlý, ülkesini seven, çevreye ve
doðaya saygýlý bireyler olarak hayata atýlmalarýný saðlamak
amacýyla eðitimlerine yardýmcý olmak ve bu doðrultuda eðitimle
ilgili konularda kamu yararýna faaliyetlerde bulunmak, her türlü
eðitim tesisi yaptýrmak ve bunlarý iþletmek ya da Kütahya Ýl
Milli Eðitim Müdürlüðüne devretmek olan KUTSEVin ilk genel
kurul toplantýsý Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnda yapýldý.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Kütahya Kadýn
Giriþimciler ile Genç Giriþimciler Ýcra Kurullarý Üyeleri, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu ile kahvaltýlý
toplantýda bir araya geldi.
Toplantýya, TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Ýcra
Komitesi Baþkaný Sevim Güral Olgun, kurul üyeleri Aylin Girgin
Oðuz, Derya Erden Çerkeþ, Naime Göker Ekim, Semra
Tozaraydýn, Gülnur Saraç Beþe ve Nida Öztuðcu katýldý.
TOBB Kütahya Genç Giriþimciler Ýl Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný
Zafer Bintepe, kurul üyeleri Hilmi Bülbül, M. Orhan Düzgören,
B. Melih Karaaytaç, Tolga Eskioðlu, Selim Durmaz, Süleyman
Maltaþ, Enver Ekiz, Hasan Özyaþar, Mehmet Sözer katýldý.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç toplantýda
yaptýðý konuþmada; böyle dinamik ve gençlerden oluþan bir
ekiple çalýþacak olmanýn mutlu ettiðini söyleyerek, biz
çalýþmalarýnýzda her zaman varýz, ama yeni yönetim seçildikten
sonra da çalýþmalarýnýza olan destek ivme kazanabilir dedi.
TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Ýcra Komitesi
Baþkaný Sevim Güral Olgun toplantýda yaptýðý konuþmada;
"2007 de kurulan ve atamayla baþladýðýmýz çalýþmalarýmýz bu
yeni döneminde seçilmiþ olmanýn getirdiði yeni dinamizmle
artarak devam edecek. Artýk daha atak þekilde yapýlacak
çalýþmalar ve geliþtirilecek yeni stratejilerle, kadýnlar giriþim
konusunda daha çok desteklenecek" dedi.

Toplantýnýn açýlýþýnda, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen,
vakfýn kuruluþ kronolojisi ile yönetim kurulu ve denetim kurulunun
yapýsý hakkýnda bilgi sundu. Delen, eðitim vakfýnýn çok önemli
ve büyük bir hizmet olduðunu belirterek, çalýþmalarda emeði
geçenlere teþekkür etti.
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delenin konuþmasýnýn ardýndan,
yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri oylamayla
seçildi. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine, KUTSO Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet
Özotraç, Yönetim Kurulu Üyesi Enver Özer, Meclis Baþkan
Yardýmcýsý Ali Karaaytaç, 11.Meslek Komitesi Baþkaný Mustafa
Aktaþ seçilirken, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine, KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Baðýrgan, Yönetim
Kurulu Üyeleri Sezai Ar ve Harun Yurdagül, Meclis Baþkan
Yardýmcýsý Mehmet Akdemir, 7.Meslek Komitesi Baþkaný
Mustafa Kýratlý seçildiler. Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine,
KUTSO Meclis Üyeleri Habil Yýlmaz ve Göksel Özçýnar, Yönetim
Kurulu Üyesi H.Mithat Delen, Yedek Üyeliklerine, KUTSO
Meclis Üyeleri Ýsmet Çatýk, Ali Kongu, Naime Göker Ekim
seçildiler.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, toplantýda yaptýðý
konuþmada; üniversiteden, okullardan ve katýlýmcýlardan
destek beklendiðini belirterek, planlanan eðitim faaliyetlerinde
gönüllü desteðin de büyük önem taþýdýðýný söyledi. Güzel ve
önemli bir hizmetin kurucularýndan olacaðýz diyen Güral; Bu
sürece katký konusunda fikirlerinize ihtiyacýmýz var, olmasý
lazým gelen tempoyla, olmasý lazým gelen çalýþmalarý yaparsak,
vakýf üniversitesini de þehrimize kazandýrabiliriz. Bu çalýþmalar
hepimiz için ayrý bir onur ve gurur taþýyor. Eðitim vakfýmýzýn
çalýþmalarýnda emeði geçenlere teþekkür ediyoruz þeklinde
konuþtu.
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Yurtdýþý gezisi

KUTSONUN
MAKEDONYA
VE KOSOVA
ZÝYARETÝ

Ticaret Baþmüþaviri Þenol Türkyýlmaz ise, heyete, kaldýklarý
otelde bir brifing verdi. Türkyýlmaz, Türk þirketlerinin ülkeye
büyük ilgi gösterdiðini söyleyerek, Kütahya heyetini
Makedonyada yatýrým yapmaya davet etti. Makedonyada
ticaret ve yatýrým anlamýnda ciddi bir fýrsat yakalanabilir, iki ülke
arasýndaki ticari ve ekonomik altyapý tamamlandý diyen
Türkyýlmaz; sýfýr gümrükle ürünlerinizi satabilme imkanýna
sahipsiniz. Burada ürettiklerinizi de Avrupa pazarýna satabilirsiniz.
Ayrýca iþgücü ve enerji maliyetlerinin düþük olmasý sebebiyle
de masraflar çok düþük þeklinde konuþtu.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Meclis Baþkaný
Nihat Delen ile Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güralýn
baþkanlýðýndaki KUTSO meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile
meslek komitesi baþkanlarýndan oluþan 44 kiþilik heyet,
Makedonya ve Kosovaya inceleme gezisi yaptý.
KUTSO heyetinin yurtdýþý ziyareti heyetinde Kütahya Valisi
Kenan Çiftçide bulundu.
Makedonya-Türkiye Ticaret Odasý organizasyonunda
düzenlenen toplantýya katýlan heyet, ülkedeki iþ olanaklarý
hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Türkiyenin Üsküp Büyükelçiliði
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Ziyaret ve görüþmelerin ardýndan Üsküp þehir turuna çýkan
KUTSO heyeti, Taþ Köprü, Þehir Kalesi, Vardar Nehri, Davut
Paþa Hamamý, Sultan Murat Camii, Mustafa Paþa Camii ve
þehir meydanýný gezdi.

Üsküp Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Eyüp Kahveci ise,
Üsküpteki yatýrým imkanlarýný anlattý. Kahveci, Makedonyanýn
bölgede adeta daðýtým istasyonu olduðunu söyleyerek,
Avrupaya mal satan birisi için burada üretim yapmak Türkiyede
üretim yapmakla kýyaslandýðýnda yüzde 15 ile yüzde 35
arasýnda daha ucuz dedi. Kahveci, ülkedeki vergi mevzuatýnýn,
hammaddeye eriþimin ve iþgücünün ucuz olmasýnýn buradaki
üretim maliyetini düþürdüðünü ifade etti.

Ýkinci gün Kosovaya geçen heyet, Priþtina Ticaret ve Sanayi
Odasýný ziyaret ederek, firmalar arasý iþ görüþmeleri
gerçekleþtirdi. Heyet daha sonra Kosova sahrasý, Meþhedi
Hüdavendigar Türbesi, Prizende Namazgah, Halveti Tekkesi,
Mehmet Paþa Hamamý, Bayraklý Camii, Sinan Paþa Camii ve
Þadýrvaný ziyaret etti. Daha sonra Makedonyaya geri dönen
heyet, Kalkandelen ve Ohrid ilçesinde bulunan gölde gezinti
yaptý.
Heyet, dört gün süren gezi ve ziyaretlerin ardýndan Türkiyeye
döndü.

Ziyaretlerde ev sahipliði yapan kuruluþ yetkililerine, ilimizin
önemli deðerlerini simgeleyen porselen fincan takýmý ile Ahmet
Yakupoðlunun Rengarenk Kütahya eseri, Kütahya Valisi Kenan
Çiftçi, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen ve KUTSO Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral tarafýndan hediye edildi.
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KÜTAHYA, TRAVEL TURKEY FUARINDA
06-09 Aralýk 2012 tarihlerinde Ýzmirde bu yýl altýncýsý düzenlenen
Travel Turkey Turizm Fuarý na, Kütahya Valiliði, Kütahya
Belediye Baþkanlýðý, Zafer Kalkýnma Ajansý ve Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasýnýn (KUTSO) iþbirliðinde katýlým saðlandý.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði (TÜRSAB), uluslararasý fuar
organizatörü Hannover-Messe International Ýstanbul ve ÝZFAÞ
ortaklýðýyla Ýzmir Uluslararasý Fuar Alanýnda gerçekleþen fuara,
KUTSO 10.Meslek Komitesi Baþkaný Hasan Hüseyin Erkan
KUTSOyu temsilen katýldý.
Türkiye'nin turizm alanýndaki en önemli buluþmalarýndan biri
olan fuarýn açýlýþý, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay
tarafýndan yapýldý. Ülkelerin ve turistik deðer taþýyan bölgelerin
sahip olduðu güzellikleri, turizm yatýrýmcýlarýna, acentelere ve
tüketicilere göstermeyi hedefleyen fuar, her yýl olduðu gibi,
bu yýl da çok sayýda katýlýmcýya ev sahipliði yaptý.
20ye yakýn ülke, 60tan fazla þehir, 700ü aþkýn firmanýn katýldýðý
fuarda açýlan Kütahya standýnda, ilimizin tarih, kültür, sanat ve
termal gibi yöresel zenginlikleri ile Zafer Havalimanýnýn tanýtýmý
yapýldý. Tavþanlý, Simav, Gediz ve Emet Belediye Baþkanlýklarýnýn
da katýldýðý fuarda, Çavdarhisar Kaymakamlýðýnca oluþturulan
ayrý bir stantta Aizanoi Antik Kenti tanýtýldý.
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Ülkelerin ve turistik deðer taþýyan bölgelerin sahip olduðu
güzellikleri yabancý turizm yatýrýmcýlarýna, acentelere ve
tüketicilere göstermeyi hedefleyen fuarda, TR33 Bölgesi illeri
(Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uþak) ve sahip olduðu
deðerler, Zafer Kalkýnma Ajansýnýn da iþbirliði ve katkýsý ile
20den fazla ülke ve 700ün üzerinde katýlýmcýya tanýtýldý. Tüm
sektörlerde olduðu gibi, turizm sektöründe de bölgeyi
destekleyen ve tanýtýmýna katký saðlayan Zafer Kalkýnma
Ajansýný temsilen fuara, Uþak Yatýrým Destek Ofisinden Uzman
Arda Kýrakabeþ katýldý.

Haber
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GÜVENLÝ ÝNTERNET VE TEKNOLOJÝ
BAÐIMLILIÐI KONFERANSI
Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK), Kütahya Valiliði ve
Kütahya Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa
düzenlenen Güvenli Ýnternet ve Teknoloji Baðýmlýlýðý konferansý,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn (KUTSO) desteði ile
KUTSOda gerçekleþtirildi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral, programýn açýlýþ konuþmasýnda, bilgi teknolojilerinin
yaþamýn her alanýnda yerini aldýðýný belirterek; biliþim çaðý
olmasý sebebiyle, elbette nimetlerinden yararlanacaðýz ama
derecesini de bileceðiz, inþallah burada edinilen bilgiler
katýlýmcýlara yararlý olur, ilginin yoðun olmasý da sevindirici
dedi.
Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, BTK Baþkan Yardýmcýsý
Muhterem Çöl, BTK'nýn kuruluþ amaç ve kapsamý, teþkilat
yapýsý, görev ve yetkileri, sayýsal deðerler, abone sayýlarý, mobil
görüþmeler, internet aboneleri, sunulan hizmetler ve hizmet
veren 7 Bölge Müdürlüðü hakkýnda bilgiler sundu.
Dumlupýnar Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Kaan
Erarslan, Kütahya Milletvekilleri Prof.Dr. Ýdris Bal, Prof.Dr. Alim
Iþýk ve Prof.Dr. Vural Kavuncu'nun da katýldýðý konferansta
konuþan Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Biz her ay Benchmarking
toplantýsý yapýyoruz. Gediz ilçesinde yaptýðýmýz bir toplantýda

sadece internet baðýmlýlýðýný azaltma ile ilgili bir çalýþma
baþlatalým dedik ve bu var mýdýr, yok mudur, varsa nereye
kadar gidiyor çalýþalým istedik. Benim de çocuðum var, internet
ve televizyon baðýmlýlýðýný onlarda da görüyorum. Ben
Yenimahalle Kaymakamlýðýnda görev yaparken bir profesör
hocamla bu konuyu çalýþtýk ve bana Biz sanýyoruz ki insan
beyni sýnýrsýz. hayýr böyle bir þey yok ve insanýn hafýzasý
limitlidir. Sen sürekli internete ve televizyona bakarsan bu
hafýza dolar ve diðer almasý gerekenleri beyin almaz, o nedenle
boþ býrakmak lazým dedi.
Biz Kütahya'da bulunan 99 bin öðrencimizin hayatla iç içe
yaþamalarýný, anne ve babalarýyla vakit geçirmesini istediklerini
ifade eden Vali Çiftçi sözlerine þöyle devam etti: Biz çocuðun
internet ve televizyonu kapatarak anne ve babasýyla oyun
oynamasýný istedik. Eðer biz bunu yapabilir ve bunlara öncülük
edebilirsek, o zaman alimler ve bilim adamlarý doðar. Ýnternetten
uzak kalamayýz ama interneti faydalý ve gerekli alanlarda
kullanalým. Ýnþallah bu toplantý büyük bir proje haline gelir ve
Kütahya'da bize emanet edilen 99 bin öðrencimizin varsa bu
konudaki baðýmlýlýklarý, bunlardan kurtarýp hayata daha fazla
tutunan, teknolojiyi ilim için, gelecekteki güzel geliþmeler için
kullanan bir hale getiririz.
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KUTSO MECLÝSÝNDEN TEÞEKKÜR
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) ocak ayý olaðan
meclis toplantýsý, KUTSO Sosyal tesisi Âlâ Restaurantta
gerçekleþtirilen akþam yemeðini müteakip, Meclis Baþkaný
Nihat Delen baþkanlýðýnda, KUTSO Meclis Toplantý Salonunda
gerçekleþtirildi.
Düzenlenen yemeðe, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Kütahya
Milletvekilleri Hasan Fehmi Kinay ve Prof.Dr.Alim Iþýk, Hava Er
Eðitim Tugay ve Garnizon Komutaný Hv.P.Tuðg.Celal Baþoðlu,
Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Adli Yargý Ýlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Nuh Kalkan,
Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Karaaslan, Ýl
Emniyet Müdürü Kadir Akbýyýk, Defterdar Mehmet Saygý, Ýl
Müftüsü Mustafa Üskülüplü, Kütahya Ticaret Borsasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Ahmet Altýnkaya, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði Baþkaný Ýbrahim Yiðit, daire müdürleri, KUTSO
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Baþkanlarý
ve üyeleri katýldý.
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delenin yaptýðý açýlýþ
konuþmasýnýn ardýndan, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral, Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Kütahya
Milletvekilleri Prof.Dr.Alim Iþýk ve Hasan Fehmi Kinay ile Kütahya
Valisi Kenan Çiftçide birer konuþma yaparak, günün anlam
ve önemine deðindiler ve Kütahya ile ilgili kýsa
deðerlendirmelerde bulundular. KUTSO Meclis Baþkaný Nihat
Delen ise bir veda konuþmasý yaptý.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, oda seçimlerinin
yapýlacaðýndan dolayý son meclis toplantýsý olan bu toplantýda
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ve yemekte, hep birlikte olmayý istediklerini belirtti. Konuklara
da, katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ederek konuþmasýnda
þunlarý söyledi: Ýyi ki sizler çok çalýþtýnýz ve odamýzýn bugünlere
gelmesinde büyük katkýlar saðladýnýz, þükran borçlu olduðumu
ifade etmek istiyorum. Büyük özveri ve fedakâr çalýþmalarýndan
dolayý profesyonellerimize de minnet duygularýmý sunarým.
Seçimle gelen yönetim ve meclisimiz, görev yaptýðý dönemde,
odamýz bütçesinden huzur hakký almamýþ, odanýn çalýþmalarýna
katký saðlayacak ve odayý temsil ettikleri toplantý, temsil ve
organizasyonlarda harcamalarýný kendileri yapmýþ, kendi
taþýtlarýný kullanmýþlardýr. Bu yýl, Odamýz bütçesinin %10unu
sosyal faaliyetlere ve hayýr iþlerine ayýrdýk. KUTSO Eðitim
Vakfýný kurduk. Eðitime büyük önem veriyoruz. Ýdealimiz
Kütahyaya bir vakýf üniversitesi kazandýrýlmasýdýr. Son
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dönemlerde yapýlan düzenlemelerle, odamýzdaki meslek
komitesi sayýsý 16dan 14e, meclis üye sayýmýz ise 44ten
34e düþtü. Ancak, meslek gruplarýndaki bu azalmaya raðmen,
odamýz bütçesinin her yýl daha iyiye gitmesi sebebiyle, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliðindeki (TOBB) delege sayýmýz 2den
7ye yükseldi. TOBBdaki bu temsil, etki ve yetki demektir.
Bu etkinin yararlarýný hep birlikte göreceðiz.
Oda seçimlerinden sonra, yeni arkadaþlarým görev alacaklar.
Yeni göreve gelen her bir kiþinin, daha zevkli ve daha þevkli
çalýþacaðýný düþünüyorum. Önceden görev almýþ olanlardan
daha büyük ve daha baþarýlý iþler yapacaklardýr. Bundan sonra
görev yapacak arkadaþlarýmýz, bu meþaleyi daha yükseklere
taþýyacaklardýr.
Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, ticaret ve sanayi
odasý ekonominin bel kemiðidir. Ben de seçilmiþ biri olarak
odamýza çok deðer veriyorum. Seçilmiþlerin, görevlerini gereði
gibi yerine getirmesi çok önemlidir dediði konuþmasýnda,
Kütahyanýn deðiþim ve geliþimi için, sorunlarýn çözümü için,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý ile yapýlan iþbirliðinden
duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Kütahya Milletvekili Prof.Dr.Alim Iþýk, yaptýðý konuþmada;
KUTSO Meclis yemeðinde bulunmaktan memnuniyet
duyduðunu belirterek, Hepimizin sevdasý Kütahya içindir,
ahenk içinde çalýþan ve katkýsý olan herkese teþekkür ediyorum.
Kütahyadaki ikinci üniversitenin vakýf üniversitesi olmasýnýn
yararlý olacaðýný düþünüyorum. Yeni dönemde KUTSO
meclisinde görev alacaklarýn, bu görevi onurla yerine
getireceklerine inanýyor, baþarýlý olmalarýný diliyorum. dedi.
Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay yaptýðý konuþmada;
seçimle gelen KUTSO temsilcilerinin, büyük gayretlerle büyük
hizmetler yaptýklarýný belirterek, bu anlamlý günde, KUTSO
yöneticileri ve üyeleriyle birlikte olmaktan memnun olduðunu

dile getirdi.
Kinay, Kütahya veya Türkiye ile ilgili bir konu gündeme
geldiðinde, bu konunun mutlaka ticaret ve sanayi odasýnýn
da gündeminde yer aldýðýný ve katký saðlandýðýný belirtti.
KUTSO meslek komitelerinde göreve gelenler, ülkenin
gerçeklerinin ve gündeminin anlaþýlmasýna vesile oluyorlar,
çalýþmalarýyla katký saðlýyorlar. Meslek komitelerinde, mecliste
geleceðe dönük hedefleri, projeleri ortaya koyalým diyen
Kinay, KUTSO meclisine çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek
sözlerini tamamladý.
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi yaptýðý konuþmada; sanayi geliþiyor,
güzel projeler hayata geçiyor, sosyal aktiviteler yapýlýyor.
Kütahyadaki ticaret erbabý için çok güzel geliþmeler oluyor.
Yolunuz ve bahtýnýz açýk olsun dedi.
Akþam yemeðinin ve konuþmalarýn ardýndan, KUTSO Toplantý
Salonundaki meclis toplantýsýna geçildi. Ocak ayý olaðan
meclis toplantýsýnýn gündem maddelerinde yer alan, aralýk
ayýna dair toplantý tutanaðý ile yönetim kurulu faaliyet raporu
sunuldu. Odanýn, 2012 yýlý bilançosu ve kesin hesaplarýnýn
tetkiki yapýlarak onaylandý ve KUTSO Eðitim Vakfý bünyesinde
Kütahyaya vakýf üniversitesi kurulmasý kararý alýndý.
2009-2013 döneminde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
organlarýnda görev alan, meclis ve yönetim kurulu üyeleri,
disiplin kurulu, meslek komitesi baþkanlarý ve üyeleri ile KUTSO
personeline teþekkür belgeleri, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat
Delen ile Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral tarafýndan takdim
edildi.
Gündem maddelerinin görüþülmesi ve teþekkür belgesi
takdiminden sonra tamamlanan KUTSO ocak ayý olaðan
meclis toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan
kapatýldý.
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KUTSOYA ÝÞADAMLARI ZÝYARETÝ

Türkiye Genç Ýþadamlarý Konfederasyonu (TÜGÝK) Baþkaný
Erkan Güral, Ege-Akdeniz Bölgesi Genç Ýþadamlarý Dernekleri
Federasyonu (EGAFED) Baþkaný Volkan Turgut, KÜGÝAD
Baþkaný Mithat Delen ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral ve KUTSO Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret
etti.
TÜGÝK Baþkaný Erkan Güral, ülkemizdeki barýþ sürecine katký
saðlamak amacýyla Diyarbakýra yaptýklarý ziyaret hakkýnda bilgi
verdi ve barýþý simgeleyen beyaz mendil ile kravatý KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Gürala takdim etti.
Erkan Güral, çözüm süreci sonrasýnda iþ dünyasýnýn bölgede
atacaðý adýmlarla ilgili görüþ alýþveriþinde bulunmak üzere
TÜGÝK heyeti olarak Diyarbakýra gittiklerini, yerel yöneticiler
ile sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret ettiklerini belirtti.
Erkan Güral, bölgedeki yatýrým potansiyeli hakkýnda görüþmeler
yaptýklarýný, Diyarbakýrda her yýl 35-40 bin civarýnda gencin
18 yaþýna bastýðýný, onlarý yetiþtirmenin ve istihdam saðlamanýn
önemli olduðunu söyledi.
Çözüm süreci ile geliþecek sanayinin bu gençlerin istihdamýný
saðlayarak, refah seviyesini artýracaðýný ve ekonomiye katma
deðer oluþturacaðýný ifade etti.
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Erkan Güral, önümüzdeki günlerde, Van, Siirt ve Batman
olmak üzere, bölgede bulunan diðer þehirlere de ziyaretler
düzenleneceðini söyledi. Bölgeye yeni yatýrýmlar yapýlarak,
sanayi kuruluþlarýnýn hýzla artacaðýný ve bu sayede istihdamýn
ve ekonominin de geliþeceðini belirtti.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, genç iþadamlarýnýn
çözüm sürecine katký saðlama giriþiminden ve bu giriþimi
yapanlarýn da Kütahyalý olmasýndan duyduðu memnuniyeti
dile getirerek sözlerine baþladý.
Hem siyasi, hem ekonomik anlamda çok deðerli bir çalýþma
olduðunu ve barýþ saðlanamadýðýnda, savaþýn ekonomik
anlamda zarar vermeye devam edeceðini belirtti. Ekonomi
geliþtiðinde insanlarýn rahat edeceðini, rahat eden insanlarýn
da teröre bulaþmayacaðýný ifade eden Nafi Güral, bölgede
asayiþ saðlandýðýnda, ekonominin de güçlü olacaðýný söyledi.
Ýþadamlarý heyetini, çözüm sürecine katký saðlama
çalýþmalarýndan dolayý kutlayan ve teþekkür eden KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Doðu bölgesinde büyük
bir üretim gücünün olduðunu, bu güçten yararlanýlmasý
gerektiðini söyledi ve her yýl 40 bin gencin hayata katýlýyor
olmasýnýn önemine, bu gençlere iþ ve aþ verilmesinin gerektiðine
deðindi.
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ÝÞ DÜNYASININ TCDDDEN TALEPLERÝ

T.C. Devlet Demir Yollarý Ýþletmesi Genel Müdür Yardýmcýsý
Ýsmet Duman, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO)
sosyal tesisi Âlâ Restoranda düzenlenen yemekli toplantýda,
iþ dünyasý temsilcileriyle bir araya geldi.
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen ve Yönetim Kurulu Baþkaný
Vekili Ýsmet Özotraç ev sahipliðindeki toplantýya, TCDD 7.Bölge
Müdür Vekili M.Süheyl Özdemir, TCDD Yük Servis Müdürü
Murat Selet, TCDD Tesisler Servis Müdürü Bülent Giderler,
TCDD Kütahya Gar Müdürü Yusuf Bisi, TÜGÝK (Türkiye Genç
Ýþadamlarý Konfederasyonu) Genel Baþkaný Erkan Güral,
KUTSO Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ali Karaaytaç, KUTSO
Meclis Üyesi Göksel Özçýnar, KUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri
Enver Özer ve Mithat Delen, KÜSÝAD (Kütahya Aktif Sanayici
ve Ýþadamlarý Derneði) Baþkaný Mehmet Ceylan katýldý.
Toplantýda, demir yolu ulaþýmýnýn firmalar açýsýndan önemi
deðerlendirilerek, Kütahya için hýzlý tren ve lojistik projeleri
müzakere edildi. Birer konuþma yapan KUTSO Meclis Baþkaný
Nihat Delen, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Özotraç
ve TÜGÝK Genel Baþkaný Erkan Güral, Ýsmet Duman ile hemþeri
olarak gurur duyduklarýný ifade ederek, iþletmelerin ve
Kütahyalýlarýn demir yolu ulaþýmý açýsýndan beklentilerini dile
getirdiler.
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, bir gar müzesi
oluþturulmasýný önerdi ve bu sayede lokomotif ve buharlý tren

gibi geçmiþte kullanýlan trenlerin, çocuklar ve gençler tarafýndan
tanýnmasýnýn saðlanabileceðini belirtti. Delen ayrýca, yerel
yönetim ve sivil toplum kuruluþlarýnýn güçlü iletiþim ve iþbirliði
saðlayarak, Kütahyanýn beklenti ve taleplerinin, yetkili
makamlara iletilmesinin önemine deðindi.
TCDD Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmet Duman ise, mevzuat
düzenlemelerinde özel sektörün beklentilerine cevap verecek
çalýþmalarýn yapýldýðýný, demiryollarý ile ilgili kanun tasarýsýnýn
TBMMde olduðunu, yakýnda yasalaþmasýnýn beklendiðini;
yasa ile TCDDnin tekelinin ortadan kalkarak, sektörün
serbestleþeceðini, özel þirketlerin de kendi yük ve yolcu trenleri
ile taþýmacýlýk yapabileceðini ve böylece demiryolu sektörünün
daha da canlanacaðýný söyledi. Duman, ayrýca yeni demiryolu
projeleri ile özel sektörün etkinliðini artýrýp, demiryolu taþýma
maliyetlerini azaltma yönünde çalýþmalar yapýldýðýný belirtti.
Duman, demiryolu ulaþýmýnýn, taþýmacýlýktaki payýnýn
arttýrýlmasýyla, karayolu trafiðinin rahatlatýlýp, trafik kazalarýnýn
azaltýlmasý ve ayrýca çevre kirliliði ile yakýt sarfiyatýný azaltmasý
açýsýndan önemli olduðunun altýný çizdi.
Kütahya-Tavþanlý-Alayunt bölgesinde yapýmý devam eden
yaklaþýk 200 milyon dolarlýk elektrifikasyon ve sinyalizasyon
projelerinde, yerel firmalar ile baðlantýlar kurulacaðýný söyleyen
Duman, bu iþbirliði çalýþmalarýnýn bölgenin ekonomik
canlanmasýna katký saðlayacaðýný ve ayrýca, demiryolu ile yükyolcu taþýma kapasitesini ve emniyetini arttýracaðýný ifade etti.
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VÝETNAM ANKARA BÜYÜKELÇÝSÝ
KUTSODA ÝÞ DÜNYASI ÝLE BULUÞTU

Vietnam Ankara Büyükelçisi Nguyen The Cuong, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasýný (KUTSO) ziyaret etti. KUTSO
Meclis Baþkaný Nihat Delenin evsahipliðinde üye firma
temsilcilerinin katýlýmýnda yapýlan ziyaret ve toplantýda, Türkiye
ile Vietnam arasýndaki ticaret ve iþbirliði imkanlarý hakkýnda
karþýlýklý bilgi alýþveriþi yapýldý. Ayrýca dünyadaki güncel ekonomik
ve ticari konular deðerlendirildi.
Toplantýda, Vietnam Ankara Büyükelçisi Nguyen The Cuong,
Türkiye ile Vietnam arasýndaki ticari iliþkilerin, iletiþimin ve
dostluðun güçlendirilmesi isteðinde olduðunu belirterek, bu
amaçla Türkiyenin farklý þehirlerinde ziyaretler yaptýðýný söyledi.
Kütahya ziyaretinde, KUTSO üyelerinden oluþan bir heyetin
etkinliðe katýlmasýndan memnuniyet duyduðunu dile getirdi.
Büyükelçi, Türkiyenin geliþmiþ bir ülke olduðunu, son yýllarda
ekonomik ve siyasi açýdan güçlendiðini söyledi. Yaptýðý
ziyaretlerde, iki ülke arasýndaki iþbirliði fýrsatlarýný ve bu iþbirliðine
uygun sektörleri araþtýrdýðýný belirtti.
Ýki ülke arasýnda ticareti geliþtirmek ve iþbirliðini güçlendirmek
için, Türk iþ dünyasý temsilcilerinden destek beklediðini ifade
eden Vietnam Ankara Büyükelçisi Nguyen The Cuong, karþýlýklý
inceleme, ziyaret ve fuar etkinliklerinin yapýlabileceðini söyledi.
Vietnamýn, tarým alanýnda çok geliþmiþ bir ülke olduðunu, iki
ülke arasýnda öncelikle tarým, turizm ve gýda sektörlerinde
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ticaret yapýlabileceðini belirtti. Büyükelçi, toplantýya katýlan
KUTSO üyelerinin dile getirdiði görüþleri de dinleyerek,
yönelttikleri sorularýný cevaplandýrdý.
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, Vietnam ile Türkiyenin
tarihinde benzerlikler olduðunu, iki ülkenin de özgürlüðüne
düþkün, kendi sanayisini güçlendirmeye çalýþan, özgün ve
cesaretli olduklarýný söyledi. Delen, Kütahyanýn ticari ve
ekonomik yapýsý hakkýnda bilgi vererek, maden ve termal,
tarih ve kültür baþta olmak üzere birçok açýdan zenginliklere
sahip olduðundan söz etti.
Vietnamdan, turist heyetlerini de Kütahyaya beklediðini
söyleyerek, turizm faaliyetlerinin karþýlýklý ticari iliþkilerin
geliþtirilmesinde katký saðlayacaðýný belirtti.
Delen, Büyükelçinin Kütahyayý ve KUTSOyu ziyaretinden
duyulan memnuniyeti dile getirerek, ticaret ile sanayi alanýndaki
iþbirliði ve geliþme açýsýndan, bu ziyaretin fýrsat olmasýný
istediðini söyledi.
Programýn sonunda, KUTSO Meclis Baþkaný ve Yönetim
Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç tarafýndan, Vietnam Ankara
Büyükelçisi Nguyen The Cuonga, Kütahya Dumlupýnarda
bulunan Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtý maketi hediye
ederken, Büyükelçi de ülkesini temsil ettiðini belirten tabloyu
ziyaretin anýsýna takdim etti.
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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) þubat 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 tarafýndan yeni üyelere üyelik levhalarý takdim edildi.

KUTSO
ÞUBAT AYI
MECLÝS
TOPLANTISI
YAPILDI

faaliyet raporu sunularak, gündem maddelerinde yer alan
diðer konular müzakere edildi.
Gündem maddeleri ve konuþmalarýn tamamlandýðý KUTSO
þubat ayý olaðan meclis toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen
tarafýndan kapatýldý.

Yemeðin ardýndan, KUTSO Toplantý Salonunda, KUTSO
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bazý meslek komite
baþkanlarýnýn katýlýmýnda yapýlan meclis toplantýsýna Afyon
Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Müdürü
Doç.Dr.Uður Türkmen ile Dumlupýnar Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Öðretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Kadir Güler konuk oldular. KUTSO Meclis Baþkaný
Nihat Delen, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn kültür
hizmetlerinden birisi olarak yayýnlanacak Kütahyalý Sanatçýlar
Kitabý çalýþmalarýna saðladýklarý katkýlardan dolayý, konuklara
teþekkür etti. Uður Türkmen ve Kadir Güler ise KUTSO
meclisine hitaplarýnda, yapýlan çalýþmalardan dolayý KUTSOya
teþekkür ederek, iþbirliðinden duyduklarý memnuniyeti dile
getirdiler. KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral ve meclis divaný tarafýndan konuklara,
Ahmet Yakupoðlunun Rengarenk Kütahya eseri hediye
edildi.
Konuklarýn KUTSO meclisine hitabýnýn ardýndan, meclis
toplantýsýnýn olaðan gündem maddelerinde yer alan, ocak
ayýna dair toplantý tutanaðý, aylýk mizan ve yönetim kurulu
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Haber
Eðitim

KUTSONUN
KÜLTÜR
HÝZMETÝ
Türk edebiyatýnda bir edebiyat tarihçisi, münekkit ve fikir adamý
olarak yerini almýþ olan Yazar Nihad Sâmi Banarlý tarafýndan
kaleme alýnan ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO)
tarafýndan bir kültür ve eðitim hizmeti olarak bastýrýlan Türkçenin
Sýrlarý isimli 700 adet kitap, Kütahya Ticaret Meslek Lisesinde

ÝÞ SAÐLIÐI VE
GÜVENLÝÐÝ KANUNU,
KUTSODA ANLATILDI

gerçekleþtirilen törende, ilimizde eðitim öðretim gören

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) tarafýndan

Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Ok, öðretmenler ve

düzenlenen 6331 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu
Hükümleri ve Uygulamalarý konusundaki bilgilendirme toplantýsý,
KUTSO Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi.
Katýlýmcýlarýn ve uzmanýn karþýlýklý etkin iletiþimi ile gerçekleþtirilen
bilgilendirme toplantýsýnda; Kütahya Ortak Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Birimi Ltd. Þti. yetkilisi B Sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmaný Acuner
Özkan, kanun hükümleri ve uygulamalarý konusunda bilgiler
verdi.
Özkan, 6331 sayýlý kanunun amacý, iþveren ve çalýþanlarýn
görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri, iþ saðlýðý ve
güvenliði hizmetleri, hekim, uzman ve diðer saðlýk personeli
görevlendirme iþlemleri, acil durum planý, iþ kazasý, meslek
hastalýðý, çalýþanlarýn eðitimi, oluþturulmasý gereken iþ saðlýðý
ve güvenliði kurulu konularýnda bilgiler vererek katýlýmcýlarýn
sorularýný cevaplandýrdý.
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öðrencilere hediye edildi.
Törene Kütahya Ýl Milli Eðitim Müdürü Coþkun Esen ve þube
müdürleri, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Meclis
Baþkaný Nihat Delen, Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral,
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu
Üyesi Enver Özer, Genel Sekreter Salih Nafi Alýç, Kütahya
öðrenciler katýldý.

Haber
Ziyaret

KUTSODAN FÝNANS KUTSOYA VERGÝ
VE BÜTÇE EÐÝTÝMÝ HAFTASI ZÝYARETÝ
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) tarafýndan, iþletmeler
için önemli olan Ýþletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri,
Bilanço ve Diðer Mali Tablolarýn Analizi konularýnda, 23-24
Þubat 2013 tarihlerinde KUTSO toplantý salonunda üyelere
yönelik, katýlým belgeli eðitim gerçekleþtirildi.

Rönesans Deðiþim ve Yönetiþim Bilimleri Enstitüsü eðitmeni
Yrd.Doç.Dr.B.Murat Buket tarafýndan sunulan eðitimde;
Bütçe hazýrlama, Ýþletme Bütçeleri Genel Kavramlarý, Stratejik
Planlama ve Orta Vadeli Bütçeleme, Temel Bütçeleme Ýlke
ve Kavramlarý, Bütçe Kapsamýnda Faaliyetlerin Planlanmasý
ve Projelendirilmesi, Faaliyet Giderlerinin, Mali Tablolarýn, Nakit
Akýþlarýnýn Planlanmasý, Bütçe Kontrol Teknikleri, Türk Ticaret
Kanunundaki Finansal Tablolara Yönelik Yenilikler, Vergi
Yasalarýna Göre Düzenlenen Finansal Tablolarýn Yetersizlikleri,
Muhasebe Finansal Tablo ve Denetimde Yenilikler, Türk Ticaret
Kanununun Yöneticilere Getireceði Sorumluluklar, Muhasebe
ve Muhasebe Politikalarý, Mali Analizin Yeri ve Önemi,
Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri, Mali Analiz
Teknikleri konularýnda bilgiler verilerek, katýlýmcýlarýn sorularý
cevaplandýrýldý.
Yrd.Doç.Dr.B.Murat Buket; Bütçe en etkili risk yönetim ve
kontrol aracýdýr. diyerek, finansal planlamanýn önemine deðindi.
Ýþletmelerin, bütçe hazýrlarken ve finansal planlama yaparken
dikkat etmesi gereken hususlarý, iþ dünyasýndan örnekler
vererek açýkladý. Eðitmen Yrd.Doç.Dr.Murat Buket, bütçenin
baþlýca amaçlarýnýn; iyi ve doðru tahminlerde bulunarak geleceði
planlamak, riskleri yönetmek ve kontrol etmek olduðunu belirtti.
Doðru tahminlerde bulunabilmek için de öncelikle doðru
verilerin tespit ve analiz edilmesinin finansal planlamanýn doðru
yapýlabilmesi için gerekli olduðunu söyledi. Ýþletmelerin,
bütçenin amaçlarýna uygun olarak bütçeyi planlamalarý ve
iþletmenin hedefleri ile uyumlu olmasý gerektiðini vurguladý.
Özellikle iþ dünyasý açýsýndan önemli olan ve iþletmelerde
dikkat edilmesi gereken konulardaki tespit ve tecrübelerini
katýlýmcýlarla paylaþtý.

Verginin, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi
gönüllü olarak ödeme alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý amacýyla
her yýl þubat ayýnýn son haftasý kutlanan Vergi Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda, Kütahya Defterdarý ve beraberindeki heyet
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulunu
ziyaret etti.
Kütahya Defterdarý Mehmet Saygý, Gelir Müdürü Coþkun
Akaoðlu, 30 Aðustos Vergi Dairesi Müdürü Ferhat Zan ve
Çinili Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Yaðcýnýn katýldýðý ziyarette,
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Meclis Baþkaný
Nihat Delen ve yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu.
Mehmet Saygý; vergi gelirleri açýsýndan ülke sýralamasýnda
Kütahyanýn 30.sýrada olduðunu belirterek, mükelleflerin görev
ve sorumluluklarýný yerine getirme bilincine sahip olduklarýný
ifade etti. Hizmet için varýz, yapýcý olmaya çalýþýyoruz diyen
Defterdar Mehmet Saygý, yapýlan hizmetlerde tespit edilen
aksaklýklarýn kendilerine bildirilmesini, bu aksaklýklarý gidermek
için gerekli düzeltme çalýþmalarýný yapacaklarýný söyledi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral; vergi gelirleri açýsýndan ülke sýralamasýnda
Kütahyanýn 30.sýrada olduðundan bahisle, illerin performansýnýn
hem ekonomik, hem de siyasi anlamda önemli olduðunu
belirtti. Kütahyada sosyal yaþamýn nitelikli hale getirilmesi için
lazým gelen hizmetlerin yapýlmasý gerektiðini, hem burada
yaþayanlarýn, hem de gelecek olan insanlarýn isteklerine cevap
verecek ve onlarý mutlu edecek þartlarýn saðlanmasýnýn ihtiyaç
olduðunu ifade etti.
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Haber
Ziyaret

GENÇ GÝRÝÞÝMCÝLERE KÜTAHYA SMMMODAN
VERGÝ HAFTASI ZÝYARETÝ KUTSOYA ZÝYARET

Kütahya Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý
(SMMMO) Ýl Baþkaný Necmi Polat ve beraberindeki heyet
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulunu
ziyaret etti. Ziyarette, güncel ekonomik veriler ile mükelleflerin
yasal sorumluluklarý hakkýnda bilgi paylaþýldý.
SMMMO Ýl Baþkaný Necmi Polat, 1 Mart gününün her yýl
Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler günü olarak
kutlandýðýndan bahisle, iþ dünyasýnýn temsilcisi olan KUTSOyu
ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Vergi Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda, Kütahya Defterdarý
ve beraberindeki heyet TOBB Kütahya Genç Giriþimciler Ýcra
Komitesini, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnda ziyaret etti.
Kütahya Defterdarý Mehmet Saygý, 30 Aðustos Vergi Dairesi
Müdürü Ferhat Zan ve Çinili Vergi Dairesi Müdürü Mehmet
Yaðcýnýn katýldýðý ziyarette, TOBB Kütahya Genç Giriþimciler
Ýcra Komitesi Baþkaný Zafer Bintepe, Baþkan Yardýmcýsý Hilmi
Bülbül, Ýcra Komitesi Üyesi Tolga Eskioðlu ve Ýcra Kurulu Üyesi
Ceyda Çetin Erenler hazýr bulundu.
Mehmet Saygý; vergi gelirleri açýsýndan ülke sýralamasýnda
Kütahyanýn 30.sýrada olduðunu belirterek, mükelleflerin görev
ve sorumluluklarýný yerine getirme bilincine sahip olduklarýný
ifade etti. Üyeleriniz gelsinler ve sýkýntýlarýný bize anlatsýnlar,
yasal çerçeve içinde kendilerine yardýmcý olmak için hizmete
hazýrýz diyen Defterdar Mehmet Saygý, vergi ödeme ve
ödenmemesi durumundaki ceza ve yaptýrýmlar konusunda
yurt dýþýndaki uygulamalardan örnekler verdi. E-devlet
projesindeki uygulamalar sayesinde, bütün kurumlardaki
kayýtlarýn daha etkin tutulacaðýný, bunun da firmalarýn iþlemlerinde
kolaylýk saðlayacaðýný belirtti.
TOBB Kütahya Genç Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Zafer
Bintepe, Kütahya sanayisinin her geçen gün olumlu geliþmeler
gösterdiðini belirterek, vatandaþlarýn vergi açýsýndan
yükümlülükleri konusunda bilinçlendirilmesinin önemine deðindi.
Ayrýca Kütahya Defterdarlýðýnýn, ildeki mükelleflerin iþlemlerinde
sunduðu hizmetten duyulan memnuniyeti dile getirerek,
bundan dolayý teþekkür etti.
TOBB Kütahya Genç Giriþimciler Ýcra Komitesi Üyesi Tolga
Eskioðlu, kayýt dýþý ekonominin önlenmesinin önemine
deðinerek, firmalar arasýnda haksýz rekabete yol açan kayýt
dýþý ekonomi konusunda tedbirler alýnmasý gerektiðini, bu
konuda iþletmelerin de üzerine düþen görev ve sorumluluklarý
hassasiyetle yerine getirmesine ihtiyaç olduðunu belirtti.
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SMMM mesleðinin ticaret, sanayi, hizmet sektörü gibi geniþ
bir alaný kapsadýðýný söyleyen Polat, bu ziyaretlerle hem
mesleklerinin önemini anlatmak, hem de iþ dünyasý vasýtasýyla
mesleki sorunlarý duyurmak istediklerini ifade etti. Polat, mali
analiz ve raporlamanýn iþletmeler açýsýndan büyük önem
taþýdýðýný belirterek, mükelleflerin meslek mensuplarýndan bilgi
almasýnýn, iþletmelerin mali konularýyla ilgili doðru ve detaylý
bilgileri kendilerine ulaþtýrmasýnýn önemini vurguladý. Necmi
Polat ayrýca, KUTSO tarafýndan eðitim vakfý kurulduðuna dair
haberleri kamuoyundan memnuniyetle öðrendiklerini belirterek,
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Gürala tebriklerini sundu.
KUTSOnun düzenlediði eðitim programlarý ile üyelere önemli
katkýlar saðladýðýný, bundan dolayý mükellefler adýna memnuniyet
duyduðunu dile getirdi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral; KUTSO Eðitim
Vakfýna, tüm kuruluþlardan destek beklediðini, KUTSOda
düzenlenen eðitim programlarýna üyelerin yeterli ilgi ve katýlým
göstermesinin arzu edildiðini belirtti. Güral ayrýca, Kütahya
Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) ile
yapýlacak çalýþmalarda, KUTSOnun gerekli yardýma hazýr
olduðunu sözlerine ekledi.

Haber
Eðitim

KUTSODA
DIÞ TÝCARET
EÐÝTÝMÝ
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO),
Eskiþehir Sanayi Odasý (ESO) ve Stuttgart
Ticaret Odasý ortaklýðýnda yürütülmekte olan
Internationalize SMEs baþlýklý Avrupa Birliði
projesi kapsamýnda, KUTSOda Dýþ Ticaret
Eðitimi düzenlendi.
Bir yýl sürecek olan proje kapsamýnda, özellikle makine imalat,
havacýlýk, raylý sistemler, beyaz eþya ve otomotiv yan sanayi
sektörlerinde faaliyet gösteren KOBÝlerin ihracat kapasitelerinin
artýrýlmasý, Almanya ile ticari iliþkilerin geliþtirilmesi ve ayný
zamanda bölge sanayisinin tanýtýlmasý amacýyla çeþitli ziyaret,
ikili iþ görüþmeleri gibi birçok özel faaliyetler de gerçekleþtirilecek.
Proje, 04-06 Mart 2013 tarihlerinde üç gün süren eðitim
programý ile baþladý. KUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskiþehir
Sanayi Odasý yetkilileri ve KUTSO üyelerinin katýlýmý ile yapýlan
açýlýþ programýnda, ESO Genel Sekreteri Y.Emre Heper ile
KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Enver Özer birer konuþma
yaptý.

Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan KUTSO ve ESO iþbirliðinde
organize edilen ve üye iþletmelere ücretsiz olarak sunulan dýþ
ticaret eðitim programý baþladý. Eðitmen Nilüfer Arýak tarafýndan,
dýþ ticarette temel kavramlar ve mevzuat, dýþ ticarette teslim
ve ödeme þekilleri ile iþlemlerde kullanýlan belge ve sözleþmeler,
devlet destekleri, krediler ve finansman, hedef pazarlarýn
belirlenmesi ve pazarlama stratejileri, Avrupa Birliði pazarý,
daðýtým anlaþmalarý ve daðýtým kanallarýnýn belirlenmesi, sipariþ
süreçleri, akreditif ve dýþ ticaretteki çeþitleri, akreditifin iþleyiþ
biçimi ve belgeleri hakkýnda, katýlýmcýlara ayrýntýlý bilgiler verildi.

ESO Genel Sekreteri Y.Emre Heper, projenin kapsamý hakkýnda
bilgi vererek, iki ülke arasýnda ticari iliþkilerin artýrýlmasýna olumlu
katkýlar saðlayacaðýný belirtti. Ayrýca, Almanya ve Türkiye
arasýnda karþýlýklý ticari heyet ziyaretleri ve fuar katýlým
organizasyonlarý yapýlacaðýný ifade etti.
KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Enver Özer, Eskiþehir Sanayi
Odasý ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý arasýndaki proje
ortaklýðý ve iþbirliðinden duyulan memnuniyeti dile getirerek,
böyle çalýþmalarýn Türkiyenin 2023 vizyonu çerçevesinde
500 milyar dolar ihracat hedefine ulaþmasýnda katký
saðlayacaðýný belirtti.
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Haber
Toplantý

GENÇ GÝRÝÞÝMCÝLER ÝL KURULU TOPLANTISINDA

GÝRÝÞÝMCÝLERE TAVSÝYELER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Kütahya Genç
Giriþimciler Ýl Kurulunun, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
toplantý salonunda yapýlan toplantýsýna, TOBB Genç Giriþimciler
Kurulu Üyesi ve Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði Onursal
Baþkaný Sezai Hazýr ile TOBB Genç Giriþimciler Kurulu Üyesi
Ziya Kalkavan konuk oldu.
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný, TOBB Kütahya Genç Giriþimciler
Ýl Kurulu Baþkaný Zafer Bintepe yaptý. Bintepe, kurulun yapýsý,
görevleri, çalýþma þekli ile kurul tarafýndan gerçekleþtirilen
ziyaret ve faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Kurulun önümüzdeki
dönemlerde yapmayý planladýðý çalýþmalardan da söz ederek
Mart ayý sonunda Giriþimcilik Zirvesi düzenleneceðini belirtti.
Bintepe, gençlere iþ arayan deðil, iþte aranan olun
tavsiyesinde bulundu.
Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan katýlýmcýlara hitap eden konuklar
Sezai Hazýr ve Ziya Kalkavan, tecrübelerini ve tavsiyelerini
giriþimcilerle paylaþtý.
TOBB Genç Giriþimciler Kurulu Üyesi ve Habitat Kalkýnma ve
Yönetiþim Derneði Onursal Baþkaný Sezai Hazýr konuþmasýnda
þunlarý söyledi; giriþimci; meraklý ve meraklýnýn peþinden
giden, giriþim ruhuna sahip olan, cesaretli, hayallerinin peþinden
koþan, sürekli kendisini geliþtiren kiþidir. Giriþimciler olarak,
kaynaklarý doðru ve etkin kullanýn. Ýhtiyacý doðru tespit edin
ve risk alýn. Dünyada rekabet edebilir güce ulaþmamýz için,
kadýn ve genç giriþimcilerimiz artmalý, onlarýn sinerjisinden
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yararlanmalýyýz. Markalaþma ve kurumsallaþma, rekabet
edebilmenin en önemli unsurlarýndandýr. Eðitim politikasýnda
da giriþimciler yetiþtirecek þekilde düzenlemeler olmalý. Araþtýrma
ve geliþtirmeye önem vermeli ve dünyadaki geliþmeleri takip
etmeliyiz. Dünyada baþarýlý olan giriþimcilere baktýðýmýzda;
biliþim teknolojilerini ve sosyal network aðýný çok iyi kullandýklarýný
görüyoruz. Biliþim teknolojilerini etkin þekilde kullanýp, ne
üretirsek üretelim, dünyaya pazarlayabilecek güçte olmalýyýz.
Türkiyedeki geliþmenin, yeni fikir üretenler ile gerçekleþeceðine
inanýyorum.
TOBB Genç Giriþimciler Kurulu Üyesi Ziya Kalkavan ise
katýlýmcýlara hitabýnda; aile þirketinin dördüncü kuþak çalýþaný
olduðunu belirterek, öðrencilik dönemi, iþ ve aile yaþamýndan
örnekleri anlattý. Çalýþmaya baþladýðý yýldan itibaren, firmasýnýn
her kademesinde görev aldýðýný belirten Kalkavan; iþ yaþamýna
dair tecrübelerini ve tavsiyelerini katýlýmcýlarla paylaþtý ve yapýlan
hatalardan ders almanýn önemini vurguladý. Ziya Kalkavan,
giriþimcilik hayal kurmaktýr diyerek, biliþim teknolojilerinin
kullanýlmasýnýn ve giriþimcilerin yenilik yapmaya önem vermesi
gerektiðinin altýný çizdi.
Programýn sonunda, Kütahyayý temsil eden porselen fincan
takýmý, ebru sanatýndan çini pano ve Tavþanlý leblebisi, TOBB
Kütahya Genç Giriþimciler Ýl Kurulu Baþkaný Zafer Bintepe ile
KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Delen tarafýndan, günün
anýsýna konuklara takdim edildi.

Haber
Toplantý

KUTSO
MECLÝSÝNE
DEFTERDAR
KONUK OLDU
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Mart 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, Meclis Baþkaný Nihat
Delen tarafýndan yeni üyelere üyelik beratlarý takdim edildi.
Delen, takdimin ardýndan yaptýðý konuþmada; Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasýnýn her geçen gün yeni üyeleriyle güç
kazandýðýný, üyelerinin dile getirmek istediði konularda onlarýn
sözcüsü olmaya devam edileceðini belirtti. Meslek komitelerinin
önemli çalýþmalar yaptýðýný söyleyerek, üyelerin isteklerini ve
sorunlarýný aktarabilmek için, kendi sektörleri ile ilgili olan komite
toplantýlarýna katýlmalarýnýn yararlý olacaðýný ifade etti.
Yemeðin ardýndan, KUTSO toplantý salonunda, KUTSO
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bazý meslek komite
baþkanlarýnýn katýlýmýnda yapýlan meclis toplantýsýna, Kütahya
Defterdarý Mehmet Saygý konuk oldu. Saygý, meclise hitabýnda;
Vergilendirilmiþ kazanç kutsaldýr diyerek, vergi gelirlerine
üyelerin yaptýklarý katkýlardan dolayý teþekkür etti. Vergi haftasý

kutlama etkinlikleri kapsamýnda yapýlan ziyaret ve etkinlikler
hakkýnda bilgi veren Defterdar Mehmet Saygý; vergi gelirleri
açýsýndan Kütahyanýn ülke sýralamasýnda tahakkuk oranýnda
28, tahsilat oranýnda 30.sýrada olduðunu belirtti. Bu oranlarýn,
mükelleflerin iyi derecede vergi bilincine sahip olduklarýnýn bir
göstergesi olduðunu söyledi.
Defterdar Mehmet Saygýnýn, KUTSO meclisine hitabýnýn
ardýndan, meclis toplantýsýnýn olaðan gündem maddelerinde
yer alan, Þubat ayýna dair toplantý tutanaðý, aylýk mizan ve
yönetim kurulu faaliyet raporu sunuldu. Kütahyada kurulmasý
planlanan Alayunt Lojistik Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve
Kýrgýllý Tarýma Dayalý Ýhtisas Hayvancýlýk Organize Sanayi
Bölgesine, KUTSOnun ortak olmasý hususu müzakere edilerek
katýlým oranlarý belirlendi ve karar alýndý.
Meclisten bir ses gündem maddesinde, KUTSO Yönetim
Kurulu Üyesi Enver Özer, Kütahyanýn sosyo-ekonomik yapýsý
hakkýndaki sunumunu hazirunla paylaþtý. Özer, Kütahyanýn,
nüfusu, yüzölçümü, arazi durumu, geliþmiþlik oranlarý, sosyal,
finansal ve iþgücü geliþmiþlik endeksleri, sanayi yapýsý,
iþletmelerin sektörel daðýlýmý, ihracat ve ithalat oranlarý hakkýndaki
istatistik verileri açýkladý. Özer ayrýca, Kütahyanýn Ege Bölgesi
ve TR 33 Bölgesi içerisinde bulunan diðer illerin sanayisi ve
geliþmiþliði açýsýndan karþýlaþtýrma oranlarýný da anlattý. Sunumun
sonunda, Kütahyanýn geliþmiþlik sýralamasýnda daha üst
seviyelere ulaþmasý açýsýndan genel deðerlendirmelerini ve
önerilerini açýklayan Enver Özere, Meclis Baþkaný Nihat Delen
ve baþkanlýk divaný tarafýndan, taþ çiniden teþekkür plaketi
takdim edildi.
Gündem maddeleri ve konuþmalarýn tamamlandýðý KUTSO
Mart ayý olaðan meclis toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen
tarafýndan kapatýldý.
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Haber
Seminer

KUTSODA MARKA,
PATENT VE
TASARIM SEMÝNERÝ
AÝLE ÞÝRKETLERÝNDE
KUÞAK GEÇÝÞLERÝ VE AÝLE
ANAYASASI SEMÝNERÝ

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) organizasyonunda
aile þirketlerinde kuþak geçiþleri ve aile anayasasý semineri,
KUTSOda üyelerin katýlýmý ile gerçekleþtirildi.
Türev Danýþmanlýk Grup Baþkaný Bülent Orta tarafýndan sunulan
seminerde, aile þirketlerindeki aile mensuplarý arasýndaki
iliþkilerin profesyonelce düzenlenmesi, gelecek kuþaklarýn
varislik çatýþmalarý yaþamadan yönetime hazýrlanmasý, þirketin
ve ailenin genel iþ yapýþ kurallarýnýn belirlenmesi konularýnda
bilgi verildi.
Bülent Orta, aile þirketlerinin çalýþmalarý ve sürdürülebilirliði
açýsýndan büyük önem taþýyan aile anayasasý hazýrlanmasý
ve bu konuda dikkat edilecek önemli hususlarý katýlýmcýlara
aktardý. Aile þirketlerinin özellikleri, ihtiyaçlarý ve beklentileri,
aile þirketlerinde gelecek kuþaklara devir, aile anayasasý
oluþturma ve süreçleri ile ilgili ayrýntýlý açýklamalar yaparak
katýlýmcýlarýn sorularýný da cevapladý.
Bülent Orta, þirketlerde verimliliðin saðlanmasýnýn ve kontrol
edilmesinin gerektiðini belirterek, global pazar haline gelen
dünyada, þirketlerin faaliyetini sürdürmesi ve rekabet edebilmesi
için, süreçlerini iyi tarif edip bu süreçleri iyi yönetmeleri gerektiðini
söyledi. Deðiþen koþullarýn yeni ihtiyaçlarý ortaya çýkardýðýný
belirterek, þirketlerin gelecek kuþaklara saðlýklý bir þekilde devir
edilmesi için yapýlabilecek profesyonelleþme ve kurumsallaþma
gibi çalýþmalarýn gerekliliðine deðindi. Bu kapsamda, aile
þirketlerinde aile anayasasý oluþturulmasýnýn önemini vurgulayan
Bülent Orta, bu anayasa hazýrlanýrken dikkat edilecek önemli
hususlarý iþletmelerden örnekler sunarak anlattý. Gelecek
kuþak iliþkileri, varislik, hisse devri, daðýlým gibi konulardaki
profesyonel yöntemler hakkýnda bilgi vererek, þirkette haleflik
planý yaparken yaþanabilecek riskleri ortadan kaldýrabilecek
ipuçlarýný verdi. Aile anayasasýnýn, her þirkette o þirkete özel
hazýrlanmasýnýn önemine deðinerek, ailenin gelecek nesillere
sorunsuz devrine önemli katkýlar saðlayabilecek olan aile
anayasasý oluþturma ve süreçleri konusunda bilgi verdi.
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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) ile Destek Patent
iþbirliðinde Marka, Patent ve Tasarým semineri KUTSOda
gerçekleþtirildi.
Seminerde, Destek Patent Müþteri Ýliþkileri Yöneticisi Haydar
Pirpir, markanýn iþletmeler açýsýndan önemi, marka olmanýn
özellikleri, marka oluþturmada iþletmelerin dikkat etmesi
gereken hususlar, fikri ve sýnai haklar, patent ve tasarým almanýn
firmalar açýsýndan avantajlarý, patent ve tasarým almak için
yapýlacak çalýþmalar ve süreleri ile yasal haklar konusunda
bilgiler verdi.
Haydar Pirpir sunumunda, markanýn akýlda kalýcý, anlaþýlýr ve
kýsa olmasý, ürün ve ürünün ayýrt edici özelliði hakkýnda bilgi
veren þekilde olmasý gerektiðini belirtti. Ýþletmelerin marka
oluþtururken, tüketici beklentilerini iyi araþtýrmasý ve pazardaki
ürünlerin durumu ve ihtiyaçlarý ne kadar karþýladýðý hakkýnda
bilgi edinmelerinin büyük önem taþýdýðýný söyledi. Güçlü
markalarýn, yüksek kâr elde edebildiklerini, ürünlerini eþdeðer
markalara göre daha pahalý satabilme avantajýna sahip
olduklarýný, kendi sektöründeki rekabet gücünü artýracaðýný
belirtti.
Marka tescilinin gerekliliðine de deðinen Haydar Pirpir, yasal
haklarýn kullanýlmasý, ihracat gücüne sahip olmak, ulusal ve
uluslararasý pazarlara hakimiyet, piyasada prestij saðlama,
hedef pazarlarda taklidi önleme konularýnda, marka tescilinin
firmalara avantaj saðlayacaðýný vurguladý. Patent ve faydalý
model ile yasal süreç ve yükümlülükler konularýnda da bilgi
veren Haydar Pirpir, programýn sonunda katýlýmcýlarýn sorularýný
cevaplandýrdý.

Duyurular

6385 SAYILI KANUN UYARINCA
YAPILANDIRMA

ARAÇLARIN
BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSI

Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya Sosyal Güvenlik Ýl

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden (TOBB) odamýza gelen

Müdürlüðünden odamýza ulaþan yazýda; 6385 sayýlý Kanunla;

yazýda; 08 Kasým 2012 tarih ve 28461 sayýlý Resmi Gazetede

emekli aylýðý baðlandýktan sonra ticari/zirai faaliyet nedeniyle

yayýmlanan Araçlarýn Yüklenmesine Ýliþkin Ölçü ve Usuller ile

5510 sayýlý Kanunun 4/b maddesi kapsamýnda çalýþmasý

Tartý ve Boyut Ölçüm Toleranslarý Hakkýndaki Yönetmeliðin

nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin

5.maddesinde, araçlarýn azami yüksekliklerinin 5 metre

prim borçlarýna iliþkin alacaklarýn en geç 31/05/2013 tarihine
kadar Kütahya Ýl Müdürlüðüne veya Merkez Müdürlüklerine
dilekçe ile müracaat etmeleri halinde yapýlandýrýlacaðý
bildirilmektedir. Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemesi gereken
ve saðlanan bu imkandan yararlanmak isteyen borçlular ayrýntýlý
bilgiyi aþaðýdaki iletiþim bilgilerinden alabilir.
Ayrýntýlý bilgi için;
Kütahya Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü
Tel: 0 274 223 63 56
Faks: 0 274 223 02 03
E-posta: kutahyasgim@sgk.gov.tr

LÝBYA DIÞÝÞLERÝ VE
ULUSLARARASI ÝÞBÝRLÝÐÝ
BAKANLIÐINDAN ALINAN NOTA

olacaðý, 8.maddesinde ise boyut ölçüm toleransýnýn, araçlar
için belirlenen boyutlarýn %2si olarak kabul edileceðinin hüküm
altýna alýndýðý bildirilmektedir. Yazýda devamla, araçlarýn gerekli
teknik dönüþümüne imkan vermek üzere, 01.07.2014 tarihine
kadar hükmün uygulanmayacaðý ifade edilmektedir.

GIDA ÝÞLETMELERÝNÝN
KAYIT VE ONAY ÝÞLETMELERÝNE
DAÝR YÖNETMELÝK
T.C. Kütahya Valiliði Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden
odamýza gelen yazýda; 17.12.2011 tarih ve 28145 sayýlý
Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren, Gýda
Ýþletmelerinin Kayýt ve Onay Ýþlemlerine Dair Yönetmeliðin
5.maddesinde belirtilen kayýt kapsamýnda, et, süt ve yumurta

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden (TOBB) odamýza ulaþan
yazýda, Libya Dýþiþleri ve Uluslararasý Ýþbirliði Bakanlýðýnýn
Trablus Ticaret Müþavirliði tarafýndan gönderilen notada, "Sabri
Abdullah Þadi" isimli þahsýn Libya Devleti veya Libya Devleti
ne baðlý kurumlar adýna konuþtuðu, müzakerelerde bulunduðu,
anlaþmalar, sözleþmeler veya zabýtlar imzaladýðý ifade edilmekte
ve Libya ile iþ yapacak kiþilerin gerek adý geçen þahýs, gerekse
Libyalý veya yabancý baþka kiþi ya da kurumlar tarafýndan
yapýlan ve Libya Devletini ilgilendiren mali iþlemler veya Libya

paketleme konularýnda üretim faaliyeti gösteren iþletmeler
hariç olmak üzere, gýda iþi ile iþtigal eden iþletmelerin Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerine müracaatta
bulunarak gerekli kayýt iþlemlerini yaptýrmalarýnýn zorunlu olduðu
ifade edilmektedir. Yazýda devamla, ilgili Yönetmelik gereði,
17.12.2011 tarihinden daha önce Ýþyeri Açýlýþ ve Çalýþma
Ruhsatý almýþ iþletmelerin 31.12.2013 tarihinde kadar,
17.12.2011 tarihi ve sonrasýnda Ýþyeri Açýlýþ ve Çalýþma ruhsatý

Devletine baðlý kurumlarýn ve þirketlerin mal varlýklarýna iliþkin

almýþ iþletmelerin ise, iþletmenin faaliyete baþladýðý tarihte

iþlemlere baþlamadan önce ülkelerine akredite Libya

Ýþletme Kayýt Belgesi baþvurusunda bulunmalarý gerektiði,

Büyükelçiliklerine baþvurmalarý hususunda uyarýldýðý

aksi takdirde 5996 sayýlý Kanunun 41.maddesi (c) bendi

bildirilmektedir.

gereðince iþletmelere idari yaptýrým uygulanacaðý belirtilmiþtir.

Diðer duyurular ve ayrýntýlar için, Odamýz www.kutso.org.tr sitesi Duyurular linkinden yararlanýlabilir.
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Yaþam
Saðlýk

SAÐLIKLI BESLENME,
EGZERSÝZ OLMADAN OLMAZ
Dyt. Ali DERELÝ
Yapýlan bir araþtýrma þu sonucu ortaya koymuþtur. Kilo vermeye
çalýþan 3 farklý gruba yönelik 3 ayrý yol izlenmiþtir. Bir grup
sadece egzersiz ile kilo vermeye çalýþmýþ, bir diðeri sadece
diyet yaparak, diðer bir tanesi ise, ikisini ayný anda yapmýþlardýr.
Bu 3 grubun hedefledikleri 5 kiloyu verme miktarlarý þöyle
tespit edilmiþtir.

bireylerdeki sakatlanma oranlarý, doðru beslenme ile direkt
iliþkilidir. Ülkemizdeki sporcu sakatlanmalarý ile, dýþ ülkelerde
bulunan sporcu sakatlanmalarýný karþýlaþtýrmak yeterli veri
elde etmemizi saðlayacaktýr. Bu durumun en baþta gelen
sebebi, doðru beslenme bilgisine sahip sporcularýn ve kontrol
mekanizmasýnýn iyi ayarlanmasýdýr.

Sadece egzersiz: hedeflenen aðýlýðýn %10u
Sadece diyet: hedeflenen aðýrlýðýn sadece %30u
Diyet ve egzersiz: hedeflenen aðýrlýðýn %92 si.

Egzersiz için yapýlan bahanelerin en baþýnda, vaktim yok
gelmektedir. Egzersiz yapmak, spor salonlarýna gidip saatlerce
ter atmak demek deðildir. Kolayca yapabileceðiniz ve en
önemlisi sürdürülebilir her hareket egzersiz sayýlabilir. Gün
içerisinde 3-4 kez 10-15 dakika, saða sola, öne arkaya
esneme hareketleri yaparak bel aðrýlarýnýzý hafifletebilir veya
ofis içindeki ufak tefek her hareketinizde karnýnýzý içinize
çekerek yürüyebilirsiniz. Hanýmlar, oturduðunuz yerde
kalçalarýnýzý sýkarak 10a kadar sayýn ve bunu her aklýnýza
geldiðinde yapýn. Basenlerinizin inceldiðini göreceksiniz.
Egzersiz yapmayý siz yeter ki isteyin, mutlaka bir yolunu
bulacaksýnýz.

Bu araþtýrmanýn sonuçlarýný sadece egzersiz ve kalori
harcanmasý, olarak deðerlendirmemek gerekmektedir.
Buradan çýkarýlacak asýl sonuç, saðlýklý beslenmeye egzersizin
katkýsýdýr. Hatta daha baskýn bir þekilde dile getirirsek, egzersiz,
saðlýklý beslenmenin, gerçekten saðlýklý olmasýný saðlamaktadýr.
Beslenmenin saðlýklý olmasý demek, yiyecekler yolu ile
vücudumuza kazandýrmaya çalýþtýðýmýz besin öðelerinin, doðru
ve düzenli bir biçimde kazandýrýlmasýdýr.
Egzersiz ile birlikte salgýlanan hormonlar ve vücudumuzda
çalýþan mekanizmalar, alýnan besin öðelerinin daha doðru
kullanýmýný saðlamaktadýr.
Egzersizin saðladýðý özellikle baðýrsak hareketlerimizdeki
iyileþme, sindirimin en önemli parçasýnýn tamamlandýðý
baðýrsaklarýmýz için çok önemlidir. Aldýðýnýz besin ne kadar saf
ve temiz olur ise olsun, besinin girdiði vücudumuzda bir o
kadar temiz olmalýdýr ki, besinden beklenilen fayda yeteri kadar
saðlanabilsin.
Bunun yaný sýra, egzersiz saðlýklý beslenme için ne kadar
önemli ise, bu durumun tam tersi, saðlýklý beslenme de doðru
egzersiz için çok önemlidir.
Kas, kemik ve eklemlerimizin yeteri kadar enerji ve besin
öðesine sahip olmasý gerekmektedir. Doðru ve yeterli hareket
saðlayabilmemiz için çok önemlidir. Düzenli spor ile uðraþan
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Düzenli diyetle, saðlýklý bir yaþam dilerim.

Kitap
Seçtiklerimiz

Steve Jobs'ýn Biyografisi

Ünlü biyografi yazarý Walter Isaacsonun kaleme aldýðý Steve Jobsun biyografisindeki kiþisel notlar
bölümünde Appleýn geliþtirdiði ürünlerde Ýstanbuldan ve Türk gençlerinden de ilham alýndýðý ortaya çýktý.
Bundan 5 yýl önce ailesiyle birlikte çýktýðý Avrupa turu sýrasýnda Ýtalya ve Yunanistanýn ardýndan son
durak olarak Türkiyede yaklaþýk 10 gün geçiren Steve Jobs, tatille ilgili olarak Isaacsona þunlarý anlattý:
Hayatýmýn en iyi tatilinde Ýtalya kýyýsý boyunca ilerleyip Atinaya (Berbat bir yer ama Parthenon nefes
kesici) oradan da Türkiyedeki Efese gittik. Efesteki mermerden yapýlma antik umumi tuvaletlerin ortasýnda
müzisyenlerin serenat yapmalarý için bir yer var.

Philip Kotler, Pazarlama 3.0
Modern pazarlamanýn kurucusu ve
pazarlama literatürünün bir numaralý
ismi Philip Kotlerin yeni kitabý Pazarlama
3.0, Sinpaþ GYO Kitaplarý arasýna
katýldý. Dünyadaki hýzlý deðiþimin,
tüketicilerin davranýþlarýný, dolayýsýyla
da pazarlama trendlerini deðiþtirdiðini
belirten Philip Kotler yeni kitabýnda
"Ýnsan merkezli olup ayný zamanda
kar etmek mümkün müdür?"
sorusunun cevabýný arýyor.
Son 60 yýl içinde pazarlamanýn ürün merkezli (Pazarlama
1.0) olmaktan tüketici-merkezli (Pazarlama 2.0) olmaya
yöneldiðini belirten Kotler, Pazarlama 3.0ýn þirketlerin
tüketici-merkezli olmaktan insan-merkezli olmaya doðru
kaydýklarý ve karlýlýðýn kurumsal sorumlulukla dengelendiði
aþama olduðunu savunuyor.Pazarlamanýn efsane ismi
Kotler, kitabýnda katýlým ve iþbirliðine dayalý bu yeni çaðda,
iþ dünyasýna þekil veren üç büyük kuvvete göz atarak
yeni kurallarý açýklýyor. Bazý kilit uygulamalarýn, yeni iþ
modellerinin ve ana trendlerin açýklandýðý, Sinpaþ GYO
Kitaplarý'nýn yeni üyesi "Pazarlama 3.0" bir adým öne
geçmek isteyen herkes için stratejik bir baþlangýç noktasý
olacak.

Buyology
Satýn Almaya Dair Her Þey Neden
Yanlýþ? Her birimizin her yýl yaptýðý
sayýsýz alýþveriþi harekete geçiren
gerçek etmenler nelerdir? Tüketiciler
herhangi bir ürünü satýn alma
nedenleri kendilerine sorulduðunda
hakikati mi dile getiriyorlar? Pazarlama
gurusu Martin Lindstrom 3 yýlýný ve
7 milyon dolarý harcayarak yürüttüðü
nörolojik araþtýrmalar sonucunda
þunu buldu: Ýþ, gerçek satýn alma
nedenlerine geldiðinde, aðýz
genellikle yalan söylerken beyin hakikati dile getiriyor.
Bu çýðýr açýcý araþtýrmanýn sonuçlarý elinizdeki kitapta derlenmiþ
bulunuyor. Tüketicilerin ve bilimin dünyasýnda, milyonlarca
dolara mal olan üç yýllýk bir yolculuðun sonuçlarýný duymaya
hazýr mýsýnýz? Peki tercihlerimizin yüzde 85'inin bilinçaltý
düzeyinde gerçekleþtiðini öðrenseniz tepkiniz ne olurdu?
Tüketicilerin beyinlerini fMRI cihazlarýyla tarayarak, hangi markayý
neden tercih ettiðini tespit etmeye yönelik nöropazarlama
çalýþmalarý, reklamcýlarýn, pazarlamacýlarýn, ekonomistlerin,
bilim insanlarýnýn ve tüketicilerin önünde yepyeni bir pencere
açýyor. Ýster 20. yüzyýlýn marka büyüsüne köklü bir güvensizlik
besliyor olun, isterseniz psikolojik stratejilerle müþterilerinizin
beyinlerinin kapýsýný aralamaya çalýþýn, tüketici ve üretici
davranýþlarý hakkýnda son yýllarýn en büyüleyici içgörüler
hazinesine kayýtsýz kalamayacaksýnýz.

Öncü Giriþimciler  Türkiyenin Ýlkleri
Cumhuriyet'in "ilk"lerini gerçekleþtirenler, baþarýlarýný,
cesaretle sürdürdükleri mücadeleyle elde etti. Yazar,
bu dönemde ekonomik krizlere raðmen ayakta
durmayý ve geliþen þartlara ayak uydurmayý baþaran
kiþi ve kurumlarýn mücadelesini bizimle paylaþýyor.
Türk ekonomi tarihinin sayfalarý arasýnda unutulmuþ,
bir kýsmý kayýt altýna dâhi alýnmamýþ kurumlarýn
yarattýðý ilkleri gün ýþýðýna çýkarýyor.
Hayatýmýzý deðiþtiren bu kiþiler ve kurumlar arasýnda
kimler yok ki
Ýlk gazozu üreten Uludað.
Ýlk bira fabrikasý Bomonti.
Ýlk piyango Tayyare Piyangosu.

Ýlk çayý üreten Zihni Derin.
Blucin pantolona kot dememizi saðlayan
Muhteþem Kot.
Cep telefonundan "Alo" dememizi saðlayan
Turkcell.
Ýlk boyayý üreten DYO.
Ýlk otomobil Devrim'i üreten TÜLOMSAÞ.
Ýlk televizyon yayýnýný gerçekleþtiren ÝTÜ TV.
Bunlar kitapta anlatýlan cesur giriþimcilerden
sadece bazýlarý. Sayýlarý sekseni bulan bu
giriþimciler arasýnda Banat, Kristal, ETÝ, Koç
Holding, Pýnar, UNO, Arçelik, Türk Traktör,
Eczacýbaþý, Tariþ ve Yeþil Kundura gibi kurumlarýn
da hikâyelerine tanýk olacaksýnýz.
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Ajanda
Fuarlar

15 Temmuz-3 Aðustos 2013
32.Kitap ve Kültür Fuarý
Beyazýt Meydaný / Ýstanbul
15 Temmuz-3 Aðustos 2013
32.Kitap ve Kültür Fuarý
Kocatepe Camii Avlusu / Ankara
22-24 Aðustos 2013
Konya Tohum 2013
3.Tohumculuk Fidancýlýk, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele,
Sulama, Gübreleme ve Ekipmanlarý Fuarý
KTO Tüyap Konya Uluslararasý Fuar Merkezi / Konya
30 Aðustos-8 Eylül 2013
Ýzmir Enternasyonal Fuarý (82.)
Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný / Ýzmir

12-15 Eylül 2013
Avrasya Ambalaj 2013
Ýstanbul 19.Uluslararasý Ambalaj Endüstrisi Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi /Ýstanbul
12-15 Eylül 2013
ÝSTANBUL GIDA-TEK 2013 8.Gýda ve Ýçecek Teknolojileri,
Gýda Güvenliði, Katký ve Yardýmcý Maddeler, Soðutma,
Havalandýrma, Depolama Sistemleri ve Lojistik Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul
12-15 Eylül 2013
Ýstanbul Moda Fuarý 2013
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy / Ýstanbul
18-20 Eylül 2013
Medikal Cihaz Ür., Hizmet ve Ekipmanlarý Kongresi ve Fuarý
Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý / Ýstanbul

5-8 Eylül 2013
Compex 2013 - 38.Uluslararasý Gamex/Compex
Bilgisayar ve Dijital Oyun Fuarý
Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý / Ýstanbul

19-22 Eylül 2013
Agroexpo Eurasia 9.Uluslararasý Tarým Sera ve Hayv. Fuarý
Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný / Ýzmir

5-8 Eylül 2013
Gýda 2013 Worldfood Ýstanbul 21.Uluslararasý Gýda
Ürünleri ve Teknolojileri Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy / Ýstanbul

19-22 Eylül 2013
Animalexpo 5.Uluslararasý Hayvancýlýk Teknolojileri ve
Süt Endüstrisi Fuarý
Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný / Ýzmir

5-8 Eylül 2013
IPACK 2013 28.Uluslararasý Ambalaj, Paketleme ve
Gýda Ýþleme Sistemleri Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy / Ýstanbul

19-22 Eylül 2013
24.Uluslararasý Züchex, Züccaciye Ev Eþyalarý, Dekoratif
ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul

12-15 Eylül 2013
11.Bayim Olurmusun?
Franchising ve Markalý Bayilik Fuarý 2013
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy / Ýstanbul

19-22 Eylül 2013
PROMOTÜRK 2013 Powered by PSI
28.Uluslararasý Promosyon Ürünleri Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy / Ýstanbul

12-15 Eylül 2013
Çukurova 5.Üretim Teknolojileri Fuarý 2013
Tüyap Adana Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi / Adana

26-29 Eylül 2013
EGE-TEKSTÝL Konfeksiyon Mak. ve Yan Sanayileri Fuarý
EGS Fuar ve Kongre Merkezi / Denizli

12-15 Eylül 2013
Adana 5.Otomasyon, Elektrik, Elektr., Enerji Üre.ve Daðýtýmý
Tüyap Adana Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi / Adana

26-29 Eylül 2013
Securtech 2013 Ýstanbul Güvenlik, Yangýn, Arama Kurtarma,
Ýþ güvenliði ve Saðlýðý Ürün, Hizmet ve Teknolojileri Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul
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