1

Ýçindekiler

3

9

16

KUTSO

Kütahya
Ticaret ve Sanayi
Odasý
Temmuz-Eylül 2013
Yýl :13 Sayý : 181

3

Zafer Havalimaný
Seferberliði

54

Onlar Ýçin Bir Umut Daha

61

31

Kütahya OSBde Umem
Ataðý

63

4.Uluslararasý Hisarlý
Ahmet Sempozyumu

32

KUTSO Ýftarýnda Büyük
Buluþma

71

Kamu, Üniversite, Sanayi
Ýþbirliði Toplantýsý
Manisa'da Yapýldý

35

TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Harun Karacan
KUTSO Meclisinin Konuðu

72

TÜGÝK Üyeleri, TÜGÝK
Zirvesi 2013te Buluþtu

38

KUTSEV Çalýþmalarýna
Hýzla Devam Ediyor

84

1.Ulusal Kadýn Giriþimcilik
Fuarý

41

88

100 Yýllýk Markalar
Aranýyor

TOBB Kütahya Kadýn
Giriþimciler Ýl Kuruluna
Özel Çalýþma Odasý Açýldý

44

90

Sigortacýlýk Sektörünün
Sorunlarý Ve Geleceði
Paneli

Egeli Genç Giriþimciler
Kütahyada Buluþtu

48

91

Seçimden Sonra KUTSO
Çalýþmalarý Hýzla Devam
Ediyor

Zafer Havalimanýnda
TOBB Üyelerine Özel
Salonla Hizmet

50

TOBB Baþkaný
Hisarcýklýoðluna Ziyaret

51

Nafi Güral, Baþbakan
Yardýmcýsý Ali Babacanýn
TOBB Ziyaretine Katýldý

52

Depremi Yaþamak
Simav TSO

30

9

Eslem AYAZ
Sanayi Devrimleri-VIII

Hayalleri ve Cesareti ile
Dünya Markasý Oldu

12

16

Leyla BUBÝK
30 Aðustos Baþkomutan
Meydan Muharebesi

20

Kültür Sanat

M.Nuri SARIIÞIK

Dumlupýnar Üniversitesi
Ýleri Teknolojiler Merkezi

22

Doðan SAPCI

25

Ajanda Köþe Yazýsý

Yüksek Yargýda Bir
Kütahyalý:

5

Kitap

30 Aðustos Zafer Bayramý,
Zaferin Kazanýldýðý
Topraklarda Kutlandý

21. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi

Haber

Nafi GÜRAL

Elmas, Dünya Var Oldukça
Yaþayacaktýr

2

51
Ýlçe TSO

Umutla Beklediðimiz
Sonbaharýn Getirdiði
Sürprizlere Hodri Meydan

DPÜ

Köþe Yazýsý Ýþ Dünyasý

Araþtýrma

Konuk

Kapak Konusu

Baþkandan

20

KUTSO Dergisi Sahibi
Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý
Adýna
Ahmet BAÐIRGAN

Saðlýklý Beslenme, Egzersiz
Olmadan Olmaz

92

Fuarlar

94

Seçtiklerimiz

96

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

Baþkandan
Baþyazý

UMUTLA BEKLEDÝÐÝMÝZ
SONBAHARIN GETÝRDÝÐÝ
SÜRPRÝZLERE HODRÝ MEYDAN
Her yýl yaz bittiðinde ekonomik hareketlilik ile buluþmamýz

Milyon kiþi olarak tahmin edilebilecek sayýdaki mültecilerin

alýþageldiðimiz bir durum, ancak iþ dünyasýný tereddütlere

bakým masraflarýný ödüyoruz, sorunlarýna katlanýyoruz.

sevk edecek, ülke olarak bizim dýþýmýzda cereyan eden bazý
geliþmeler yaþýyoruz. Öncelikle bu geliþmelere bir göz atalým.

Orta Doðuya, Arap yarýmadasýna olan ulaþýmýmýz kesildi,
ihracat yapamýyoruz, çok önemli pazarlarý kaybediyoruz.

Suriye olaylarýnda, ülke olarak vahþetin karþýsýnda yer aldýk
ve sonunda Suriye'ye, batýlý güçlerin askeri operasyon ihtimali

Suriye ile ticaretimiz sýnýr illerimiz için müthiþ bir pazar iken,

ortaya çýktý.

bugün için büyük zarar veren faktör haline geldi.

Batý, Suriye için ne düþünür?

Kaçakçýlýk aldý baþýný gidiyor
gidiyor..

Þunu bilelim ki, Suriyedeki vahþet için kýllarýný bile kýpýrdatmazlar.

Sýnýr güvenliði ve sýnýrlarýmýzdaki yerleþimlerde can güvenliði

Onlar için önemli olan insanlýk deðil, batýnýn çýkarlarý ve Ýsrail'in

kalmadý.

güvenliðidir. Bu satýrlarýn yazýldýðý günlerde operasyon ihtimali,
bilinmeyen bir denklem olarak kafalarý karýþtýrýyordu. "Operasyon
olacak ama füze saldýrýlarý ile sýnýrlý kalacak, kara harekatý
olmayacak" deniliyordu. Füze saldýrýlarý ile ne elde edilir?
"Saldýrýlarda kimyasal silah depolarý ve baþkanlýk sarayý hedef
alýnmayacak" denildiðine göre, nasýl bir etki býrakacak? Þüphesiz
askeri bilgilerimiz olmadýðý için bunun cevabýný bilmiyoruz,
ama bildiðimiz bir þey varsa, Ýsrail'in güvenliðine zarar
gelmeyecek teminatlarýn alýnmasýný saðlayacak bir politika
çerçevesinde hareket edecekleri kesin gibi görünüyor.
Suriye olaylarýndaki ekonomik kayýplarýmýza göz atalým. Kesin
bilgi olmamakla beraber, milyar dolarlarýmýz, iþadamlarýmýzýn
alacaklarý olarak kaldý. Alacaklý olduklarý kimselerin sað olup
olmadýklarý, nerede olduklarý bile bilinmiyor.

Suriyede sular durulur mu? Suriye eski haline döner mi? Bu
sorularýn cevabý, batýlý ülkelerin çýkarlarýnýn planlandýðý masalarda
alýnan kararlarýn saklandýðý kozmik odalarda saklý olduðunu
düþünüyorum.
Mýsýr'da yaþanan olaylara gelince;
Biz, ülke olarak Mýsýrda da mazlumun yanýnda yer aldýk.
Mýsýrdaki askeri darbe karþýsýnda batý ne yaptý? Hiç. Askeri
darbenin, batý desteði olmadan yapýldýðýný iddia etmek biraz
saflýk olur. Burada da konu olan Mýsýrda yaþanan zulüm ve
katliamlar deðil, batýnýn çýkarlarýdýr. Bütün dünya biliyor ki,
Mýsýr, Hüsnü Mübarek zamanýnda Amerikanýn Orta Doðu ve
Kuzey Afrikadaki en önemli müttefiki idi. Bugün ne oldu?
Ýdamla yargýlanan Hüsnü Mübarek serbest býrakýldý, rivayet
olunur ki, cuntayý geri planda Mübarek yönetiyor. Bu durum
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bile Amerikanýn çýkarlarýnýn her þeyin önünde olduðunun

harcayanlar ise, mümkünse döviz karþýlýðý elde edilen mal ve

iþareti sayýlabilir.

hizmetleri satýn almaktan olabildiðince kaçýnmak zorundadýr.
Ýthal bir ürünü almak yerine, kendi ülkesinde üretilenleri tercih

Peki, Mýsýrda sular durulur, demokrasi ile idare edilecek bir

etmek, kaçýnamayacaðýmýz vatandaþlýk görevimizdir. Aksi

süreç baþlar mý? Bu sorunun cevabýnýn da batýnýn kozmik

halde, Türk insanýnýn boðazýndan geçmesi gereken lokmalar,

odalarýnda saklý olduðunu düþünüyorum.

yabancýlarýn sofralarýna gitmeye devam edecektir.

Son dönemlerde yaþanan, döviz fiyatlarýnda hareketlenmelere

Buraya kadar anlatmaya çalýþtýðým düþüncelerimin siyasi

gelince;

sonuçlarýnýn deðerlendirmesini yapmak beni aþar. Sadece,

Zaten bir hareketlenme bekleniyordu, Sayýn Baþbakan faiz
lobisine dikkat çekerken, bu hareketlenmenin sinyalini vermiþti.
Aslýnda, etkilenen sadece biz deðiliz, geliþmekte olan ülkelerin
tamamý faiz lobisinden etkilendi, bir baþka ifade ile Amerika
Merkez Bankasý FED yönlendirmeyi yaptý ve geliþmekte olan
ülkeleri ekonomik ve tabi ki siyasi anlamda köþeye sýkýþtýrdý.

iþ dünyasý olarak, bütün bu sevimsiz olaylara raðmen ne
yapmamýz gerektiði konusundaki görüþlerimi paylaþmak
istiyorum.
Daha önceki yazýlarýmda defalarca bahsettim, sadece problemli
süreçlerde deðil, her zaman için, en sorunsuz süreçlerde
bile;
- Kendimize ve ülkemize güveneceðiz,

Biraz daha açarsak, FED likiditenin kýsýlacaðý sinyalini verdi,
geliþmekte olan ülkelerden döviz çekti, dövizi azalan ülkeler

- Hesabýmýzý doðru yapacaðýz,

ister istemez faiz yükselterek, ülke dýþýna çýkan dövizi geri

- Ayaðýmýzý yere saðlam basýp, gözümüzü zirvelerden

getirmeye çalýþtý.

ayýrmayacaðýz,

Dövizini ülkesine geri götüren sermaye, operasyon öncesi bir
milyar dolarý ile 1,8 milyar TL. satýn alýp, % 6 faiz ile 108 milyon
TL. kazanýrken, operasyon sonrasýnda dövizini getirirken, ayný
bir milyar dolar ile bu defa 2 milyar TL. satýn alarak, artan faiz
% 8 ile 160 milyon TL. kazanma fýrsatý elde etti. Durum bu
kadar net.
Ýþ bununla bitmedi, likit varlýðýný geliþmekte olan ülkelere
kaydýrýrken, geliþmekte olan ülkelerden elde ettikleri faiz
gelirlerini fon olarak kullanarak, kendi ülkelerindeki faiz oranlarýný
indirerek, ekonomisine kaynak saðladý.
Ne yapmak lazým? Güçlü ekonomi sahibi olmaktan baþka
çare yok. Türkiyede, ülkesine döviz kazandýranlar ile kazanýlmýþ
dövizleri harcayanlarýn sorumluluklarý var. Döviz kazandýranlar
daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak zorunda, döviz
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- Ýþimizde ve yaþantýmýzda duraðanlýða yer vermeyeceðiz,
- Korkmayacaðýz, yýlmayacaðýz, umutsuzluða kapýlmayacaðýz,
- Daha çok çalýþýp, daha çok katma deðer yaratacaðýz.
Bunlarý yapanlarýn, içinde bulunduðumuz bütün olumsuzluklara
raðmen iþlerini geliþtireceklerini, frene basanlarýn ise
kaybedeceklerini düþünüyorum.
Bunlarý yapmazsak, batýlý sermaye ülkemizi daha çok
sömürecek, kendisine daha çok hizmet ettirecektir.
Nafi Güral
Yönetim Kurulu Baþkaný

30 AÐUSTOS ZAFER BAYRAMI,

ZAFERÝN KAZANILDIÐI TOPRAKLARDA KUTLANDI
30 Aðustos Zafer Bayramýnýn 91. yýldönümü, valilik önünde
baþlayan törenle, saygý duruþu, Ýstiklal Marþýmýzýn okunmasý
ve Kütahya Valisi Sayýn Þerif Yýlmazýn protokolün tebriklerini
kabul etmesinin ardýndan, Mustafa Kemal Atatürkün Büyük
Taarruzu yönettiði Kütahyanýn Dumlupýnar ilçesi ile Altýntaþ
ilçesine baðlý Zafertepe Çalköy Beldesinde, Gençlik ve Spor
Bakaný Sayýn Suat Kýlýçýn teþrifiyle, Gençlik ve Spor
Bakanlýðý'nýn, Gençlik Þühedanýn Ýzinde projesi kapsamýndaki
10 bin gencin katýlýmýyla, büyük bir coþku ve heyecanla
kutlandý.
Tören, taarruzun yönetildiði Altýntaþta, Zafer Abidesi'ne
çelenklerin konulmasýyla baþladý. Saygý duruþundan sonra
Ýstiklal Marþý okundu. Zafertepedeki törenlere Gençlik ve
Spor Bakaný Suat Kýlýç, Kütahya Valisi Þerif Yýlmaz, il protokolü,
daire müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, basýn
mensuplarý ve vatandaþlar katýldý.

Zafertepe Anýtýnda bir konuþma yapan Kütahya Garnizon
Komutaný Tuðgeneral Celal Baþoðlu, Büyük Taarruzun önemini
anlattý. Törene katýlan misafirlere bölgenin tanýtýlmasýnýn ardýndan,
Zafer Abidesi'nin bulunduðu tepenin alt kýsmýna inilerek resmi
geçit yapýldý.
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Törende konuþan Kütahya Valisi Þerif Yýlmaz, Dumlupýnarýn
Büyük Taarruzda çok önemli bir yer teþkil ettiðini belirterek,
Milli Mücadeleyi zafere ulaþtýran Baþkomutanlýk Meydan
Muharebesi, 137 bin þehidimizin kanlarýyla sulanan bu
topraklarda yapýlmýþtýr. Mehmetçik, sadece Dumlupýnarda,
Zafertepe Çalköyde deðil, þanlý tarihimizin her döneminde
vatanýmýzýn bir karýþ topraðýný bile vermemek için þereflice
savaþmýþ, anadan, yardan, serden vazgeçip, ruhunu teslim
edinceye kadar tüm insanlýða örnek olacak þekilde mücadele
etmiþtir dedi.

GENÇLÝK ÞUHEDANIN ÝZÝNDE
Gençlik ve Spor Bakaný Sayýn Suat Kýlýç ise konuþmasýnda;
gençleri barýþýn inþaasýna davet ettiklerini ifade ederek,
Dumlupýnarda, Zafertepede ecdadýn izinden yürüyen gençler,
hepiniz hoþgeldiniz. Bayramýnýz kutlu olsun. Bugün sýradan
bir gün deðil. Þehitlerimizin þehadet þerbetini içmelerinin
üzerinden tam 91 yýl geçti. Ecdadýmýz, 91 yýl önce, mavzerlerin,
süngülerin, tüfek seslerinin ve kýlýç þýkýrtýlarý arasýnda bu büyük
destana, tarihimizin en büyük destanýna imzalarýný attýlar. Ruhlarý
þad olsun. Mekanlarý cennet olsun. Bugün burada, bu
meydanda Kütahyanýn, Konyanýn, Sivasýn, Samsunun,
Trabzonun, Kayserinin, Sivasýn, Erzurumun, Vanýn,
Diyarbakýrýn, Batmanýn, Antalyanýn, Muðlanýn, Edirnenin
gençleri, hepsi bugün burada bu meydandalar. Gençlik
þühedanýn izinde yürüyor diyorlar. Gençler sizi savaþa deðil,
sonsuz bir barýþýn inþasýna davet ediyoruz. Biz sizi kavgaya
deðil, sonsuz bir sevgi toplumunun inþasýna davet ediyoruz.
diye konuþtu.

10 BÝN GENÇ DUMLUPINAR'DA BULUÞTU
Gençlik Þühedanýn Ýzinde projesi kapsamýnda binlerce genci
Sarýkamýþ ve Çanakkalede buluþturan Gençlik ve Spor
Bakanlýðý, bu kez 26 Aðustosta Malazgirtte ve 30 Aðustosta
Dumlupýnarda buluþturarak büyük bir etkinliðe imza attý.
Türk ordusunun ilk zaferi olan ve Cumhuriyetin temellerinin
atýldýðý Baþkomutanlýk Meydan Muharebesinin gerçekleþtiði
Dumlupýnar, 30 Aðustos Cuma günü büyük bir birlikteliðe ev
sahipliði yaptý. Dumlupýnara gelen 10 bin genç, þehitlerin
hatýrasýný yerinde yad etti.
Zafertepeçalköyde Baþkomutanlýk Meydan Muharebesinin
Gazi tarafýndan sevk ve idare edildiði 1181 rakýmlý tepede
bulunan anýtta resmi törenler gerçekleþtirildi. Program
kapsamýnda Serdar Tuncer tarafýndan kahramanlýk þiirleri
okundu. Sanatçý Ertuðrul Erkiþi Safahattan Þarkýlar
albümünden oluþan bir konser verdi. Düzenlenmiþ olan
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yarýþmalarda dereceye giren sporcularýn ödülleri, Gençlik ve
Spor Bakaný Suat Kýlýç tarafýndan takdim edildi.
Etkinliklere Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Ýzmir, Ýstanbul,
Eskiþehir, Denizli, Uþak ve Balýkesir baþta olmak üzere
Türkiyenin 81 vilayetinden 10 bin genç katýldý.
Programa, Kütahya ve Afyonkarahisar valilikleriyle, çeþitli sivil
toplum kuruluþlarý, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlükleri,
Daðcýlýk ve Ýzcilik Federasyonu, Dumlupýnar ve Altýntaþ
kaymakamlýklarý, Dumlupýnar ve Zafertepe Çalköy Belediyeleri
de katýldý.
Bugün 30 Aðustos 2013, Kütahya'mýzýn Yunan iþgalinden
kurtuluþunun, Büyük Taarruzun Zafertepe Dumlupýnar meydan
muharebelerinin, istiklal mücadelemizin zaferle taçlandýrýlmasýnýn
91. yýldönümüdür diyen Kütahya Belediye Baþkaný Sayýn
Mustafa Ýça þöyle konuþtu; Zafer Bayramýmýz kutlu olsun,
þehitlerimizin ruhu þat olsun. Þehitlerimizin bize emaneti olan
gazilerimize de minnetlerimi sunuyor, Allahtan saðlýk, uzun
ömürler diliyorum. 30 Aðustos Zaferi, Türkiye Cumhuriyetinin
kurulmasýnýn anahtarý olmuþtur. Türk ulusunun diriliþi olan bu
zafer, Anadolunun ebediyen Türk yurdu olduðunun ilaný, millet
ordu birleþmesinin göz kamaþtýran sonucudur. Bu zafer
kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlýðýnýn tarih
sahnesinden silinmek istenen milletimizin var oluþ
mücadelesinin en güzel örneklerinden biridir. Bu mücadele,
dünyada birçok mazlum millete örnek olmuþtur. Kuruluþ ve
kurtuluþa ev sahipliði yapan milli mücadele yýllarýnýn en önemli
sahnelerinde yer alan Kütahya, Birinci Dünya savaþýndan
sonra Osmanlý devletini parçalamak, Türk topraklarýný iþgal
etmek üzere harekete geçen sömürgeci devletlere karþý Türk
milletinin var olduðunu bir kez daha dünyaya duyurduðu
topraklardýr.
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6 Aðustos 1920de Atamýz Kütahyaya gelerek taburlarý teftiþ
etmiþ bu kadar kýsa sürede üstün gayretlerle oluþturulan bu
taburlarýn teftiþinden duyduðu memnuniyeti Kütahya Valisine
yazý olarak bildirmiþtir. Atamýz takdirnamesinde þunlarý ifade
etmiþtir. Vatanperver Kütahya ahalisinin mali fedakârlýðý maddi
ve manevi gayreti ve mesaisi ile 5-10 gün sürede huzuruna
getirilen ve teçhiz edilen binlerce mevcuda eriþmiþ askeri
kýtalarýn giriþtiðimiz dini, milli ve vatani mücadelede zaferiyetimizi
temin edecek kahraman bir zümre olarak fedakârlýðýný ispat
edeceðinden eminiz. Yurdun dört bir köþesinden gelen 137
bin Mehmetçik, Zafertepe Dumlupýnar Baþkumandan Meydan
Muharebelerinde vatan savunmasý için gözünü kýrpmadan
þehit olmuþtur. Ýþte böylesine iman ve azim ile kazanýlan savaþ
sonrasý, 30 Aðustos 1922 günü saat 18.00de Türk birlikleri
Kütahyaya girmiþtir. Sayýca kat kat üstün bir ordu karþýsýnda
kazanýlan bu zafer, milletimizin birlik ve beraberliðinden hürriyet
ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceðini bir kez daha tüm
dünyaya ilan etmiþtir. Dünyada dengelerin yeniden þekillendiði
þu günlerde birlik ve beraberliðimizi korumak ve güçlendirmek
için milletçe en az Çanakkale ruhu kadar, 30 Aðustos ruhuna
da sahip çýkmalýyýz. Bizler de imkânsýzlýklar ve büyük fedakârlýklar
içerisinde kazanýlan bu zaferin verdiði güç ve cesaretle
cumhuriyetimizi korumalý, ülkemizi daha iyi yerlere taþýmak
için her zamankinden daha fazla çalýþmalýyýz. Baþta atamýz
olmak üzere, bu vatan uðruna canlarýný vermiþ, bu zaferi
bizlere armaðan etmiþ olan istiklal mücadelemizin kahramanlarý
aziz þehitlerimize Allahtan rahmet diliyor. Gazilerimize de
minnet ve þükran duygularýmla saygýlar sunuyorum.
Zafer Bayramýnýn 91. yýl dönümü kutlama programý
kapsamýnda, Kütahya Valisi Þerif Yýlmaz ve eþi Hilal Yýlmaz
tarafýndan Kütahya Polis Evinde bir kabul töreni yapýldý.
Burada yaptýðý konuþmada Vali Þerif Yýlmaz, 26 Aðustosta
baþlayýp 5 gün süren 30 Aðustos Zaferinin, Kurtuluþ
Savaþýmýzýn dönüm noktasýnýn yýl dönümünü kutluyoruz. Sayýn
Bakanýmýza katýlýmýndan dolayý teþekkür ediyorum, bu
teþekkürümüzü hem kendilerine þahsen, hem de Kütahya
halkýnýn önünde ifade ettim. Gençlik Spor Bakanýmýzýn ve
Bakanlýðýmýzýn öncülüðünde, Türkiye'nin doðusundan,
batýsýndan, kuzeyinden, güneyinden nasýl Çanakkaleye, nasýl
Dumlupýnara, nasýl Sarýkamýþa gitmiþ isek, gençlerimizi bugün
Zafertepede ve Dumlupýnarda buluþturduk. Gençlik Þühedanýn
Ýzinde projesi çerçevesinde, 10 bin gencimizi tarihle
buluþturduk. O manevi iklimin yaþatýlmasýna vesile olduk.
Huzurlarýnýzda Sayýn Bakanýmýza sonsuz teþekkür ediyorum
dedi.
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YÜKSEK YARGIDA
BÝR KÜTAHYALI:
Eslem Ayaz
Danýþtay Tetkik Hakimi

ESLEM AYAZ

Fotograf : Oðuz Asan

Eslem Ayaz
Ayaz kimdir?

Eslem, çok duyulmamýþ bir isim, isminizin anlamý nedir?

Kütahyalý öðretmen bir anne ve babanýn çocuðuyum. Okulda
ve evde hep sýnýf havasýnda yetiþtim. Dolayýsýyla öðretmenlik
mesleðini seçebilirsin dediklerinde tabiatýma uymadýðýný
düþünerek, kaymakam olmak idealiyle Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdim. Mezuniyetten hemen sonra
idari yargý hâkimlik sýnavýný kazanarak Danýþtay'da hâkim olarak
göreve baþladým. Halen Danýþtay Tetkik Hâkimi olarak görev
yapýyorum. Siz nasýl bir hâkimsiniz diye sorabilirsiniz; Hâkim
ve savcýlarýn toplumdan kendilerini soyutlamasý gerektiði ve
adaletin böyle davranmakla gerçekleþeceðini düþünen
meslektaþlarým bulunduðu gibi, toplumda yaygýn olarak hâkim
ve savcýlar hakkýnda böyle bir kanaat mevcuttur.
Meslektaþlarýmýn bu kanaatine saygý duymakla birlikte, mesleðin
gerektirdiði etik kurallardan taviz verilmeden kiþisel olarak
toplumla kurulacak saðlýklý iliþkilerin doðru karar verme adýna
önemli olduðunu düþünüyorum. Sýcak ve samimi insanlarýn
diyarý olan Kütahyalý olmam nedeniyle de her zaman içinde
yaþadýðým toplumla iletiþim kanallarýný açýk tutan bir hâkim
olduðumu söyleyebilirim.

Eslem kýsaca saðlam, güvenilir demektir. Bir insanýn
çevresindeki insanlara ismi gibi güven vermesi güzel bir duygu.
Taþýdýðým isme ve anlamýna layýk olmaya çalýþýyorum. Mutlu
olmanýn bir sýrrý da bence bu olmalý. Toplum içinde insanlarýn
sizi sevmesi, sizinle rahat ve içten konuþabilmesi, size deðer
vermesi hayatý kolaylaþtýrýyor ve sevdiriyor. Ýsmimi, ülkemi,
Kütahyalý hemþerilerimi çok seviyorum.
Basýn yayýn organlarýndan Danýþtay'ý çok duyuyoruz. Danýþtay'ýn
ne tür bir yargýlama faaliyeti yaptýðýný bize anlatýr mýsýnýz?
Yalýn bir þekilde ifade etmek gerekirse, Türkiye'de yargý
sistemimiz adli ve idari yargý olmak üzere ikiye ayrýlýr. Adli yargý,
Yargýtay ve alt mahkemelerinden, idari yargý ise Danýþtay ve
alt mahkemelerinden oluþur. Danýþtay devlete karþý açýlan
davalarýn görüldüðü yerdir. Baþka bir ifade ile Danýþtay'da
ancak devlete karþý dava açýlýr. Örneðin yol yapýmý için arazinize
karayollarýnca el konuldu, bir memurun görevine son verildi
veya yeri deðiþtirildi, bir esnafýmýza maliye tarafýndan vergi
cezasý verildi ya da iþyeri açma ruhsatý verilmedi, iþte bu tür
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davalarda bir taraf devlettir. Diðer taraf ise þahýstýr. Bu davalarýn
görüþme ve çözüm yeri idare ve vergi mahkemeleridir. Danýþtay
ise bu mahkemelerin temyiz merciidir.
Kütahyada idare ve vergi mahkemeleri olmadýðý için belki de
bu tür konulara uzak kalýyoruz.
Doðrudur. Ýdare ve vergi mahkemeleri hukuk ve ceza
mahkemelerinden farklý olarak sadece belli baþlý illerde vardýr.
Ne yazýk ki Kütahya bu illerden biri deðildir. Kütahyalý
hemþerilerimiz bu mahkemelerde dava açmak ve davalarýný
takip etmek için Eskiþehir'e gitmek zorunda kalmaktadýr.
Kýsa bir süre önce Kahramanmaraþ ve Adýyamanda bu
mahkemeler kuruldu ve faaliyete geçtiler. Bulunduðu konum,
nüfus, ekonomik dinamiði dikkate alýndýðýnda bu mahkemelerin
mutlaka ilimizde de bulunmasý gerektiði açýktýr. Ben bunu pek
çok platformda ifade ettim. Esasen bu konuda belli bir
olgunluða da ulaþýldý. Kütahya baromuz, il yönetimi, sivil toplum
kuruluþlarý ile seçilmiþlerin de desteði alýnabilirse sanýrým bu
konuda kýsa süre içinde olumlu sonuçlar alýnabilecektir.
Genelde memleketinden ayrýlan insanlarýn doðup büyüdüðü
yerlerden baðlarýný kopardýklarýný görüyoruz. Fakat sizin Kütahya
Kütahya
ile sýký baðlarýnýz olduðunu biliyoruz. Kütahya için ne tür
faaliyetlerde bulunuyorsunuz?
Kütahyalý bir hâkim olarak mesleðe baþladýðýmda yargýnýn pek
çok kademesinde görev yapan ancak birbirleriyle yeterince
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iletiþim içinde olmayan hemþerilerimizin olduðunu fark ettim.
2009 yýlýndan itibaren Kütahyalý hemþerilerimizi deðiþik
etkinliklerle bir araya getirerek birlik ve beraberlik adýna ilk
tohumlarý attýk. Bir elin parmaklarý kadar baþladýðýmýz bu yolda
büyük sayýlara ulaþtýk. 2013 yýlýnda yaptýðýmýz etkinlikte,
Türkiye'nin her yerinde görev yapan 100'ü aþkýn meslektaþýmýz
ve aileleriyle beraber olduk. Buluþmalarýmýza ilimizin ileri
gelenlerini de dâhil ettik. Beraberliklerimiz farklý illerdeki
meslektaþlarýmýza da örnek teþkil etti ve yargý camiasýnda
takdirle karþýlandý.
Bunun yanýnda hâkimlik, savcýlýk mesleðini isteyen genç
hemþerilerimize gönlümüzü açtýk. Baþarýlý olabilmeleri için
gücümüz yettiðince imkânlarýmýzý seferber ettik. Mesleðinin
baþýnda olan kardeþlerimize rehberlik yapmaya çalýþtýk. Bu
çabalarýmýzýn da etkisiyle Kütahyalý hâkim ve savcýlarýn sayýsýnda
kayda deðer bir artýþ yaþandý.
Son olarak Ankara'daki üst düzey yargý mensuplarý için zaman
zaman Kütahyamýza geziler düzenledik. Ýlimizde kendilerinin
konferanslar vermelerini saðladýk.
Bunlardan en önemlileri ise Danýþtay Onursal Baþkaný Sayýn
Hüseyin Karakullukcuyu misafir ettik. Yeni Danýþtay Baþkanýmýz
Sayýn Zerrin Güngör hanýmefendi de bu kapsamda ilimize
teþrif etmiþ, kendileri güzel duygu ve düþüncelerle ilimizden
ayrýlmýþlardýr. Yine Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamýzda vergi
uyuþmazlýklarýnýn adli ve idari yargý boyutunu ele alan konferans
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düzenledik. Kýsacasý ilimizin tanýtýmý ve temsili adýna büyük bir
gayretin içindeyiz.
Temsilci ve
Geçtiðimiz aylarda "Limited Þirketlerde Kanuni Temsilci
Ortaklarýn Vergisel
Vergisel Sorumluluklarý" adýnda yeni bir kitabýnýz
yayýmlandý. Kitap yazma düþüncesi nasýl oluþtu?
Danýþtay'ýn vergi dairelerinde yedi yýldýr çalýþmaktayým. Bu
süreçte birçok vergi dosyasýný karara baðladýk. Bu dosyalarda
uyuþmazlýklarýn önemli bir kýsmýný limited þirket ortak ve kanuni
temsilcilerin sorumluluklarýnýn oluþturduðunu gördüm. Çünkü
Türkiye'de sermaye þirketlerinin büyük bir kýsmýný limited
þirketler oluþturmaktadýr. Bu konuda vergi idarelerinin ve
mahkemelerin farklý yönde kararlar vermeleri ise birçok
problemle karþýlaþýlmasýna sebebiyet vermektedir. Uygulamada
birliði saðlamak adýna çalýþmalara baþladým ve yaklaþýk 10
bin Danýþtay kararýný taradým. En çok uyuþmazlýklarýn çýktýðý
konularý tespit ettim ve kitaplaþtýrdým. Kýsacasý limited
þirketlerden tahsil edilemeyen vergi borçlarý dolayýsýyla kanuni
temsilci ve ortaklarýn sorumluluðunu genel hatlarýyla belirterek,
Danýþtay kararlarý ýþýðýnda karþýlaþýlan sorunlara çözüm önerileri
getirmeye çalýþtým. Daha önce deðiþik konularda yayýmlanmýþ
makalelerim oldu. Ancak bu çalýþma, kitap olarak yayýmlanmýþ
ilk eserim.
Bir hukukçu olarak bugünlerde en çok ihtiyacýný hissettiðimiz
adalet kavramý hakkýnda neler söylemek istersiniz?

hem içerden hem de dýþarýdan Kütahyamýza baktýðýmda
ilimizin bütünleþmeye ve bütünleþtirilmeye ihtiyacý olduðunu
görmekteyim. Bütünleþmek için uzlaþmacý olmalýyýz. Çünkü
uzlaþýcý olanlar birlik ve beraberliklerini her zaman koruyabilirler.
Birçok farklýlýklarý olan insanlar bir noktada uzlaþabilirken, birçok
ortak noktasý olan biz Kütahyalýlar ufak konularda bile uzlaþma
kültürüne uzaðýz. Kütahya'da yaþayan herkes bizim
hemþerimizdir. Yaþadýðýmýz yer neresi olursa olsun, o bölgenin
geliþmesi, kalkýnmasý bölgede yaþayan tüm insanlarý mutlu
eder. Kütahya'nýn havasýný teneffüs eden herkes bir ormanýn
aðaçlarý gibi kendini bilmelidir. Çünkü yaðmur bulutlarýný bir
aðaç çekmez ama bir orman o bulutlarý kendine çekip yaðmur
bereketinden bol bol yararlanabilir. Bizler de ormandaki aðaçlar
gibi bir ve beraber olmalýyýz.
Eðitim ve öðretimin, geliþimi saðlayan en önemli unsur olduðunu
düþünen bir kiþi olarak þu hususu da ifade etmek istiyorum.
Giriþimcilerimizin Kütahyalýlarýn eðitimine daha fazla kaynak
aktarmalarýný önemsiyorum. Bu kapsamda, ilimize katma
deðer saðlayacak yeni eðitim kurumlarýnýn ve özellikle ikinci
üniversitenin kazandýrýlmasý hayati önem taþýmaktadýr. Sonuçta,
çocuklarýmýza ve gençlerimize yapýlan yatýrým, sadece
Kütahyanýn ekonomisine deðil, ayný zamanda geleceðine
yapýlan bir yatýrýmdýr.

Günümüzde zaman zaman toplumsal huzursuzluklar
yaþanmaktadýr. Bu huzursuzluðun temelini adalet duygusunun
vicdanlarda tam yerleþmemesi oluþturmaktadýr. Aslýnda adalet
bir hayat tarzýdýr. Adalet sadece mahkemelerde tesis edilecek
bir deðer deðildir. Adaletin toplumda yerleþmesi için insanlar
arasýndaki sevgi baðlarýný güçlendirmeliyiz. Böylece birbirimizi
anlar, huzur ve mutluluða ulaþmýþ oluruz. Bu kapsamda
gençlere çok ciddi eðitim ve kültür vermeliyiz. Birbirimize
güvenmeli, toplumdaki fertlere saygý göstermeli, onlarý
önemsediðimizi belli etmeliyiz. Hep kendimize deðil, baþkalarýna
da özellikle faydalý olmaya çalýþmalýyýz. Adalet iyi veya kötü,
masum veya suçlu toplumdaki her fert için hava ve su kadar
önemli bir ihtiyaçtýr. Adalet iyiler için olduðu gibi kötüler için
de, masumlara olduðu gibi suçlular için de gereklidir. Toplumun
faydasýna güzel iþ yapanlarý mükafatlandýrmak adalet olduðu
gibi kendine ve topluma zarar veren insanlarý cezalandýrmak
da adaletin gereðidir. Kendimizi ve çevremizi tahrip etmeden,
adalet duygusunu çocuk yaþta kazanýrsak topluma deðer
katan fertler yetiþtirmiþ oluruz.
Son olarak, Kütahyalý hemþerilerimize dergimiz aracýlýðýyla
neler söylemek istersiniz?
Kütahya tarih ve kültürü ile asýrlardýr yapýsýný koruyan ve yeni
nesillere mirasýný aktarabilen ender þehirlerimizden biridir. Bir
köy kadar küçülen dünyamýzda iletiþim, ulaþým, haberleþme
o kadar ilerledi ki bu hýza Kütahyamýzým da yetiþebilmesi için
hemþerilerimize önemli görevler düþmektedir. Bu noktada
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CUMHURÝYETTEN
BU YANA
KÜTAHYADA
SANAYÝ
DEVRÝMLERÝ
VIII
Cumhuriyetimizin 88.yýlýnda, 88 sanayi
kuruluþumuzun kýsa hikâyesini paylaþmak
üzere dergimizin 174.sayýsýnda baþladýðýmýz
ve Cumhuriyetimize armaðan ettiðimiz yazý
dizisinin son bölümünü okuyucularýmýzla
paylaþýyoruz.
Hazýrlayan: Melike Köse

79- Yýl 2007
VÝG Metal
VIG Makine, 1991 yýlýnda Göztepe Merkez Ofis ve Ýmes Ýmalat
atölyesinde alüminyum yassý üretim yapan tesislere ekipman
imalatý, montaj, demontaj iþlemleri yaparak ve sektör içinde
temsilcilikler yürüterek faaliyete baþlamýþtýr. Geçen zaman
içinde, geliþen iþ hacmiyle servis verilen sektörlere otomotiv,
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kimya ve çelik sektörleri de eklenmiþtir. VIG Makine, Gebzedeki
makine imalat tesislerinde otomotiv ve alüminyum sektörlerinde
dünyadaki þirketlere hizmet vermektedir. Geliþtirdiði teknolojisiyle
Kütahyada kurulan magnezyum ve yassý alüminyum üretim
tesislerini de VIG Group çatýsý altýnda toplamýþtýr. Kütahya
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Kütahya

81- Yýl 2007
Trinoks

Trinoks Endüstriyel Mutfak Ltd.Þti. endüstriyel mutfak cihazlarý
imalatýnýn yaný sýra, Türkiye'nin önde gelen firmalarýnýn da
bayilik ve distribitörlüklerini yürütmektedir. Eskiþehir'de ve
Kütahya'da maðazalarý bulunmaktadýr.
Çalýþma Tezgahlarý, Bulaþýkhane Ekipmanlarý, Fýrýnlar, Piþirici
Cihazlar ve Ekipmanlarý, Soðutucu Ekipmanlarý, Servis ve
Yardýmcý Ekipmanlarý, Hazýrlýk Ekipmanlarý, Trinoks Kumpir
makinalarý üretimi yapmaktadýr.

82- Yýl 2007
Fompak

Þubesinde, birisi otomotiv sektörüne boya sistemleri yapmak,
diðeri de alüminyum sektörüne alüminyum levha tesisleri
kurmak üzere iki alanda üretime devam etmektedir.

80- Yýl 2007
Kütahya Mobilya
Kütahya 2.Organize Sanayi Bölgesinde 2500 m² alanda
faaliyet gösteren Kütahya Mobilya, yatak odasý, genç-çocuk
bebek odasý, ofis mobilyalarý, mutfak mobilyalarý ve diðer özel
imalat mobilyalarý ile, stand üretimi ve maðaza dekorlarý üretimi
yapmaktadýr. Irak, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelere ihracat
yapan Kütahya Mobilya, nitelikli ürünlerini ve hizmet portföyünü
geliþtirmek için, çeþitli makine ve tesis yatýrýmlarýný
sürdürmektedir.

2007 yýlýnda Fompak Kütahya Þubesi olarak, Kütahya
Organize Sanayi Bölgesinde 12.000 m²lik kapalý tesis inþa
ederek, ayný yýl faaliyete baþlamýþtýr. Üstünberk Holding
bünyesindeki Fompak A.Þ.Kütahya Þubesi sünger döküm
ve kesim makinalarý ürünleri, otomotiv sektöründe
kullanýlmaktadýr.

83- Yýl 2007
Polmar
Polmar A.Þ.Kütahya Þubesi, Üstünberk Holding grubuna
baðlý olarak, otomotiv sektörü ana sanayi için üretim yapmak
üzere 2007 yýlýnda faaliyete baþlamýþtýr. Kütahya Organize
Sanayi Bölgesindeki 7.000 m² alanda, bünyesindeki
enjeksiyon makinalarý ile otomotiv plastik parçalarý ve polipropilen
darbe emici ürünler imalatý gerçekleþtirmektedir. Grup firmalarýna
ve otomotiv ana sanayine hizmet vermektedir.

84- Yýl 2007
Martur
Martur A.Þ. Kütahya Þubesi, yaklaþýk 30.000 m² kapalý alanda
Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde 2007 yýlýnda üretime
baþlamýþtýr. Faaliyet alaný otomotiv sektörüne yönelik otomobil
koltuklarýnýn imalatýdýr. Üstünberk Holdinge baðlý Martur A.Þ.
Kütahya Þubesi tarafýndan, oto koltuk kýlýfý, oto döþeme kumaþý
üretimi için entegre bir tesis kurulmuþtur.
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85- Yýl 2008
Wam Eurasia

1964 yýlýnda Ýtalya Modenada kurulmuþ olan Wamgroup,
2008 yýlýnda tamamý yabancý sermayeli olarak WAMGROUP
tarafýndan, Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde 3.000 m²
kapalý, 3.000 m² açýk alan üzerine kurulmuþtur. Wam Eurasia,
katý akýþkanlarýn (toz ve granül malzemelerin) elleçlenmesi,
dozajlanmasý, depolanmasý ve taþýnmasýnda, atýk su arýtma
ve hayvancýlýk (gübre separasyonu) ve enerji alanlarýnda faaliyet
göstermekte olup, alanýnda dünya lideri konumundadýr.
1750den fazla ürün gamýna sahip olan Wam Eurasia,
Türkiyede helezon ve benzeri ürünler üretmekte ve diðer
ekipmanlarý ana firmalardan ithal etmektedir. Önümüzdeki 2
yýl içerisinde Türkiyede yerleþik ürün sayýsýný, en az 20ye
çýkarmayý planlamaktadýr. Ýstanbul Ataþehir ve Ankara Ostimde
bölge müdürlükleri bulunmaktadýr. Toplam personel sayýsý
45tir. Yýllýk üretim kapasitesi 6.000 helezon civarýndadýr. Dünya
genelinde 60 ülkede yer almakta ve toplam 14 ülkede imalat
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gerçekleþtirmektedir. Dünya genelinde toplam personel sayýsý
2.200dür. Özellikle iç piyasada mevcut olan OEM-Original
Equipment Manufacturer (orijinal malzeme üretici) firmalarýn
ihtiyacýný karþýlamak üzere faaliyet göstermekte olup, Ýran,
Irak, Azerbeycan gibi ülkelere de ihracat yapmaktadýr. 2008
yýlýnda Kütahyada kurulan firma, yaklaþýk 15 yýldýr Türkiye
pazarýnda faaliyet göstermekte olup, en iyi kaliteyi en uygun
fiyata sunmayý prensip edinmiþtir.
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86- Yýl 2008
Orcia Otomotiv
Orhan Holding ve Faurecia þirketlerinin % 50þer ortak iþtiraki
þeklinde 2008 yýlýnda kuruldu. Bünyesindeki otomatik serim,
kesim ve dikiþ makineleri ile otomotiv ana sanayisi için koltuk
kýlýfý üretmektedir.
Üretim sürecinin gerektirdiði tüm ölçüm ve testleri
gerçekleþtirebilen firma, otomotiv sanayisinin önde gelen
üreticilerine Renaultun Türkiye ve Fransadaki fabrikalarýna,
Nissanýn Ýspanyadaki fabrikasýna, Peugeoutun Ýspanya ve
Portekizdeki fabrikalarýna, Karsan ve Hondanýn Türkiyedeki
tesislerine ve Audinin Almanyadaki fabrikasýna hizmet
vermektedir.
29.850 m² alan üzerinde 11.385 m² kapalý alanda yýllýk
2.500.000 adet kýlýf üretme kapasitesine sahiptir ve bu üretimi
ISO/TS 16949 standartlarýna uygun olarak gerçekleþtirmektedir.

2012 yýlýnda Kütahyada en yüksek ve düzenli sosyal güvenlik
primi ödeyen firma sýralamasýnda 5. sýradadýr. Orcia Otomotivin
527 çalýþanýnýn %90ý bayanlardan oluþmaktadýr. Kütahyada,
kadýn çalýþanlarýnýn çocuklarýna kreþ hizmeti saðlayan tek firma
olma özelliðini taþýmaktadýr. Orcia, Ýþ-Kur aracýlýðý ve iþbirliðiyle
düzenlediði kurslar sayesinde, kendi iþgücünü fabrikasýnda
yetiþtirmiþ ve yetiþtirmeye devam etmektedir. ÜniversiteSanayi
iþbirliðine verdiði önemden dolayý, Dumlupýnar Üniversitesi ile
ortak projeler yürütmekte, üniversitede seminer ve konferanslar
vermektedir. Ayrýca, çalýþanlarýn sosyal aktivitelerine büyük
önem vermekte, çeþitli kültür, sanat, spor, eðlence etkinlikleri
gerçekleþtirmektedir.

87- Yýl 2009
Kütahya Dekor
Kütahya Dekor, Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde 13.500
m² alan üzerine 2100 m² kapalý alanda faaliyet göstermektedir.
30 çalýþaný ile, seramik üzerine dekor ve bordür tasarýmý,

seramik ve cam üzerine pano tasarýmlarý yapan fabrika, Ýtalyan
teknolojisine sahip baský makineleri ile günlük 1000 metrekare
üretim yapmakta, üretiminin % 40ýný, Romanya, Azerbaycan,
Libya, Irak, Gürcistan, Filistin baþta olmak üzere, dýþ pazara
yapmaktadýr.

88- Yýl 2011
Küpat Tarým
Adýný Kütahya Patatesten alan Küpat Tarým, Kütahyada tarýmsal
faaliyetler yürütmek üzere Öztürk Korkmaz ve Hamza Altýnok
tarafýndan kurulmuþtur. Küpat Tarým Grup þirketleri bünyesinde,
gýda ve tarým sektöründe faaliyet gösteren 5 þirketi daha
bulunmakta olup, 4ü Ýstanbulda, birisi Nevþehirdedir. Yurt
içindeki birçok þehirde patates, soðan, meyve ve sebze
üretimi, tedarikçiliði yapmaktadýr.
2011 yýlýnda 736 dönüm tarlada Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðýnýn Sözleþmeli Tarým Yönetmeliði kapsamýndaki
sözleþmeli tarým faaliyetinde patates ekimi yapýlarak, Toplam
1.580 ton üretim gerçekleþtirilmiþ ve satýþý yapýlmýþtýr.
Kütahya Belediyesi tarafýndan hizmete açýlan Yer Altý Doðal
Soðuk Hava Depolarýndan 4 adet depo kiralayan KÜPATýn,
yap iþlet devret modeli kapsamýnda, çeþitli yatýrým planlarý
bulunmaktadýr.
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Kendinizi kýsaca tanýtýr mýsýnýz?
Eskiþehirliyim, evliyim ve iki çocuk annesiyim. Liseyi Almanyada
bitirdim. 16 yaþýndan beri çalýþýyorum. Eþimin Kütahyalý olmasý
sebebiyle Kütahyaya yerleþtim. Ýþimle ilgili konularda; okumayý,
araþtýrmayý çok severim. Sektörle ilgili yenilikleri takip etmeye
çalýþýyorum. Baþarýya ulaþmak için aile desteðinin çok önemli
olduðunu düþünüyorum.
Ne zamandýr KÝÞGEMde faaliyet gösteriyorsunuz?
Plaj elbiseleri konusunda zaten üretim yapýyordum. Ancak
KÝÞGEMdeki atölyemde üç yýldýr faaliyet gösteriyorum.
Ýþletmenizin çalýþma alanlarý nerelerdir?
Farklý renk, desen, model ve kumaþlarda plaj elbiseleri ve
yazlýk kýyafetler üretiyoruz. Bu ürünlerimiz Türkiyenin tüm
sahillerindeki firmlarda satýlýyor, yerli ve yabancý turistler tarafýndan
ilgi ve beðeni topluyor. Leyla Bubik adlý marka tescilimizde
yaptýrdýk. Aranýlan ve dünyanýn dört bir yerinden gelen ziyaretçiler
tarafýndan tercih edilen bir ürün yelpazesi oluþturmayý baþardýk.
Bu baþarýnýn sýrrý nedir?
Atölyemizde büyük tezgâhlarýmýz ve gerekli makinalarýmýz var.
Ayrýca KÝÞGEMde çalýþma alanýmýz rahat ve güvenli. Daha
önceleri evimde üretim yapýyordum. Evim atölyeye dönmüþtü.
Sonra KÝÞGEMin sunduðu olanaklarla iþimi geliþtirme ve daha
profesyonel çalýþma fýrsatý buldum. En önemli unsurlardan
biri de müþterilerin taleplerini anlayabilmek. Yaptýðým kýyafet
üretiminde; kumaþ seçimi, tüketicinin beðeni ve tercihleri
önemli. Hangi üründe, hangi kumaþ ve modellerin kullanýlacaðý;
hangi yörede, ne tip elbiselerin tercih edileceðini; uzun yýllardýr
yaptýðým satýþ tecrübesi ile öðrendim. Ayrýca daha iyi ve daha
farklý olma isteði beni hep araþtýrmaya yöneltti. Ýþ dünyasýnda,
daima kendini geliþtirmek ve yenilemek zorundasýn, müþteriler
de her sezon yenilikler bekliyor. Kendimizi ve iþimizi geliþtirmez
isek; ya olduðumuz yerde sayarýz, ya da gerilerde kalýrýz.
Giriþimcilik hikâyenizi paylaþýr mýsýnýz?
Yaklaþýk 8 yýl önce Muðlanýn Marmaris ilçesinde, turistik eþya
satarken, el iþi plaj elbisesi dikmeye baþladým. Bu elbiselerin,
yerli ve yabancý turistler tarafýndan ilgi görmesi üzerine, iþimi
geliþtirmek istedim. Ýlk toptan pazarlama deneyiminde hayal
kýrýklýðýna uðradým. Ürettiðim plaj elbiselerini toptan satmaya
baþladýðým ilk günü hiç unutamam. Bir valize elbiseleri doldurup,
sabah saatlerinde sahile gittim. Daha önce özel sektörde iþ
deneyimim olmasýna raðmen, ürün satýþý konusunda da
tecrübeli deðildim. Öðleden sonraki saatlere kadar hiç satýþ
yapamadým, hayal kýrýklýðýna uðradým. Tam vazgeçip dönmeye

karar verdiðim saatlerde, birkaç maðazada yaptýðým görüþmeler
neticesinde, bütün elbiselerin satýþýný gerçekleþtirdim. Bu
deneyim, bana büyük cesaret verdi. Daha sonra, satýþ yaptýðým
maðazalardan ve baþka maðazalardan diktiðim elbiseler için
yeni sipariþler aldým ve bu sipariþler zamanla yoðunlaþtý. Artan
taleplere tek baþýma ve evimde yaptýðým üretimle yetiþemez
duruma geldim. Üretimi düzenli hale getirmek iþimi geliþtirmek
ve büyütmek için KOSGEB desteklerini araþtýrdým. Bu
araþtýrmalarýmýn sonucunda, KOSGEBden saðladýðým destek
ile KÝÞGEMde atölye kurdum ve daha kurumsal bir yapýya
ve üretime geçtim.
Yeni hedef ve projeleriniz var mý?
Yaz sezonunda iþ yoðunluðumuz fazla olsa da, sipariþ üzerine
hýzlý üretim yaparak talep edilen ürünleri yetiþtiriyoruz. Yaz
sezonu bittiðinde ise, iþ kýyafetleri (temizlik, aþçý vb.) üretimi
ile çeþitli düðün ve restoranlarda salon giydirme (masa,
sandalye vb giydirme ve süsleme) faaliyetine baþladýk.
Kütahyada daha önce bu konuda faaliyet gösteren bir firma
bulunmuyormuþ. Bu konuda hem þehirde yapýlmayan bir
faaliyeti en iyi þekilde yapmak, hem de hizmet vereceðimiz
yerin özelliklerine uygun bir çalýþma ortaya çýkarmak için birçok
araþtýrma yaptým. Bu araþtýrmalar sonucunda, personel iþ
kýyafetleri üretimi ya da; masa, sandalye süslemesi yapacaðýmýz
alanýn özelliklerine uygun kumaþlarý ve üretim biçimlerini
buldum. Bu alanda Kütahyada birkaç iþ tecrübemiz oldu. Bu
faaliyetimiz, hizmeti sunduðumuz firmalar tarafýndan beðeni
ve takdir ile karþýlandý. Bu tecrübeler ve olumlu geri bildirimler,
bu alanda baþarýyý yakalayabileceðimize dair bir ýþýk oldu ve
çalýþma azmimizi arttýrdý.
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Yaz döneminde yoðun bir þekilde devam eden plaj elbiseleri
ve yaz kýyafetlerinin yaný sýra, atölyemizdeki istihdam ve faaliyetin
sürdürülmesi açýsýndan da önem taþýdýðý için kýþ döneminde,
salon süslemeleri ve iþ kýyafeti üretimimizi geliþtirerek devam
ettireceðiz.
Baþarýlý bir kadýn giriþimci olarak, diðer giriþimcilere neler
söylemek istersiniz?
Kendi iþini kurmak isteyen ve giriþimci ruhuna sahip olanlar,
devlet tarafýndan saðlanan çeþitli destekleri araþtýrmalý ve bu
desteklerden yararlanarak giriþimini baþlatmalý. Tabi ki kendi
öz sermayesi de bulunmalý. Yapacaðý iþle ilgili yeteneði olmalý
ve iþini sevmeli.
Gerekli makine, teçhizatý ve ihtiyaç koþullarý araþtýrýlýp, buna
göre yol haritasý hazýrlanmalý. Özellikle kadýnlarýn, istihdam ve
ekonomiye olan katkýlarýnýn artmasý için iþ dünyasýna dâhil
olmasý gerekir. Baþarýsýzlýk ile karþýlaþýldýðýnda pes edilmemeli,
hedefden vazgeçilmemeli. Yapýlan hatalardan ders alýnmalý.
Sürekli geliþmenin gerektiðine inanýlmalý. Çalýþanlarýn iþ koþullarýný
iyileþtirmeli. Çalýþma alaný konusunda daima daha iyisini
yapmaya gayretli ve istekli olmalýyýz. Müþteri memnuniyeti
odaklý çalýþmak, günümüzün rekabet ortamýnda olmazsa
olmazýmýz haline gelmelidir.
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Köþe Yazýsý
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30 AÐUSTOS
BAÞKOMUTAN
MEYDAN
MUHAREBESÝ
M.Nuri SARIIÞIK

Kütahya Ekspres Gazetesi
Sahibi
Baþkomutan Meydan Muharebesi ya da Dumlupýnar Meydan
Muharebesi, Kütahyaya baðlý Dumlupýnar yakýnýnda 30
Aðustos 1922de Türk ve Yunan ordularý arasýnda meydana
gelen savaþtýr. Baþkomutan Mustafa Kemal Paþa tarafýndan
þahsen yönetildiði için, Baþkomutan Meydan Muharebesi
olarak anýlýr. Ýstiklal Savaþýnýn kesin bir Türk zaferiyle
sonuçlanmasýný saðlayan bu çarpýþmanýn ve þehrimizin
kurtuluþunun yýldönümü Türkiyede ulusal bayram olarak
kutlanmaktadýr.

iþgal kuvvetlerince ele geçirilmiþtir. Kütahyada Osmanlý Devleti
tarafýndan kurulan 1. Ordu Komutanlýðý ve baþýnda Ali Fuat
Cebesoy vardýr. Kütahyadaki mutasarrýf (þimdiki adýyla Kütahya
Valisi), Osmanlý sarayýna, Biz cephanelikleri koruyamýyoruz,
bize takviye kuvvet gönderin þekilnde dileklerini yazýyor, o
günkü Kütahya Belediye Baþkaný iþgal kuvvetleri komutanýný
ziyaret edip Ýyi ki bizi iþgal ettiniz diyor. Yunan harp meclisi,
Yunan kralý, Baþbakaný, harp konseyi toplantýsýný Kütahyada
yapýyor.

Büyük Taarruz; Türkiye Cumhuriyetinin dünya uluslarýna karþý
ilk ve büyük meydan savaþý ve zaferidir. Bu savaþa bazý önemli
noktalarý alýp, aydýnlatarak bakmak gerekir. Öncelikle Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürkün
Baþkomutan olarak idareyi bizzat ele alýp sonuçlandýrdýðý ve
ayný zamanda Osmanlý iradesinin, Türk ordularýný yabancý
buyruklarýyla yok ettiði dönemin sonunda elde edilen bir
meydan savaþýdýr.
TBMM ordularý Baþkomutan karargâhý; önce Konya Akþehir
ilçesindedir. Karargah sýrayla Afyon Þuhut ilçesine ve bunu
takiben Afyon iline nakledilir. Bu sýralarda Kütahya ili Yunanlý
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Mustafa Kemal Atatürk de, Akþehirdeki karargâhýndan itibaren
Kütahyayý izliyor. TBMM iradesiyle Kütahyadaki 1.Ordu
Komutanýný alýp Moskovaya büyükelçi olarak atýyor ve 1. Ordu
Komutanlýðýna o zaman TBMM ordularý Genelkurmay Baþkaný
olan Ýsmet Ýnönüyü atýyor. Bununla da yetinmeyip 2. Orduyu
kuruyor onun baþýna da Refet Beleyi getiriyor. Kütahya Yunan
iþgalinde Atatürkün karargâhý yukarýda saydýðým yerlerde iken
Atatürk bu uygulamalarý yapýyor
Bundan sonra, 26 Aðustos günü gece sabaha karþý Atatürk;
Afyonda Belentepe, Kocatepe, Týnaztepe ve Çiðiltepe olmak
üzere 56 kmlik bir cephede, yönetiminde bulunan birliklerle
Büyük Taarruza geçiyor. Bu taarruzda Çiðiltepedeki birliklerin
baþýnda olan Albay Reþat, Atatürke, tespit edilen saatte ileri
mevzileri alamadým diyerek, baþýna bir kurþun sýkarak intihar
ediyor
Atatürkün sýnýf arkadaþý. Atatürk bundan dolayý
yeise kapýlýp çok üzülüyor.
30 Aðustos günü, Atatürkün Kütahya Altýntaþ ilçesi; Küçük
ve Büyük Aslýhanlardan baþlattýðý taarruz ve harp ayný gün
Baþkomutan yönetiminde parlak bir zaferle sona eriyor.
Bunu takip eden gün ve zamanlarda Kütahya da iþgalden
kurtulmuþ oluyor. Bu Büyük Meydan Savaþýna; Baþkomutanlýk
Meydan Savaþý diyenler çok, onun için bu yazýmda oluþlarý
itibariyle her biri ayrý baþlýklardaki deðindiðim konularýn bu
büyük Meydan Savaþýnýn öyle kolayca oluvermediðini
kanýtlayan birer abide.
Biz Kütahya olarak bu büyük meydan savaþýnýn yapýldýðý yöre
topraklarýnýn nesilleriyiz. 1957 senesinde bir gün Afyon Garnizon

Komutanlýðýnýn davetiyesi ile Zafertepedeki kutlamaya katýldým.
Zafertepede merasim yerinde güneþ altýnda merasim izliyoruz.
Yanýmda Atatürkün 30 Aðustos günü Genelkurmay subayý
emekli General Fahrettin Altay Paþa var. Paþa yardýmla yürüyor
çok yaþlý. Merasim yerinde Milli Türk Talebe Birliðinin talebelerinin
ellerinde tuttuklarý bez afiþ 30-40 metre uzunluðunda. Merasim
baþladý, Afyon Garnizon Komutaný konuþmaya baþladý. Yanýnda
oturan Fahrettin Altay Paþa ayaða kalktý yardýmsýz, bastonu
elinde silah gibi doðrultarak yürüdü, MTBnin (Milli Türk Talebe
Birliði) afiþi önünde durdu. Baþkomutanlýk Meydan Savaþý
denen afiþin (lýk) yazýlý kýsmýna, elindeki bastonu pat pat vurarak
-lýk yazýlý kýsmý yýrtýp parçaladý. Biz orada merasim seyredenler,
adam yaþlý güneþ baþýna vurdu diye düþünürken emekli
Orgeneral, Dumlupýnar meydan Savaþý Genelkurmay Baþkaný:
Deðerli izleyenler, ben ömrümün son günlerini yaþýyorum.
Buraya bir daha gelemem. Atatürk bu harbi yaparken, burada
emri komutayý tek baþýna idare etti. Bu meydan savaþýnýn
kurmay subayý olduðum halde bana bu 7 tepe üzerinde
yapýlan meydan Savaþý için tek bir bilgi ve emir vermedi. Onun
için burada kazanýlan Meydan Savaþýnýn adý Baþkumandan
Meydan Savaþýdýr. Bu meydan savaþýna (lýk) koyarsanýz
Atatürkü ve Dumlupýnar Meydan Savaþýný küçültürsünüz,
(lýk) yok !... dedi.
Deðerli okurlarým sizlere kýsa kýsa 30 Aðustos Dumlupýnar
Baþkomutan savaþlarýný ve Kütahyanýn kurtuluþunu aktardým.
Bu Meydan Savaþý Kütahya topraklarýnda kazanýlmýþtýr. Þimdi
kutlamalar Kütahya tarafýndan yapýlmaktadýr.

Baþkomutan Meydan Muharebesinin ikinci yýldönümünde,
Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtý önünde Mustafa Kemal Atatürk:
Yeni Türk Devletinin temeli burada atýldý.
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Alaturka elmasýn doðduðu yer Kütahyadýr diyen ve
bir ömrü bu sanat eserlerine adayan Anadolunun
Elmas Ustasý Doðan Þapcý ile KUTSO dergimize özel
bir söyleþi yaptýk.
Elmas iþlemeciliðine nasýl baþladýnýz?
13 yaþýndayken annemin elmaslarýný incelerdim. Bu
konuda birçok araþtýrma yaptým.
Þapcýzade Elmas Sarayý iþletmesini, dördüncü kuþak
olarak devam ettiriyoruz. Babam ve dedem de yýllarca
ticaret yapmýþlar. Babamýn öncülüðünde, diðer iki
kardeþimle birlikte önce yedek parça ticareti ve sonra
sarraflýk yaptýk. Babamýn iþlerden çekilmesinden sonra,
ben çocukluðumdan bu yana merak sardýðým elmas
iþlemeciliðine yöneldim. Çok araþtýrma yaptým. Çeþitli
teknikleri denedim, uyguladým, kalýplar çýkardým. Deðiþik
taþlarla iþlemeler yaptým. Daha sonra tamamen elmas
iþlemeciliði üzerine çalýþmalarýmý geliþtirdim.
Çalýþmalarýnýz hakkýnda bilgi verir misiniz?
Elmaslar çeþitli aþamalardan geçiyor. Altýn ve gümüþ
karýþýmýndan çýkardýðým özel kalýplar sayesinde iþlediðim
elmaslardan ürettiðim takýlara, kendi bulduðum özel
yöntemimle eskitme çalýþmasý yapýyor, alaturka elmaslarý
elde ediyorum.
Özel yöntemi ise, kendi üretimimle ortaya koyduðum
teknoloji sayesinde gerçekleþtiriyorum. Bu teknoloji
ve yöntem için yaptýðým cihazlar, TÜBÝTAK projeleri
arasýnda yeni üretim teknolojisi olarak yerini aldý ve
desteklendi. Bu üretim teknolojisini 30 yýlý aþkýn bir
süredir kullanmaya devam ediyorum. Yaptýðým eserler,
bu teknoloji sayesinde 700 yýllýk alaturka haline geliyor
ve beðeni topluyor.
Yapýlan araþtýrmalarda, yapmakta olduðum alaturka
elmas iþlemeciliðinin, eski yüzyýllarda Kütahyada
baþlamýþ olduðu tespit edildi. Kütahya Vali Yardýmcýsý
Mustafa Ýngençin yaptýrdýðý çalýþmalarda ise,
Kütahyada iþlenmiþ elmas takýlar ile çeþitli kýyafetlerin,
Osmanlý döneminde, saraya gönderilmiþ olduðuna
dair tarihi belgeler ortaya çýkarýldý. Bu çalýþmadan dolayý
Sayýn Mustafa Ýngenç Beye bir kere daha teþekkür
etmek istiyorum.
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Mesleði öðretiyor ve usta yetiþtiriyor musunuz?
Elmas ürünlerin modasý, dünya var oldukça bitmeyecektir.
Örneðin 40 yýllýk mekik modeli, halen yaþýyor. Gelecek nesillere
bu sanatý ve ürünleri aktarmak istiyorum. Cemil Yayýlgan, Evren
Þapcý ve Zekeriya Süngü olmak üzere 3 ustamýz bu alanda
uzmanlýk kazanýyor.
Hedefleriniz nelerdir?
Tüm iþletmelerde, araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerine büyük
önem vermeliyiz. Ülkemizdeki, hatta dünyadaki rakiplerimizle
rekabet edebilecek duruma gelmeliyiz. Bizim iþletmemizin
amacý, 600 yýllýk Türk kültürünün ürünü olan alaturka elmasý,
Avrupaya tanýtmak ve bu alanda yeni iþ sahalarýnýn da açýlmasýný
saðlamak. Yurt içinde bayilerim var. Ancak yurt dýþýna daha
fazla eser ve çalýþma sunmak istiyorum. Ürettiðim elmaslar
(yüzük, küpe, gerdanlýk, bilezik vb.) 100 yýl garantili. Geleneksel
ve tarihi birçok modeli kaybolmak üzere iken, günümüze
taþýdýk. Ecdadýmýzdan bize miras kalan bu ustalýðý sürdürmek
ve gelecek nesillerimize aktarmak istiyorum.

Satýþlarýnýzý nasýl ve nerelere yapýyorsunuz?
Osmanlýdan günümüze gelen taký modellerini bire bir
kopyalayarak, orijinaline uygun þekilde iþleyip, elmas
ürünlerimizde bu modelleri kullanýyoruz, eski kültürümüzü
gelecek nesillere aktarýyoruz. Fark yaratanlarýn, daima
beðenileceðini ve sürdürülebilirlik saðlayacaðýný düþünüyorum.
Türkiyede, benim uyguladýðým teknik ile elmas iþlemeciliði
yapan baþka usta yok. Yaptýðým çalýþmalarda deðiþik teknoloji
ve cihazlar var, ürünlere 700 yýllýk yýpranma veriyorum. Ürünlerim
özel üretim olduðu için, bu ürünlerin deðerini bilenler ve satýn
almýþ olanlar, diðer tanýdýklarýna beðenisini ve memnuniyetini
anlatýyor, sonra kulaktan kulaða, þehirden þehre duyuluyor,
böylece ürünlerimi satýn almak isteyenler de, bana ulaþýyor.
ediyor, hangi aþamalarý uyguluyorsunuz?
Cevheri nereden temin ediyor,
Ýthal ediyorum. Kendi geliþtirdiðim teknik ile ürün haline
dönüþtürüyor, 700 yýllýk eskitme görüntüsü ile alaturka halini
veriyorum. Kütahyamýzýn eski ailelerinden bulduðum ve
kaybolmak üzere olan ürün modellerini yaþatýyorum.
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DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
ÝLERÝ TEKNOLOJÝLER MERKEZÝ
(DPÜ-ÝLTEM)

Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Karaaslan:

DPÜ ÝLERÝ TEKNOLOJÝLER MERKEZÝ (DPÜ- ÝLTEM)
ÜNÝVERSÝTE-SANAYÝ ÝÞBÝRLÝÐÝNE DAMGA
VURACAK
Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Karaaslan,
göreve geldiði günden bu yana Üniversite-Sanayi Ýþbirliðine
özle önem verdiklerini, Üniversite-Sanayi Ýþbirliðinin
saðlanabilmesi için her þeyden önce sanayi ile iþbirliði
gerçekleþtirilmesinde laboratuvar imkanlarýnýn gerekli olduðunu
bunun için Ýleri Teknolojiler Merkezine büyük yatýrýmlar yaptýklarýný
ifade etti:
Rektör Prof.Dr.Ahmet Karaaslan þunlarý söyledi: Üniversiteler
sadece eðitim öðretim yapýlan yerler deðildir. Üniversiteler,
bilim teknoloji üreten, ar-ge çalýþmalarýyla yenilikler üreten,
teknolojik geliþmeler açýsýndan ülkenin geliþmesine katma
deðer katan önemli kuruluþlardýr. Üniversitelerin, teknoloji ve
bilim üretme, sanayi ile iþbirliði yaparak ülke sanayisini geliþtirme
misyonunu yerine getirebilmesi için donanýmlý laboratuvara
ihtiyaç vardýr. Göreve geldiðimiz günden beri, Üniversitesanayi iþbirliðine son derece önem vermekle birlikte, bunun

için laboratuar alt yapýmýzýn eksikliðini gördük. Dumlupýnar
Üniversitesinin teknoloji ve bilim üreten bir dünya üniversitesi
olabilmesi için son derece donanýmlý, sanayinin taleplerini de
dikkate alarak bir laboratuvar kurma hedefini önümüze
koymuþtuk. Bilinen adýyla eski Tekel binasýnýn olduðu yerde
ve Evliya Çelebi Yerleþkesinde iki ayrý merkezde Dumlupýnar
Üniversitesi Ýleri Teknolojiler Merkezini kurduk ve milyonlarca
lira yatýrým yaparak laboratuvarlar için gerekli her türlü cihazý
aldýk. Bu hedefimizi gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþýyoruz.
Ýnanýyorum ki, DPÜ-ÝLTEM, Dumlupýnar Üniversitesinin dünya
üniversite olmasýnda, bilim ve teknoloji üretmesinde etkin rol
oynayacak, üniversite- sanayi iþbirliðine damga vuracak,
köprü olacaktýr.
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DPÜ-ÝLTEMDE KURULAN LABORATUVARLAR:
ESER ELEMENT ANALÝZ LABORATUVARI
Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometre;son teknoloji çalýþma
sistemi ile yaklaþýk 72 adet elementin milyonda bir mertebesinde
(ppm) analizini gerçekleþtirebilmektedir.Ayrýca bu sisteme
entegre edilebilen hidrür sistemi ile çok zehirli bir element olan
arsenik ve bununla birlikte hidrürü oluþturma özelliðine sahip
yaklaþýk 15 elementin milyarda bir mertebesinde (ppb) analizi
yapýlabilmektedir. Grafit fýrýnlý Atomik Absorpsiyon Spektrometre
ile yaklaþýk 27 elementin milyarda bir mertebesinde (ppb)
analizi yapýlabilmektedir. Ýleride oyuk katot lamba sayýsýsýn
artýrýlmasý ile bu cihaz içinde çok sayýda elementin analizinin
yapýlmasý planlanmaktadýr.
Tüm numunelerde eser miktarda bunana elementlerinanalizini
yapabilen sistem; su, toprak, hava kirliliði limit miktarlarýnýn
denetimi saðlayabilmektedir. Malzeme, maden, jeoloji, aðýr
metal sanayii, otomotiv ve savunma sanayi alanlara kullanýlan
ve üretilen malzemelerin elemental analizini gerçekleþtirerek
kalite kontrolü saðlayabilmektedir. Týp, biyokimya ve kimya
bilim dallarýnda gerçekleþtirilen çalýþmalarda gerekli görülen
elemental analizleri yüksek hassasiyetle gerçekleþtirebilme
yeteneðine sahiptir.

DPÜ-ÝLTEM Müdürü Yrd.Doç.Dr.Alpaslan Duysak

ÝLERÝ TEKNOLOJÝLER MERKEZÝ, EN SON
T E K N O L O J Ý K C Ý H A Z L A R L A D O N AT I L M I Þ
LABORATUVARLARDAN OLUÞAN BÝR BÝRÝMDÝR
Ýleri Teknolojiler Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Duysak;
Ülkemizin ihtiyaç duyduðu stratejik AR-GE konularý, Kütahyada
sanayideki firmalarýn faaliyet gösterdiði alanlar ve Üniversite
Öðretim Üyelerinin uzmanlýk profilleri ve kabiliyetleri göz önüne
alýnarak ve ihtiyaçlar mümkün olduðunca kesiþtirilerek, geliþime
açýk, her birinin kendi içinde bir konsepti ve felsefesi olan ve
en son teknolojik cihazlar ile donatýlmýþ laboratuvarlardan
oluþan bir merkez, Ýleri Teknolojiler Merkezi (DPÜ-ÝLTEM),
Dumlupýnar Üniversitesi bünyesinde oluþturulduðunu söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Duysak, çok kalabalýk bir Akademisyen
grubu ve idari personel ile gerçekleþtirilen Merkezin
kurulumunda baþta Rektör Prfo.Dr.Ahmet Karaaslan olmak
üzere emeði geçen herkese DPÜ-ÝLTEM adýna çok teþekkür
ettiðini belirterek, DPÜ-ÝLTEM bünyesinde bulunan laboratuarlar
konusunda þu bilgileri verdi:
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X-IÞINLARI LABORATUVARI

endüstrisi alanlarýna fayda saðlanmaktadýr.

Iþýnlarý Kýrýnýmý, XRD (X-Ray Diffraction) x-ýþýnlarý tarafýndan
oluþturulan kýrýným deseninden atomik düzeyde bilgi edinmek
için kullanýlmaktadýr. X-ýþýnlarý ölçümleri kristale zarar vermeksizin
yapýsý hakkýnda bilgi veren güçlü bir yöntemdir; fizik, kimya,
biyoloji, biyokimya, malzeme ve metalürji, jeoloji, madencilik,
çimento, seramik ve teknolojik uygulamalarda yaygýn olarak
kullanýlmaktadýr.

TANE BOYUTU KAREKTERÝZASYON LABORATUVARI

Ýnce film malzemelerin yapý karakterizasyonlarýnda, aðýr
elementlerden oluþan katý anorganik maddelerin
araþtýrýlmasýnda, maddelerin içerdiði bileþik veya elementlerin
tayininde ve kaplama malzemelerin, maden, jeoloji ve
malzemelerin mineralojik yapýlarýnýn tayin edilmesinde
kullanýlmaktadýr. Son teknoloji ile donanýmlý olan bu cihaz
böbrek ve mesane taþlarýnýn dahi analizini gerçekleþtirme
imkâný saðlamaktadýr.
X-ýþýnlarý Floresans spektroskopisi (XRF) elemental
kompozisyonu belirlemede kullanýlan önemli yöntemlerden
biridir. Hýzlý, duyarlý, kullaným kolaylýðý ve malzemeye zarar
vermeme özellikleri göz önüne alýndýðýnda teknolojik ve bilimsel
araþtýrmalardaki önemi daha da artmaktadýr. Katý, toz ve sývý
malzemelerin kimyasal analizi ve bu malzemeler içinde bulunan
elementlerin sayýsal sonuçlarýný verebilmektedir. XRF
spektrometersi tüm yansýma (TXRF) ve geleneksel (45o)
geometrisini (EDXRF) kullanarak geniþ bir element aralýðýnda
ppt mertebelerinde algýlama özelliðine sahiptir. Bu cihaz ile
yapýlan analizlerle çevre, gýda metalürji, jeoloji ve kimya

Tane Boyut Analiz Cihazý; Toz malzemelerin tane boyut
daðýlýmýnýn ve ortalama boyut belirlenmesi iþlemlerinde
kullanýlmaktadýr. Sahip olduðu ultrasonik karýþtýrma özelliði
sayesinde nano düzeyde taneciklerin boyutlarýný
hesaplayabilmektedir. Kuru ve yaþ ölçüm alma üniteleri
sayesinde týp, eczacýlýk, malzeme ve seramik alanlarýnda
kullaným imkâný saðlamaktadýr. Laboratuvar bünyesinde Tane
boyutu ölçüm, Halkalý kýrýcý ve Numune ayýrýcý gibi diðer cihazlar
bulunmaktadýr.

TERMAL ANALÝZ LABORATUVARI
Simultane Termal Analizi (STA); Cihaz ile kütle deðiþimi,termal
kararlýlýk, dönüþüm entalpisi, spesifik ýsý, cam geçiþ sýcaklýðý,
kristalizasyon davranýþlarý, dekompozisyon, dehidrasyon,
oksidasyon, piroliz, redüklenmeadsorpsiyon, desorpsiyon
olaylarý tespit edilebilir.Polimer, plastik, teknolojik malzemeler,
ilaç ve seramik malzemelerin sýcaklýða baðlý oluþan
reaksiyonlarýn belirlenmesi, reaksiyon ýsý kapasitesinin
belirlenmesi, termodinamik hesaplar için gereken verilerin
elde edilmesi ve sýcaklýða baðlý aðýrlýk kayýplarýnýn belirlenmesi
gibi analiz iþlemlerini gerçekleþtirilmesinde kullanýlmaktadýr.
Termo-Mekanik Analiz (TMA); Numunenin yoðunluðunu yada
uzunluðunu atmosfer basýncý altýnda sýcaklýk yada zamana
karþý deðiþimini ölçülmesini saðlar. Cihaz ile sürtünme gerilme
rahatlamasý,termal genleþme katsayýsý,camsý geçiþ sýcaklýðý,
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görüntüleme, EDX- nokta, çizgi, elementel haritalama, WDXspot, çizgi, elementel haritalama , EDX/WDX kombine
elementel, EBSD- kristolografik, EBSD/EDX kombine ,
Katadoluminesanselementel haritalama, spektrum
görüntüleme, EBIC yapý hata/kusur belirleme, malzemelerin
elektriksel özelliklerinin belirlenmesi analizleri yapýlabilmektedir.

KANSER ARAÞTIRMAVE GENETÝK-BÝLÝMLER ÜNÝTESÝ
Bu laboratuvar, Üniversitemiz de çeþitli disiplinlere (biyokimya,
genetik, moleküler biyoloji, genel biyoloji, patoloji, farmakoloji,
týbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi vs) daðýlmýþ bulunan temelmoleküler kanser araþtýrmacýlarýnýn bir merkez çatýsý altýnda
toplamayý, faaliyetlerinin kalitesini artýrmayý ve patentlendirilebilir
orijinal bilgi ve ürün oluþturmayý hedeflemektedir.

youngmodülü, kesme modülü ölçülebilmektedir. Polimer,
plastik teknolojik malzemeler, ilaç ve seramik malzemelerin
sýcaklýða baðlý oluþan reaksiyonlarýn belirlenmesi, sinterleme
davranýþlarýnýn sývý faz oluþum sýcaklýklarýnýn belirlenmesi ve
genleþme katsayýsýnýn belirlenmesi gibi analiz iþlemlerini
gerçekleþtirilmesinde kullanýlmaktadýr.
FourierTransformluÝnfrared Spektrometre (FTIR); Moleküllerin
titreþim enerji düzeyindeki geçiþlerinin incelenmesi ilkesine
dayana bu sistem, oluþan kýrmýzý ötesi soðurma bantlarý
sayesinde moleküldeki fonksiyonel gruplar belirlenebilmektedir.
Karþýlaþtýrýlan moleküllerin ayný molekül olup olamadýðýný
söyleyebilmekte olan bu sistem, yapý karakterizasyon
iþlemlerinde sýkça kullanýlmaktadýr. Ayrýca büyük parçalardan
spektrum alýnmasý için tasarlanan aparatý sayesinde aðýr metal,
otomotiv ve ilaç sanayilerinin ARGE çalýþmalarý için önemli
cihazlardan bir tanesidir.

TARAMALI ELEKTRON MÝKROSKOBU (SEM)
Yüksek voltaj ile hýzlandýrýlmýþ elektronlarýn numune üzerine
odaklanmasý, bu elektron demetinin numune yüzeyinde
taratýlmasý sýrasýnda elektron ve numune atomlarý arasýnda
oluþan çeþitli giriþimler sonucunda meydana gelen etkilerin
uygun algýlayýcýlarda toplanmasý ve gelen sinyaller dijital
sinyallere çevrilip bilgisayar monitörüne verilmesi ilkesine
dayanýr.
Cihaz kapsamýnda; SEM görüntüsü alma (BSI,SEI, Inlense
BSI/SEI filtreli görüntüleme), Düþük vakum (BSI,SEI, Inlense
BSI/SEI filtreli görüntüleme), STEM-BF/DF/HAADF ince kesitten
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Bu laboratuvar bünyesinde soðutmalý santrifüj cihazý, soðutmalý
homojenizatör ve real-time PCR, DNA sekans cihazý ve
otomatik nükleik asit izolasyon cihazlarýný barýndýrmaktadýr.
Bu cihazlar ile;mikrobiyal çalýþmalarda tanýmlama, alttiplendirme,
kanser kaynaklý mutasyon analizleri (somatik mutasyonlar),
ilaç dirençliliðine sebep olan komplex mutasyon analizleri, tek
nokta mutasyon (SNP) analizleri ve adli çalýþmalarda STR
bölgelerinin analizleri gibi analizleri gerçekleþtirebilmektedir.

TERSÝNE MÜHENDÝSLÝK LABORATUVARI
Merkez bünyesinde, imalat teknolojisinin bugün ulaþtýðý en
ileri seviye de 3 boyutlu prototipleme cihazý, 3D optik tarama
cihazý, seçici lazer sinterleme(SLS), çeþitli paket yazýlýmlar ve
CUBE 3D yazýcý cihazlarýný bulunmaktadýr. Bu sayede
merkezbünyesinde malzeme kullanarak, ýsý oluþumunu
saðlayan CO2 lazer ile katman-katman, plastik 3D fiziksel
parçalar üretilebilmektedir.
Laboratuvar da bulunan 3D optik tarama cihazý ile saniyeler
içinde fiziksel nesnelerden dijital 3d tarama verisi elde
edilebilir;bu veriler, görsel efekt stüdyolarý, araþtýrma
laboratuvarlarý, kompleks 3D ölçüm uygulamalarý (3D
görselleþtirme, 3D doðrulama, tersine mühendislik ya da hýzlý
prototipleme) için kullanýþlýdýr. 0.88 saniye tarama hýzý ile tarama
baþýna 2.6 milyon nokta tarayabilen cihaz, 200 mm diyagonal
görüþ alanýnda 50 µm doðruluða sahiptir. Çalýþma aralýðý 0.4
ile 5 metre aralýðýnda olan cihaz, 360 ° dönebilen tarama
tablasýna ve renkli tarama yeteneðine sahiptir.

MEDÝKAL DENTAL TASARIM LABORATUVARI
Lazer sinterizasyon cihazý; Direkt metal lazer sinterizasyon
(DMLS) cihazýdýr. Selektif lazer sinterizasyon yöntemi ile CoCr metal alaþýmýndan dental porselen altyapýsý olarak kullanýlan
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metal üretimi yapmaktadýr.
CAD CAM sistemi; Aðýz içi (Omnicam) veya laboratuar tip
tarayýcýlarý ile elde edilen verilerle 3 boyutlu dentalrestorasyon
tasarýmý yapýlan bir sistemdir. Bu sistemde farklý tip (zirconia,
full-zirconia, feldspatik porselen, preslenmiþ porselen)
seramiklerden dentalrestorasyon üretimi yapýlmaktadýr.
Bu alandaki kabiliyetlerimizden bazýlarý: Porselen kron metal
altyapýsý, porselen köprü metal altyapýsý, tam metal kron,
teleskop kron primeri ve sekonder kron metal altyapýsý, metal
post ve kor, hareketli bölümlü protez metal iskeleti, tam protez
metal ýzgarasý veya metal plaðý,implant üstü kron ve köprü alt
yapýsý ve herhangi bir çeþit Co-Cr metal parça yapýmý.
Bu laboratuvar tamamlandýðýnda, Kütahya ülkemizin en geliþmiþ
ve en ileri teknoloji ile çalýþan dental tasarým merkezlerinden
birine sahip olacaktýr.

METALOGRAFÝ LABORATUVARI
Laboratuvar bünyesinde METACUT 250 hassas kesme cihazý,
METACUT 151 hassas kesme cihazý, FORCIPOL2V+FORCIMAT otomatik taþlama ve parlatma cihazý,
DUROLINE-M mikrosertlik ölçüm cihazý ve ECOPRESS 100
bakalit alma cihazý bulunmaktadýr. Bu cihazlar sayesinde
metalografi laboratuvarýnda metal, seramik, elektronik
komponent, kristal, kompozit, biyomedikal, cam, mineral, vs.
gibi çok çeþitli malzemelerin hassas ve deformasyonsuz
kesilmesi, çok küçük numunelerin ve ince saclarýn sertliklerini
ölçülmesi, otomatik taþlama, lebleme ve parlatma iþlemleri
manyetik tabanlý veya konvensiyonel zýmpara iþlemleri
gerçekleþtirilebilmektedir.

bölge bazýnda rekabet edilebilir seviyeden uzakta eksiksiz bir
laboratuvardýr.

ÜNÝVERSÝTE MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI ÝÞBÝRLÝÐÝ BÝRÝMÝ
Bu birim 6. ve 7. Sýnýflarda teknoloji ve tasarým dersleri
öðrencileri için ve tasarým ile ilgili diðer tüm öðrenciler için
oluþturulmuþtur. Öðrenciler, 3 boyutlu yazýlýmlarý öðrenmek,
bu yazýlýmlarý kullanarak kendi tasarýmlarýný yapmak ve bu
tasarýmlarý 3D prototipleme cihazlarýndan çýktý olarak almak
üzere derslerinin bir kýsmýný bu laboratuvarda iþleyeceklerdir.

MANYETÝK ALAN ÖLÇÜM LABORATUVARI
Bu laboratuvarda geniþ bandselektif ölçüm, 3Hz-100kHz
selektif alçak frekans radyasyon ölçüm yapýlabilecektir.
Laboratuvar bünyesinde ölçüm cihazlarý ve 3 eksen 9kHz250MHz Ýsotropik anten ve 3 eksen 420MHz-6GHz isotropik
anten bulunmaktadýr.
Yrd.Doç.Dr. Alpaslan Duysak, Ýnovasyon (Mucitler) Laboratuvarý,
Gýda Test Analiz Laboratuvarý, Sanal Gerçeklik Ve Animasyon
Laboratuvarý, Endüstriyel Tasarým Laboratuvarý, Biliþim Sistemleri
Laboratuvarý, Teknoloji Transfer Ofisinin (Proje-Patent-Üniversite
Sanayi Ýþbirlið Ofisi) gerçekleþmesi ilgili çalýþmalarýn devam
ettiðini belirtti.

TAKI TASARIM (KUYUMCULUK) LABORATUVARI
Kuyumculuk laboratuvarý mevcut teknik ekipman ve çalýþma
þekli açýsýndan Kütahya il sýnýrlarý içerisinde benzer yeterliliðe
sahip bir atölye mevcut olmamasý sebebiyle tek olma özelliðine
sahiptir.
Kuyumculuk atölyesi mevcut þartlarýyla içerisinde, 14 personelin
çalýþabileceði, seri üretime dönük olarak tüm aletlerinin mevcut
olduðu, döküm birimine, pres tekniði ile üretim birimine, elde
rodaj dahil olmak üzere eksiksiz rodaj ve yaldýz birimine, cila
ve temizleme birimine, hem doðal gaz hemde lazer ile
kaynaklama teknolojileri ile bir kaynatma birimine, kendi yarý
mamulünü üretebilecek eritme ve haddeleme
birimine,dokulama ve renklendirme iþlemi için mine ve kalem
atma birimineve kuyumculukta kullanýlan tüm küçük el aletleri
ve ekipmanlarýna sahip tam kapasite üretime geçmesiyle
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Simav TSO

DEPREMÝ
YAÞAMAK
Ýlçemizde, 19 Mayýs 2011 tarihinde 5,9 büyüklüðünde bir
deprem meydana gelmiþ ve saat 23.15 te yaþadýðýmýz bu
deprem, çevre il ve ilçelerden de þiddetli bir þeklide
hissedilmiþtir. Depremin ardýndan 3-5 þiddetinde binlerce
artçý sarsýntý kaydedilmiþtir.
Yaþadýðýmýz deprem ve sonrasýndaki sarsýntýlar, ilçemizde
maddi ve manevi yaralar açmýþtýr. Halkýmýzýn psikolojisinin
tamamen bozulmasýnýn yanýnda birçok konut ve iþyeri
kullanýlamaz hale gelmiþ, iki vatandaþýmýz deprem ve
sonrasýndaki panik neticesinde hayatýný kaybetmiþtir. Halkýmýz
çadýrlarda yaþamaya baþlamýþ, esnaf ve sanayicimiz iþyerlerini
açamaz olmuþtur. Kýsacasý o gece ilçemizde hayat durmuþtur.
Depremin yaþandýðý andan itibaren Bakanlarýmýz ve Kütahya
Valisi ilçemize gelerek, bizlere manevi destek olmuþlar ve
devletimizin arkamýzda olduðu mesajýný vererek halkýmýzýn
yüreðine su serpmiþlerdir. Deprem sabahý, depremzede
vatandaþlarýmýza sýcak çorba ikram eden Kýzýlay ve diðer
yardým kuruluþlarý halkýmýzýn acýlarýný hafifletmiþtir.
Depremin hemen ardýndan Simav Kaymakamlýðý, Simav
Belediye Baþkanlýðý ve diðer kamu kurumlarýmýz ile Simav
Ticaret ve Sanayi Odasý baþta olmak üzere, sivil toplum
kuruluþlarýmýz yaraya merhem olabilme derdine düþmüþlerdir.
Bu çare arayýþýnda kurumlarýmýz asla yalnýzlýk hissetmemiþler,
çevre il ve ilçelerden ilçemize akýn eden dostlarýmýz derdimizle
dertlenmiþlerdir.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
GÜRAL ilçemize gelerek halkýmýzýn acýsýný paylaþmýþtýr. Nafi
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GÜRAL ýn giriþimleriyle Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý ve
Güral Porselen in içecek ve gýda yardýmlarý deprem sabahý
ilçemize ulaþarak depremzede halkýmýzý ziyadesiyle mutlu
etmiþtir. KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL ve
KUTSO yönetim kurulu üyelerinin destek ve ziyaretleri sonraki
günlerde de devam ederek yanýmýzda olduklarýný her zaman
hissettirmiþlerdir. TOBB Baþkaný Rýfat HÝSARCIKLIOÐLU da
depremin arkasýndan ilçemize gelerek acýmýzý paylaþmanýn
yanýnda; Simav Ticaret ve Sanayi Odasý üyesi olan tacir ve
sanayicilerin her birine Halk Bankasý Simav Þubesi aracýlýðýyla
sýfýr faizli 50.000 TL kredi verilmesini saðlamýþtýr. Böylelikle
S i m a v  a 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 T L d e s t e k v e r i l m i þ t i r.
Bu vesileyle, ilçemize gelerek acýlarýmýzý paylaþan, maddi ve
manevi desteklerini esirgemeyen TOBB yönetim kurulu baþkaný
Sayýn Rýfat Hisarcýklýoðlu na, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný ve ilimizin duayen sanayicisi Nafi
Güral Beyefendiye, KUTSO Meclis ve yönetim kurulu
üyelerine, Eskiþehir Ticaret Odasý Baþkaný Harun Karacan
a, Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Mustafa Kuvvet e, Gediz Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Mustafa Dönmez e, Demirci Ticaret ve Sanayi
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Selami Selçuka ve bizi o
felaket gününde arayýp soran bütün vefakar, fedakar
dostlarýmýza sonsuz teþekkürü borç biliyoruz. Saygýlarýmýzla,
Þeref KAZCIOÐLU
Simav TSO Yönetim Kurulu Baþkaný

Haber
Eðitim

ALMANYAYA

MESLEKÝ EÐÝTÝM KÖPRÜSÜ
Uþak Ticaret ve Sanayi OdasýnýnSivil Toplum Diyaloðu ABTürkiye Oda Formu-IIAB-Türkiye Odalarý Ortaklýk Hibe Programý
kapsamýnda hazýrlamýþ olduðuve Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasýnýn da ortak olduðu Almanya Türkiye Arasýndaki Mesleki
Eðitim Ýçin Köprüler projesi ile Almanyaya inceleme ziyareti
gerçekleþtirildi.
Bu ziyarette, Almanyadaki mesleki eðitim sistemini inceleyerek,
projeye katýlan illerde mesleki eðitim birimi kurmak, sanayi
ve ticaret sektörüne nitelikli eleman saðlamak amacýyla
düzenlenen projenin ikinci bölümü olan Almanyadaki meslek
okullarýnýn incelenmesi ayaðý, 18 kiþilik bir heyetle tamamlandý.
Projenin inceleme heyetinde; Afyonkarahisar,Kütahya, Uþak,
Simav, Gediz Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn temsilcileri, Uþak
Ýl Milli Eðitim Müdürü, Uþak Ýþ-Kur Ýl Müdürü, Uþak Endüstri
Meslek Lisesi Müdürü yer aldý.Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasýný temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Enver Özer ve Meclis
Üyesi Mustafa Aktaþ katýldýlar.
10 gün süren ziyarette heyet, Münih Ticaret Odasý, Köln
Ticaret Odasý, Ausburg Mesleki Eðitim Kompleksi, Ýngolstad
ve Stockdorfda bulunan meslek okullarý ile iþbirliði yapan
firmalarý, Audi Otomobil fabrikasýný, ButzweilerHof Mesleki
Eðitim Kompleksi ve Ford Otomobil fabrikasýný, Münih ve Köln
konsolosluklarýný ziyaret etti.

amacýmýz Almanyadaki mesleki eðitim sistemini örnek alarak
bölgemizde de modern mesleki teknik eðitim veren bir yapý
oluþturmak. Bu yapýyý oluþturmak için öncelikle, Almanyada
bu anlamda baþarýya ulaþmýþ okullarý ve firmalarý ziyaret ederek
teknik bir rapor hazýrladýk. Bu inceleme ziyaretleri sonrasýnda
uygulanabilir bir mesleki eðitim modelinin temelini atmak
istiyoruz. dedi.Mesleki eðitim konusunda Almanyanýn dünyada
önemli bir model olduðunu belirten Kuvvet, Almanyadaki
mesleki eðitim sistemihakkýnda bilgi edindiklerini ve ülkemizde
de böyle bir modeli uyarlamak adýna yol haritasý çýkarmayý
amaçladýklarýný dile getirdi.Almanyadan bir heyetinde, bölgedeki
mesleki eðitim sistemini incelemek için Türkiyeye ziyaret

Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

düzenleyeceðini belirten Kuvvet, projenin baþarýya ulaþacaðýna

Kuvvet, proje hakkýnda yaptýðý deðerlendirmede; Proje ile

inandýklarýný ifade etti.
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Haber
Kongre

DPÜ Rektörü
Prof.Dr.Ahmet
Karaaslan:
Yönetimdeki
baþarýlar
Türkiyenin de
baþarýsý olacaktýr.

21. ULUSAL YÖNETÝM VE
ORGANÝZASYON KONGRESÝ
Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi
tarafýndan düzenlenen 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi 83 Üniversiteden bildiri sunmak üzere gelen
akademisyenleri DPÜde buluþturdu. 21. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresinde konuþan Dumlupýnar Üniversitesi
Rektörü ve 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Dönem Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Karaaslan, Yönetimdeki
baþarýlar Türkiyenin de baþarýsý olacaktýr. diyerek þunlarý
söyledi: Türkiyenin en seçkin kongrelerinden birinin ev
sahipliðini yapmanýn onurunu yaþýyorum. Benim gözümde
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinin çok farklý anlamý
olmuþtur. Biz hep makro konularla uðraþýrýz ve bu konuda
baþarýlý olduðumuza inanýrýz. Mikro konularla pek
ilgilenmeyiz.Yönetim ve Organizasyon çok daha büyük
baþarýlarýn habercisidir. Küçük konularda baþarý saðlayamayan
toplumlarýn büyük konularda baþarý saðlamasý beklenemez.
Yönetimdeki baþarýlar Türkiyenin de baþarýsý olacaktýr.
Büyük devasa projeleri burada bulunan Türkiyenin güzide
bilim adamlarýyla, entelektüelleriyle belirlenen gündem
doðrultusunda bu konularý tartýþacaðýz. Türkiyenin birikimine
çok önemli katkýlar saðlayacaðýz.
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Bizim söylenecek sözümüzün olmasý gerekir

20.Yüzyýl sorunlarýný,21. yüzyýla devrettik. Bu sorunlarý bütün
dünya devretti. Gandhi Ýngilizlere karþý baðýmsýzlýk savaþý
verirken kendi toplumunu motive etmeye çalýþýrken þu tespiti
yaptý: Yeryüzünün kaynaklarý bütün ihtiyaçlarýmýzý karþýlamaya
yeterde artar bile, ancak ihtiraslarýmýzý karþýlamaya asla
yetmez.Þimdi ihtiyaç dediklerimizle ihtiras birbirine karýþmýþ
durumda. Bugünün egemen güçleri yeryüzünün bütün
kaynaklarýný elde etmek için seferber olmuþ durumda ve
bunun için kendi ülkelerindeki insanlar dahil bütün insanlarý
istismar etmekten ve bunlarýn alýn terlerini sömürmekten geri
kalmýyorlar. Böylesine bir dünya yaþanýlabilir bir dünya deðildir.
Yaþanýlabilir bir dünya kurmak içinbiz düþünen insanlarýn,
entelektüellerin, beyin hücrelerini kullanan insanlarýn üretecekleri
çözüm olmayacak mý?
Bugüne kadar biz ülke olarak hep edilgen bir konumda kaldýk.
Anlaþma masalarýnýn dýþýnda tutulduk. Dünyanýn sýnýrlarý yeniden
çizilirken biz hep bu geliþmelerin dýþýnda kaldýk. Bugün küresel
geliþmeler, bölgemizde oluþmakta olan olaðanüstü anormal
þartlar bizi yeryüzünün söylenecek sözü olan ülkesi olma
konumuna mecbur ediyor. Bizim söylenecek sözümüzün

Haber
Kongre

olmasý gerekir.
Türkiyenin
ürkiyenin güçlü bir ülke olmasý gerekir.
gerekir.
T
Birkaç gün önce Saraybosnada Üniversitemizin düzenlediði
veUluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ev sahipliðinde
yapýlan 14. Uluslararasý Ekonometri Yönelim Araþtýrmasý ve
Ýstatistik Sempozyumu vesilesiyle o coðrafyalarý gördüm.
Bizim 600 yýl dünya dengelerinde nasýl rol oynadýðýmýzý
kongreye katýlan bütün arkadaþlarýmýz hem gördü, hem de
derinden hissetti. Sizin olmadýðýnýz coðrafyada kan, gözyaþý,
acý, ýstýrap eksik olmuyor. Bu kongre her ne kadar ulusal adý
konmuþ olsa da Saraybosnada düzenlenebilir, Üsküpte
düzenlenebilir, Tiranda düzenlenebilir. Eðer bunu yaparsanýz
biz Dumlupýnar Üniversitesi olarak sizlere her türlü desteði
vermeye hazýrýz. O coðrafyalar öylesine bizden coðrafyalar,
öylesine bir sýcaklýk ki binlerce hatýra düþünce sizi istila ediyor
ve tarihin derinliklerine alýp götürüyor. Hangi düþünceyi taþýrsak
taþýyalým tek bir þey yapmamýz gerekiyor. Dünyaya Türkiyenin
penceresinden bakmamýz gerekiyor ve Türkiyenin güçlü bir
ülke olmasý gerekiyor. Ýç ve dýþ düþmanlara fýrsat vermeyecek
bir birlik ve beraberlik sergilememiz gerekiyor dedi.

Behlül Üsdiken

Kongreye 83 Üniversiteden Akademisyen Katýldý
Ýstanbul Kültür Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Tamer
Koçel de yaptýðý konuþmada; 21. Kongrenin nerede yapýlmasý
konusu danýþma kurulunda tartýþýlýrken Dumlupýnar
Üniversitesini araþtýrmýþtýk ve o zaman bir endiþemiz vardý,
ama güvendiðiniz zaman ve ekipte iþ yapma arzusundaysa
mükemmel bir organizasyon ortaya çýkýyor. Rol farklýlaþmasýyla
21. Kongremizi yapýyoruz. Þuan burada 83 üniversiteden
bildiri var, buda gösteriyor ki aþk olmasa meþk olmayacak.
Burada hepimiz meslektaþýz eleþtiri yaparken yapýcý eleþtiri
yapmalýyýz. Rektör Prof.Dr. Ahmet Karaaslana ve düzenleme
kurulundaki bütün emeði geçen arkadaþlara teþekkür ediyorum
dedi.

Prof.Dr.Nurullah
Yol Ýle Geliþir
Prof.Dr.Nurullah Genç: Ýlim Dünyasý Üç Yol
Sabancý Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof.Dr. Behlül
Üsdiken,Yasa ve Piyasa: 1981 sonrasýnda Türkiyedeki
Üniversitelerde Çeþitlilik ve Benzeþme baþlýklý bildirisini sundu.
Sermaye Piyasasý Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurallah Genç, Ýmam
Gazali derki: Cevizin kabuðunu kýramayýp özüne inemeyenler,
cevizin tamamýný kabuk zannederler. Cevizin özüne inebilmek
için bu tür faaliyetlerin önemli bir fýrsat olduðunu düþünüyorum.
Ýlim dünyasý 3 temel yolla geliþir. Düþüncenin düþüncelerle
karþýlaþtýrýlmasý, fikirlerin araþtýrmalarla karþýlaþtýrýlmasý,
araþtýrmalarýn araþtýrmalarla karþýlaþtýrýlmasýdýr. Mevlananýn
dediði gibi, dün dünde kaldý cancaðýzým yeni þeyler söylemek
lazým. Bu felsefeyle yeni düþünceler, yeni fikirler üretmek
lazým.Ben Yönetim ve Organizasyon kongresine katýldýðým
zamanlarda kendimi yýldýzlara daha yakýn hissettim. dedi.
Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan
Kongreye katkýlarý nedeniyle Kongrenin Danýþma Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Tamer Koçele, Prof.Dr. BehlülÜsdikeneaný tabaðý,
Kongre Yürütme Kurulu Baþkaný Doç.Dr. Kemal Demirci
ise21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresine ana
sponsor olan Borsa Ýstanbul adýna Sermaye Piyasasý Kurulu
Üyesi Prof. Dr.Nurallah Gençe ve diðer sponsorlara teþekkür
ederek aný tabaðý ve plaket takdim etti.
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Haber
Ödül - Proje

DIÞARIDAKÝ HAYAT

Türkiye Sakatlar Derneði Kütahya Þubesinin Dýþarýdaki Hayat
projesi Zafer Kalkýnma Ajansý (ZEKA) tarafýndan onaylandý.
Derneðin Þube Baþkaný Hatice Yakar, destek almak üzere
onaylanan proje ile Kütahya ve ilçelerinde yaþayan ortopedik
engellilerin sosyal yaþamlarýnda farkýndalýk oluþturmayý
hedeflediklerini söyledi.

ÜYEMÝZ KIRDAR,
EGE ÞAMPÝYONU
Kýrdar Grup bünyesindeki Artmina Isýcam, Ege
bölgesinde 2012 yýlýnda en çok ýsýcam sinerji üreten
ve satan firmalar dalýnda birinci oldu.

Kýrdar Grup bünyesinde üretim faaliyetlerine devam eden
Artmina Isýcam Fabrikasý, 2012 yýlýnda Trakya Cam A.Þ.-Isýcam
bayiler toplantýsýnda elde ettiði Ege Bölge Birinciliði ödülünü
aldý. Ýzmir-Kütahya-Afyon-Manisa-Uþak-Denizli-Aydýn-Muðla
illerini kapsayan Ege bölgesindeki 16 Trakya Cam bayileri içinde
Kýrdar Grup markasý olan Artmina en çok Isýcam sinerji üreten
ve satan firmalar dalýnda birinci oldu.
Artmina Cam Genel Müdürü M.TurgayKýrdar: Ege Bölgesinde
birinci olmak bizim çalýþma tempomuzdaki yoðunluðumuzu
hafifletti. Bu baþarý bizlere gurur verdiði gibi daha büyük baþarýlara
ulaþmamýz gerektiðini de gösterdi.dedi. M.Turgay Kýrdar;
Kütahyadaki üretim tesislerinde kaliteli üretim yaptýklarýna dikkat
çekerek: Biz Kütahyanýn ayaklarýnýn dibindeyiz. Bu ödülü
Kütahyada üretim yapan bir firma olarak almanýn ve Kütahya
kamuoyu ile paylaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. dedi.
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Zafer Kalkýnma Ajansýnýn 2013 Yýlý Sosyal Kalkýnma Mali Destek
Programý kapsamýnda sunulan ve onaylanan Dýþarýdaki Hayat
projesi ile ilgili olarak Dernek Baþkaný Hatice Yakar þunlarý
söyledi: Kütahya ilimizin 12 ilçesi genelinde yaþamakta olan
ortopedik engelli kadýn-erkek birey ve ailelerin sosyal yaþamlarýnda
projemiz ile farkýndalýk oluþturmayý amaçlamaktayýz. Projemizin
süresi 9 aydýr. Proje bütçesi 164 bin TL olup, yüzde 90ýna
tekabül eden 148 bin TLsi Zafer Kalkýnma Ajansý tarafýndan
finanse edilecektir dedi.
Proje çalýþmalarý kapsamýnda Kütahya il merkezine baðlý 12
ilçede yaþamlarýný sürdüren kadýn ve erkek engelli bireylerin
envanter çalýþmasý sonucunda tespit edileceðini, engelliler,
aileleri ve yakýnlarýna yasal haklarý, psikolojik ve saðlýk sorunlarýna
yönelik eðitimler verilerek eðitimler sonucunda deðerlendirme
anketi düzenleyeceklerini kaydeden Yakar, onaylanan proje ile
yapmayý hedefledikleri çalýþmalarý ise þöyle sýraladý; Projemizin
ikinci ve üçüncü ayýnda bu eðitim programý öncelikle engelli
insanlarýn yaþadýðý yaþamsal kýsýtlý faktörlerin nedenlerinden
dolayý þehirden uzak yaþamakta olan, belki bugüne kadar þehre
dahi gidememiþ, kendi aileleri ve yakýnlarý dýþýnda bir arkadaþ
çevresi edinememiþ, þehir hayatýnýn sosyal yaþam aktivitelerinden
mahrum kalmýþ, kendisi ve ailesinin de diðer saðlýklý insanlar
gibi yerel yönetimler nezdinde olsun, okul ve buna benzer
alanlarda olsun haklarýnýn olduðunu öðrenememiþ bireylere
yönelik olacaktýr. Projemiz, tanýyýp belirlediðimiz ilimize baðlý 12
ilçemizde hedeflediðimiz 100 ortopedik engelli ve aileleri veya
refakatçi yakýnlarý olmak üzere genel toplam 200 kiþi dezavantajlý
guruplarý bilinçlendirmeye, toplumla bütünleþmeye, kaynaþmaya,
özgüvenlerini saðlamaya, haklarýna ve sosyal yaþamlarýna dair
konunun uzmanlarý aracýlýðýyla eðitim seminerleri organize etmeye
hizmet edecektir diye konuþtu.
Dernek Baþkaný Yakar, proje kapsamýnda ayrýca hedef kitle için
bir otelde özel dinlenme ve rehabilitasyon olanaðý saðlanacaðýný
da sözlerine ekledi. Proje hakkýndaki açýklamalarýn ardýndan
Zafer Kalkýnma Ajansý yetkilileri ve proje sahibi dernek tarafýndan
projenin tanýtým toplantýsý dernek merkezinde yapýldý.

Haber
Sempozyum

4.ULUSLARARASI

Kütahya Güzel Sanatlar Derneði tarafýndan organize edilen ve
Kütahya Valiliði, Kütahya Belediye Baþkanlýðý, Dumlupýnar
Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý, Kütahya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi iþbirliði
ile hazýrlanan 4.Uluslararasý Hisarlý Ahmet Sempozyumu çeþitli
etkinliklerle gerçekleþtirildi.

HÝSARLI
AHMET
SEMPOZYUMU

Sempozyum, Dumlupýnar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi'nde yapýlan açýlýþ programý ile baþladý. Saygý duruþu
ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýndan sonra, DPÜ tanýtým filmi
izlendi. Kütahya Güzel Sanatlar Derneði Baþkaný Akil Gür, Hisarlý
Ahmet'in oðlu Mustafa Hisarlý ve Belediye Baþkaný Mustafa
Ýça'nýn konuþmasýndan sonra söz alan Vali Þerif Yýlmaz, Ýlimizde
kaldýðýnýz süre içinde hoþça vakit geçirmenizi diliyorum. Böyle
bir sempozyumun dördüncüsünün tekrar edilmesi çok büyük
bir baþarýdýr. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum dedi.
Sempozyumun Kütahya'da mevcut olan kültürel varlýðýn ortaya
çýkarýlmasý yönünde atýlan bir adým olduðunu dile getiren Þerif
Yýlmaz sözlerine þöyle devam etti: Hepinizin bildiði gibi son
yýllarda özellikle Kültür ve Turizm Bakanlýðý ve Vakýflar Genel
Müdürlüðü tarafýndan, yerel idareler olarak da Belediyeler ve
Ýl Özel Ýdareleri tarafýndan birçok tarihi ve kültürel eserimiz ayaða
kaldýrýldý. Yýkýlmaya yüz tutmuþ, hatta bir kýsmýnýn kalýntýsý dahi
kalmayan eserler, bugün tekrar o eski hüviyetine kavuþturulmaya
çalýþýldý. Yapýlmasý gereken çalýþmalar var. Fiziki mekan olarak
bunlarý tamamladýk ve tamamlamaya gayret ediyoruz. Bundan
sonra bizim bu kültürel mirasýn sadece fiziki mekan olmadýðýný,
somut olmayan kültürel mirasýmýzýn da ayaða kaldýrýlmasý
gerekiyor. Ýþte bu deðerlerin, bu varlýklarýn, bu kültürel mirasýmýzýn
ayaða kaldýrýlmasý yönünde yapýlan bu çalýþmanýn
dördüncüsünün tekrar edilmesi adýna baþarýlan bir çalýþmayý
çok önemli olarak deðerlendiriyorum. Bizim tarihte takýlýp
kalmamýzýn bir anlamý yok, ama tarihte bizim var olan
kültürümüzün, deðiþmeyen kültürün gelecek nesillere de
aktarýlmasý gerekiyor."
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Mehmet Sevim yönetiminde
halk oyunlarý gösterisi sunuldu. Müzik Nereye Gidiyor? baþlýðýyla
düzenlenen ve üç gün süren sempozyum etkinlikleri
çerçevesinde, panel oturumlarý, bildiri sunumlarý, çeþitli sosyal,
kültürel ve konser etkinlikleri gerçekleþtirildi. Kaynak: ÝHA

HÝSARLI AHMET KÝMDÝR?
"1908 yýlýnda Kütahyada doðdu. Çocukluðunda sesinin gürlüðü ve
güzelliði ile dikkat çeken Ahmet, babasýnýn engellemelerine raðmen
türkülerden hiçbir zaman vazgeçememiþti. Baba mesleði olan
yemeniciliði ve kavaflýðýn yaný sýra türküleri derlemiþ, ses ve saz
sanatçýlýðý yapmýþtýr. Sanatýný usta-çýrak ve gezek iliþkileri içinde
Kelerlerin Ethem efendi, Dülgerin Hüseyin Aða, Nuri Çavuþ, Kambur
Celal, Arabacý Ýbrahim Aða, Terzi Sadýk, Fýndýk Hüseyinin bulunduðu
eðlenceli eðitim yuvalarýnda olgunlaþtýrdý.Önceleri üç telli baðlama
çalan sanatçý yörede eli saz tutan herkese emeði geçmiþtir.Yöre
türkülerini söyleyiþindeki tavýr ve ritim ve icrasýyla tanýnan sanatçý
bildiði türküleri TRT Repertuarýna kazandýrmak için Muzaffer Sarýsözen,
Nida Tüfekçi, Yücel Paþmakçý ile çalýþmýþ ve yörenin kaynak kiþisi
olarak ünlenmiþtir. Ýnegöllü olan soyadý yerine, yöre de Hisar olan
lakabýný soyadý olarak almýþtýr. Hisar Ahmet, sesinde ve söyleþindeki
üslup ve teknik, icrasýndaki saðlamlýk ve repertuarýndaki titizliðiyle
tanýnýrdý. Sevgi insaný Hisarlý Ahmet, amatör ruhu ve ustalarýna saygýsý
nedeniyle türküleri aynen aldýðý gibi kendinden sonrakilere aktarmaya
çalýþtý. Hüseyin, Huriye ve Mustafa adlarýnda 3 çocuðu oldu. Ahmet
Hisarlýnýn kendi gibi oðlu Mustafada saz sanatçýsýdýr."

35

Haber
Toplantý

KAMU, ÜNÝVERSÝTE, SANAYÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ
TOPLANTISI MANÝSA'DA YAPILDI
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Bilim ve Teknoloji Genel
Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen Kamu, Üniversite, Sanayi
Ýþbirliði Toplantýsýnýn onuncusu Manisa'da yapýldý.
Ege Bölgesini kapsayan "2023e 10 Kala Ar-Ge ve Yenilikte
Manisa, Kütahya, Afyon, Uþak konulu toplantý, Celal Bayar
Üniversitesi (CBÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezinde
gerçekleþtirildi. Toplantýya, illerin valileri, üniversitelerin rektörleri,
illerin Ticaret ve Sanayi Odasý heyetleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir Uzkurt, Manisa Organize Sanayi
Bölgesi (OSB) Baþkaný Sait Türek, Manisa Ticaret ve Sanayi
Odasý (TSO) Baþkan Yardýmcýsý Yaþar Coþkun, çok sayýda
akademisyen ve iþadamý katýldý.
Toplantýda panelist olarak CBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Pakdemirli, Uþak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik,
Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak,
Manisa OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Sait Türek, Kütahya Seramik
Porselen Turizm Baþkaný Erkan Güral, Vestel Elektronik Sanayi
ve Ticaret A.Þ Ar-Ge Genel Müdürü Murat Sarpel yer aldý. Gelen
misafirlere 'Ar-Ge ve Yenilikte Türkiye' konulu kýsa film izletildi.
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Açýlýþ konuþmasýný yapan CBÜ Rektörü Prof. Dr. Pakdemirli;
Kamu, Üniversite, Sanayi Ýþbirliði Merkezi'ni kurduklarýný söyledi.
Pakdemirli, bunun yetersiz olduðunu belirterek artýk kamunun
da buna dahil olmasý gerektiðini söyledi. Üniversitede yapýlan
çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Pakdemirli, Teknopark projelerinin
bürokrasiye takýldýðý için geç gerçekleþtiðini anlattý.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý
Yaþar Coþkun, Baþkaný Bülent Koþmazýn saðlýk sorunlarý
nedeniyle toplantýya katýlamadýðýný belirtti. Coþkun, 2004, 2005
ve 2006 yýllarýnda çeþitli uluslararasý ödüller alan Manisa, bugün
pek çok dünya markasýna ev sahipliði yapmaktadýr. Bu noktada
Manisa ile alakalý olarak birkaç hususa daha dikkat çekmek
faydalý olacaktýr. Yakýn zamanda hayata geçmesi öngörülen
Sabuncubeli Tüneli ile ülkemizin üçüncü büyük metropolü olan
Ýzmir ile karayolu baðlantýsý 15 dakika gibi çok kýsa bir süreye
inecektir. Bu durumun gerek ticari gerekse sosyal yaþam
anlamýnda Manisaya önemli etkileri olacaktýr. Manisa ve tüm
bölge için bir diðer önemli proje BALO projesi olarak bilinen
Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar Projesidir. Manisa Ticaret
ve Sanayi Odasýnýn organizasyonunda 2011 yýlý sonunda
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þirketleþen ve BALO A.Þ. adýný alan proje, bugün ülkemiz
genelinde 75 Oda ve Borsanýn, TOBBun, 15 Organize Sanayi
Bölgesinin bir araya geldiði dev bir ortaklýk halini almýþtýr" þeklinde
konuþtu.
BALO A.Þ.'nin yakýn zamanda ihracatçýlarýn yüklerini demir yolu
ile verimli bir þekilde Avrupadaki varýþ noktalarýna gönderme
imkâný saðlayacaðýný belirten Yaþar Coþkun, "Sadece Manisa
için deðil tüm ülkemizin dýþ ticareti için önemli bir kazaným olan
bu proje Manisa TSOnýn çalýþmalarýnýn ülke ekonomimize kattýðý
baþka bir deðerdir. Ýleri teknoloji odaklý yatýrýmlarýn artmasý
noktasýnda akademisyenlerimizin gerek bireysel gerekse kurumsal
düzeyde sanayicilerimizle daha etkin ve daha fazla iþbirliði
modelleri geliþtirmesi gerekmektedir. Zafer Kalkýnma Ajansý
desteði ile CBÜ tarafýndan kurulan Üniversite, Sanayi Ýþbirliði
Teknoloji Uygulama ve Araþtýrma Merkezi bunun güzel bir
örneðini temsil etmektedir. CBÜ'nün büyük emek ve önderliðinde
Elginkan Vakfý, Keskinoðlu, Manisa TSO ve üyelerimiz Spil A.Þ.
ve Tirsan Kardan A.Þ. ortaklýðýnda kurulmakta olan CBÜ Teknoloji
Geliþtirme Merkezi bunun baþka bir örneðidir" dedi.
2023 hedeflerinin olduðunu vurgulayan Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý Müsteþarý Ersan Aslan ise, þunlarý söyledi: Sonuçta
bizim 2023 hedefimiz var. Þu anda bir vatandaþa desek ki senin
10 yýl sonra cebindeki para 25 bin dolar bu herhalde anlamlý bir
ifade olur. Bunun için de gerçekten bir dönüþüm geçirmeliyiz.
Dönüþüm dediðimizde örneðin, bir kelebeðin oluþumuna
baktýðýmýzda belirli evrelerden geçiyor. Bu evrelerin sonucunda
uçuyor. Her ne kadar ömrü 1 günlüðüne de olsa bu evrelerden
geçip yaþamýný sürdürüp, daha sonra noktalýyor. Biz de aslýnda
Türkiye ölçeðine baktýðýmýzda önemli gerçekleþtirmiþ olduðumuz
evrelerden bir tanesi kentsel dönüþümde TOKÝ aracýlýðý ile bir
noktaya geldik. Ar-Ge ve yenilik diye ifade ettiðimizde ve bunu
götürüp 500 milyar dolar ihracat rakamýna baðladýðýmýzda bunun
olmazsa olmazý ortanýn üstünde yüksek teknolojik üründür. Bu
olmazsa olmazý gerçekleþtirmek için ekonomik dönüþümün

olmasý gerekiyor. Bizi ilgilendiren bir husus var. Bizi ilgilendiren
hususlar ise zihniyet dönüþümü, akademik dönüþüm, teknolojik
ve sanayinin dönüþümüdür. Zihniyet dönüþümünü az önce ifade
ettiler. Üniversite içersinden geldiðim için rahatça söylüyorum,
üniversitenin gerçekten zihniyet olarak bir deðiþime ihtiyacý var.
Geriye dönüp baktýðýmýzda, rektör deðimleri vardý. Üniversite
artýk kabuðunda olan bir üniversite deðil. Üniversite þehir ile
bütünleþen, sektör ile bütünleþen bir yapýdýr. Sektöründe yüksek
teknolojik ürünler dediðimiz bu üretimi gerçekleþtirmek istiyorsa
sektöründe bir dönüþüm geçirmesi gerekiyor. Büyük þirketlere
baktýðýmýzda bu dönüþüm ile rakamlarýn nasýl deðiþtiðini gördük.
Önemli olan hususlardan bir tanesi bizim sanayimizin yüzde
99.8ini oluþturan KOBÝ'lerin bu dönüþümü gerçekleþtirmesi
gerekiyor. Bu dönüþümde her halükarda bir desteðe ihtiyacý var.
Teknolojik dönüþümde ise 'Acaba benim ürünüm teknolojik
düzeyi dünyadaki ile ayný mý?' diye bu soruyu sormasý gerekiyor.
Eðer bunu saðlayamýyorsa bunun çözümü üniversitelerle beraber
çalýþmaktadýr. Geriye dönüp baktýðýmýzda Japonya bu dönüþümü
gerçekleþtiren ülkeler arasýndadýr. Almanya bu dönüþümü
gerçekleþtiren ülkelerdendir. Þu anda geldiði nokta ise dünya
devlerinden bir tanesi konumundadýr. 60lý yýllarda Güney Kore
ile yola çýktýðýmýzda Güney Korenin ihracat kalemine baktýðýmýzda
bizim kalem ile onlarýn ayný durumda gözüküyordu. Ama 80li
yýllarda Güney Kore yavaþ yavaþ biliþim teknolojilerini devreye
koymaya baþladý. Bakýyorsunuz Güney Kore ondan sonra
sýçrama yapýp gitti. Bizim ihracat kalemlerimize baktýðýmýzda þu
anda 15- 20 yýl önceki durumda deðiliz. Þu anda baktýðýmýzda
bizim metal sanayimiz 2. ve 3. sýralara yerleþmiþ durumdadýr.
Yüksek teknolojik ürünleri gerçekleþtirebilmek için veya
sektörümüzün teknolojiyi kullandýrmasýný arttýrmak için somut
olarak firmalar ile üniversiteleri nasýl bir araya getirebiliriz diye bu
gün onun tartýþmasýný yapacaðýz. Buradaki sonuçlarýn hedefimizde
bir köþe taþý olacaðýna inanýyor herkese saygýlarýmý sunuyorum.
Kaynak: ÝHA
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TÜGÝK ÜYELERÝ,
TÜGÝK ZÝRVESÝ
2013TE
BULUÞTU
Türkiye Genç Ýþ Adamlarý Konfederasyonunun
TÜGÝK Zirvesi 2013 etkinliði NG Güral Afyon
Wellness & Conventionda gerçekleþtirildi. 300e
yakýn TÜGÝK üyesinin katýldýðý zirvede, TÜGÝKin
gelecek dönem hedeflerinin tespit edilmesi
hedefiyle özel bir Arama Çalýþtayý da
gerçekleþtirildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu
ile SANKO Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Abdülkadir
Konukoðlu zirveye onur konuðu olarak katýldýlar.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral ve Yönetim Kurulu ile Meclis Üyeleri, KUTSO TOBB
Delegeleri de katýldý.
Türkiye Genç Ýþ Adamlarý Konfederasyonu (TÜGÝK), 2013
senesinin ikinci yarýsýna yönelik yeni hedeflerini ve yol haritasýný
belirlemek amacýyla TÜGÝK Zirvesi 2013ü gerçekleþtirdi.
TÜGÝKe baðlý federasyon ve dernek baþkanlarýnýn da aralarýnda
bulunduðu 300e yakýn TÜGÝK üyesinin katýlýmýyla NG Güral
Afyon Wellness & Conventionda düzenlenen zirve, iþ
dünyasýndan önemli konuklarý da aðýrladý. TÜGÝK Zirvesi
2013te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný M. Rifat
Hisarcýklýoðlu ile SANKO Holding Yönetim Kurulu Baþkaný
Abdülkadir Konukoðlu onur konuðu olarak yer aldýlar.
Zirve kapsamýnda, TÜGÝKin gelecek dönem hedeflerinin tespit
edilmesi ve yürütülecek çalýþmalara fikir birliði içerisinde yön
verilmesi hedefiyle geniþ katýlýmlý bir Arama Çalýþtayý da
gerçekleþtirildi. TÜGÝKe baðlý federasyon ve dernek
baþkanlarýnýn TÜGÝK Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte katýldýklarý
çalýþtay, üyeler arasý ticaretin bir sonraki seviyeye taþýnmasý
ve daha güçlü bir sinerji oluþturulmasýna yönelik yakýn ve orta
vadeli planlamaya zemin oluþturacak.
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TÜGÝK Zirvesi 2013ün açýlýþýnda bir konuþma yapan Erkan
Güral, TÜGÝKin 7 federasyon, 72 dernek ve 500ün üzerinde
farklý sektörde faaliyet gösteren 10.000 üyesi bulunduðunu
hatýrlatarak, Türkiye ekonomisinin nabzýný yakýndan ve en
güncel þekilde tuttuklarýna dikkat çekti. Güral, faiz maliyetlerinin
ekonominin hýzlanmasýna engel teþkil ettiðini söyledi: Faiz
maliyetlerinin mutlaka tek haneli rakamlara düþürülmesi
gerekmektedir. Türkiyedeki iþletmelerin %98ini oluþturan
KOBÝler istihdamýn %76sýný saðlýyor, ihracatýn %30unu
geçekleþtiriyorlar. Fakat kullanýlan kredilerin sadece %5i
KOBÝler tarafýndan kullanýlýyor. Kredi faizleri düþtüðü takdirde
bu oran yukarý çýkacak ve KOBÝler yatýrýma yöneleceklerdir.
Küçük iþletmelerin %15, büyük iþletmelerin %7 gibi faiz
oranlarýyla kredi kullanýyor olmasý kabul edilemez bir durumdur.
Erkan Güral: Doðu ve Güneydoðuya yapýlacak yatýrýmlar,
Türkiyenin 2023 hedeflerindeki yolunu en az 5 yýl kýsaltacaktýr.
TÜGÝK Genel Baþkaný Erkan Güral, çözüm sürecinin ekonomik
getirilerine de deðindi: Ülke çapýnda faaliyet gösteren bir sivil
toplum kuruluþunun çözüm süreci ve sonrasýna iliþkin attýðý
ilk somut adým, TÜGÝK olarak 13 Mart 2013 tarihinde
Diyarbakýra yaptýðýmýz ziyaretti. Yakalarýmýzda beyaz mendillerle
önce Diyarbakýra ardýndan 26 Mart tarihinde Vana gittik.
Bölgede hem iþ dünyasýnýn hem de halkýmýzýn büyük bir
heyecan içinde olduðunu görmek, bizleri hem mutlu etti hem
de umutlandýrdý. Çözüm süreci çok hýzlý ilerliyor. Bu nedenle
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biz de iþ dünyasý olarak hýzlý adýmlar atmalý, çözüm sürecinin
hýzýna ekonomik anlamda yetiþmeliyiz. Ýþ dünyamýz Doðu ve
Güneydoðu Anadoludaki fýrsatlarý keþfetmek istiyor. Çözüm
süreci sonrasýnda bölgenin ekonomik anlamda uçacaðýna
inanýyoruz. Bölgede faaliyet gösteren TÜGÝKe baðlý
derneklerimiz, diðer bölgelerdeki derneklerimize yatýrým ve
ticaret anlamýnda bilgi ve destek temin etmeye baþladýlar.
Doðu ve Güneydoðuya yapýlacak yatýrýmlarýn, Türkiyenin
2023 hedeflerindeki yolunu en az 5 yýl kýsaltacaðýna inanýyoruz.
TÜGÝK Zirvesi 2013te onur konuðu olarak yer alan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu,
yaptýðý konuþmada gençlerimizi ve kadýnlarý giriþimciliðe
özendirmenin önemine dikkat çekerek, Zengin bir ülke olmak
için giriþimciliði desteklemeliyiz, dedi. TOBB Baþkaný,
giriþimciliðin yaný sýra yenilikçilik ve hedef pazarlarýn doðru
belirlenmesinin de Türkiye için büyük önem taþýdýðýna dikkat
çekti. Türkiyenin yoðun ticaret yapmadýðý Asya ve Güney
Amerika ülkelerine açýlmanýn önemine vurgu yapan
Hisarcýklýoðlu, Türk giriþimcisinin baþaramayacaðý hiçbir þey

yok, dedi.
Zirvenin diðer onur konuðu SANKO Holding Yönetim Kurulu
Baþkaný Abdülkadir Konukoðlu ise meslek yaþantýsýndan
dikkat çekici anekdotlarý paylaþtýðý konuþmasýnda aile þirketleri
ve giriþimcilik konularýna deðindi. Konukoðlu, Giriþimci olan
insanýn ayný zamanda iyi bir idareci olmasý gerekir. Ýþ hayatýnda
merdivenleri birer birer çýkmak lazým. Böylece insan hedeflediði
yere hazmederek yükselir, dedi. TÜGÝK Zirvesi 2013te yaptýðý
konuþmada aile þirketlerinin yaþadýðý sorunlara da deðinen
Konukoðlu, Þirket sahiplerine önerim, çocuklarýný iki yýl süreyle
baþka bir þirkette çalýþtýrmalarýdýr. Böylece çocuklar emir almayý
ve neticede empati yapmayý öðrenebilirler. Bu da tüm iþ
yaþantýlarýný olumlu etkiler, dedi.
TÜGÝK Zirvesi 2013, NG Güral Afyon Wellness &
Conventionda özel olarak düzenlenen gala gecesiyle sona
erdi. TÜGÝK üyeleri Ayça Varlýerin konseriyle baþlayan gecede
Coþkun Sabahýn mükemmel performansý ve unutulmaz
þarkýlarýyla keyifli saatler geçirdiler.
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Kütahyada bir araya gelen 16 sanatçý, TBMMde
milletvekillerinin yeni çalýþma ofisleriyle toplantý salonlarýnýn
duvarlarýný, çini ve minyatürün harmanlanmasýndan oluþan
eserlerle donatacak.

BÝR KOBÝ DAHA
YÜKSELÝYOR

Zafer Kalkýnma Ajansýnýn (ZEKA) ODAK Sektörler Mali Destek
Programý kapsamýnda, Kütahya ilinde faaliyet gösteren KUTSO
Üyesi Gürensoy Çini Seramik Ltd. Þti. tarafýndan Ajansa
sunulan ve destek almaya hak kazanan Bölgemizden Bir
KOBÝ Yükseliyor projesi tamamlandý. Tesiste gerçekleþtirilen
kapanýþ toplantýsý ile proje kamuoyuna tanýtýldý.
Proje kapsamýnda alýnan makine ile daha önce seramiklerin
üzerine el iþçiliðiyle çekilen sýr iþlemi bu makine ile yapýlarak
kapasite artýþý saðlandý. Ayrýca proje kapsamýnda gerçekleþtirilen
araþtýrma geliþtirme faaliyetleriyle yurt dýþýndan alýnan sýr
malzemeleri ve boyalar þirket bünyesinde üretilmeye baþlandý.
Firma hem yenilikçi bir ürün üretti, hem de kapasite artýþýndan
dolayý rekabet gücünü arttýrdý. Gürensoy, üretim merkezini

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk
Sanatlarý Bölümü Öðretim Görevlisi Taner Alakuþ ve Kütahyalý
Çini Sanatçýsý Ýsmail Yiðit öncülüðünde oluþturulan ekipte,
Levent Kumacý, Fatma Þal, Berrin Çekingüç ile Dilek Yerlikaya
gibi akademisyen ve sanatçýlar yer alýyor.
Kütahyada, Yiðitin atölyesinde çalýþan grup, Osmanlý, Selçuklu
ve günümüz motiflerini çini ve minyatürde birleþtirerek, farklý
tarzlarýný, TBMMnin yeni mekanlarýnda ortaya koyacak.
Alakuþ, yaptýðý açýklamada, çinin yüzlerce yýldýr süregelen bir
sanat olduðunu ve bir ilki gerçekleþtirdiklerini belirterek þunlarý
söyledi: Minyatürcü ve çinicilerden oluþan bir tasarým grubu
kurduk. Ýsmail Yiðitin de hem uygulama, hem de
tecrübelerinden yararlanýyoruz. Meclis binamýzýn süslenmesinde
daha sýcak ve modern çini uygulamalarýný deniyoruz. Bizi
TBMMye çaðýrdýklarýnda, binayý gezdirip, Burada neler
yapabiliriz? diye sordular. Binayý gezdiðimde çok soðuk bir
yer olduðunu gördüm. Burayý sýcak ve kendi el sanatýmýzla
süslemenin daha doðru olacaðýný düþündüm, fakat burasýný
sadece klasik çiniye de boðmamak gerekiyordu. Türkiye
gittikçe modernleþen bir ülke. Çinilerimiz klasik olabilir ama
yeni uygulamalara da ihtiyacýmýz vardý. Bu durumu Ýsmail Yiðit
hocayla deðerlendirdik ve minyatürle çiniyi birleþtirmeye karar
verdik. Osmanlý, Selçuklu ve günümüz motifleri bir arada.

sembolik olarak butona basmasýyla ilk üretim baþlatýldý ve

Ýsmail Yiðit ise yaklaþýk 30 yýldýr çini sanatýyla uðraþtýðýný ve
Osmanlý ile Ýznik çinilerinin replikalarýný yaptýðýný dile getirdi.
Alakuþ ile görüþerek, TBMM için 21. Yüzyýla özgü ve çaðdaþ
çini tasarýmlarý yapýlmasý konusunda anlaþtýklarýný belirten Yiðit
þöyle konuþtu: Bu çalýþmalarý hocamýzla birlikte Meclisimize
yapmak bizlere nasip oldu. Burada Osmanlý, Selçuklu ve
günümüz motiflerinden oluþan üç dönemi bir araya getirdik.
Bu iþi yetiþtirebilmek için yaklaþýk 16 kiþilik bir ekip kurduk.
Hepsinin büyük yardýmlarý oldu. Tamamlandýðýnda, 21.yüzyýl
renklerini çinide göreceðiz. Birbirinden farklý 7 pano üzerinde
7 ayrý tasarým yaptýk. Bunu önce kaðýt üzerine uyguladýk.
Daha sonra diðer aþamalarýný tamamlamaya çalýþtýk.

konuklar fabrikayý gezerek incelemede bulundular.

Kaynak: Akis Gazetesi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesine taþýyarak projesini burada
gerçekleþtirdi.
Projenin kapanýþ ve tanýtým toplantýsýnda, fabrikanýn açýlýþ
töreni de birçok davetlinin katýlýmýyla yapýldý. Açýlýþ töreninde
þirket yetkilisi Nedim Gürensoy, KUTSO Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral, ZEKA Genel Sekreteri Yýlmaz Özmen ve
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, birer konuþma yaptý.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Kütahya Valisi Kenan Çiftçi'nin
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1.ULUSAL KADIN GÝRÝÞÝMCÝLÝK FUARI
Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen
Türkiyenin ilk Kadýn Giriþimcilik Fuarýnda 60 ilden 567 kadýn
giriþimci 145 stant açtý.
TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Sevim
Güral Olgun ve beraberindeki Ýcra Komitesi Üyeleri Emel
Özmal ile Gülnur Saraç Beþe, etkinliðe katýlarak Kütahyayý
temsil ettiler.

ekonomiye katkýlarý, yenilikçi ürünlere verdikleri önem ve rol
model çalýþmalarýyla Türk iþ kadýnýnýn baþarýsýný temsil etmiþlerdir.
Toplam nüfusun yarýsýný teþkil eden kadýnlarýn katýlmadýðý bir
ekonomiden saðlýklý ve verimli bir büyüme beklenemez. Daha
üretken kadýn, daha geliþmiþ toplum demektir" diye konuþtu.

Fuar açýlýþýnda konuþan Bursa Vali Yardýmcýsý Vedat Müftüoðlu,
toplumun yüzde 50'sini kadýnlarýn oluþturduðuna dikkat
çekerek, "Kadýnlar toplumun her kesiminde yeteri kadar temsil
edilmediði müddetçe baþarýlý olunmasý mümkün deðildir.
Bugüne kadar özellikle ekonomik ve sosyal konularda
kadýnlarýmýzýn yeteri kadar yer almamasý yüzünden geliþmiþlik
sürecimizi gecikerek tamamlýyoruz. Gönlümüz arzu ediyor ki
kadýnlarýmýzýn eðitim seviyesi yüksek olsun, onlarýn yetiþtirdiði
erkekler de kadýnlara ve kadýn haklarýna sahip çýksýn" dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý (BTSO) Meclis Baþkaný Ýlhan
Parseker, Türkiye'nin 75 milyonu aþan nüfusuyla en genç yaþ
ortalamasýna sahip ülkelerin baþýnda geldiðini söyledi. Parseker,
En önemli sýkýntý kadýnlarýn iþ gücüne katýlma oraný.
Kadýnlarýmýzýn iþ gücüne katýlma oraný yüzde 30, gençler
arasýndaki iþsizlik oraný ise yüzde 17 civarýnda. Türkiye, 2023
yýlýnda dünyanýn 10 büyük ekonomisinden biri olmak istiyorsa
mutlaka kadýnlarý ve gençleri iþ hayatýnýn içine sokabilmeli"
þeklinde konuþtu.
TOBB Bursa Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný
Emine Örnek, 60 þehirden 567 kadýn giriþimcinin 145 stantta
ürünlerini sergilediðini söyledi. Örnek, "Giriþimcilik kültürünün
liselerde ve üniversitelerde yaygýnlaþtýrýlmasý gelecekteki kadýn
giriþimcilerin vizyonlarýný belirlemelerine katký saðlar. Ülkemizin
ve Bursa'nýn iþ kadýnlarý ulusal ve uluslararasý projeler sunmuþ,
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Genç Fikirler Güçlü Kadýnlar Projesi ile gençler, Türkiyenin sorunlarýný ele almaya ve uygulanabilir
çözümler üretmeye baþlýyor. Projenin ilk somut adýmý Kütahyada atýldý

GENÇ FÝKÝRLER GÜÇLÜ KADINLAR KÜTAHYA
FÝKÝR KAMPINA GENÇLERDEN YOÐUN ÝLGÝ
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Intel ve KAGÝDER
tarafýndan geçtiðimiz aylarda gençleri Türkiyenin sorunlarýný
ele almaya ve uygulanabilir çözümler üretmeye, kadýnlarýn
farklý alanlarda karþýlaþtýklarý problemlere yenilikçi çözüm
önerileri geliþtirmeye teþvik etmek amacýyla baþlatýlan Genç
Fikirler Güçlü Kadýnlar projesinin ilk Fikir Kampý, 4-5 Mayýs
2013 tarihlerinde Kütahyada gerçekleþtirildi. Projeye gençler
yoðun ilgi gösterdi. Kütahyadaki ilk Fikir Kampýnýn duyurusunun
ardýndan tam 1752 baþvuru geldi. Intel Türkiye, KAGÝDER ve
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan baþvurular
arasýndan belirlenen 112 kiþi, Kütahya Grand Çýnar Otelde
gerçekleþtirilen ilk Fikir Kampýna davet edildi.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Kadýnýn Statüsü Genel

Kampýn açýlýþýnda konuþan Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa

Müdürü Özlem Bozkurt Gevrek, Bir ülkenin kalkýnabilmesinin

Ýça, Genç Fikirler Güçlü Kadýnlar Projesi ile þehrimizde
gençler bir araya gelip tartýþacak. Özgürce fikirlerimizi söyleyip
birbirimizi dinleyeceðiz. Kadýnlarýmýzýn karþýlaþtýklarý sorunlarý
sýralayýp öncelik sýrasýna koyacak ve hedef belirleyeceðiz.
Sorunlarýn giderilmesi için mantýklý fikirler öne çýkarýp çözüm
üretmeyi öðreneceðiz. Birlikte eski köye yeni adet getirecek,
yeni yeni icatlar çýkaracaðýz. Sonuçta çözümü birlikte üreteceðiz
diye konuþtu.
Intel Türkiye, Ortadoðu ve Afrika Bölgesi Kurumsal Ýliþkiler
Direktörü Ferruh Gürtaþ, konuþmasýnda ülkemizde kadýnlarýn
eðitimden iþ gücüne ve siyasete katýlýma kadar birçok alanda
erkeklerin gerisinde kaldýðýný hatýrlattý. Türkiye Ýstatistik Kurumu
verilerine göre ülkemizde kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn yüzde
28 seviyelerinde, mecliste kadýnlarýn koltuk oranýnýn ise yüzde
14 seviyesinde kaldýðýný vurguladý. TÜÝK tarafýndan yayýnlanan
Hanelerde Biliþim Teknolojilerinin Kullanýmý raporunun,
ülkemizde kadýnlarýn teknoloji kullanýmýnda da erkeklerden
geride olduðunu ortaya koyduðuna dikkat çeken Gürtaþ,
gençlerin teknolojiyi bir araç olarak kullanarak toplumsal
konulara iliþkin fikir ve çözüm üretmelerini hedefleyen Genç
Fikirler Güçlü Kadýnlar Projesinin ülkemizin geliþimi için büyük
önem taþýdýðýný sözlerine ekledi.
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ve geliþmiþ ülkeler arasýnda yerini alabilmesinin yolu, kadýnlarýn
ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesinden geçiyor. Bugün
dünyanýn en geliþmiþ ülkeleri arasýnda gösterilen ülkelerin
hemen hepsinde kadýnlarýn ekonomik ve sosyal yaþama etkin
þekilde katýldýðý, bilgi teknolojilerini yoðun olarak kullandýðý ve
bunun sonucunda kadýn istihdamýnýn yüksek oranlara ulaþtýðý
görülüyor. Ülkemizde kadýn-erkek eþitliðini saðlamak amacýyla
yasal alanda yapýlan deðiþiklikler ve ulusal dokümanlarda yer
verilen hedefler son derece önemli. Ancak yasal alanda yapýlan
bu düzenlemelerin yaþama geçirilmesi, kadýn-erkek eþitliðinin
toplumun bütün kesimleri, özellikle de genç nesiller tarafýndan
anlaþýlmasý, içselleþtirilmesi ve benimsenmesi de büyük önem
taþýyor. Intel ve KAGÝDERin Bakanlýðýmýzla ortak bir çalýþma
yürütmesi bu açýdan çok anlamlý. En az bunun kadar anlamlý
olan bir diðer husus da, bu çalýþmaya gençlerimizin de dâhil
edilmesi yönünde gösterdiðimiz kararlýlýk. Yaþanan sorunlara
bir de genç kuþaklarýn penceresinden bakmak ve onlarýn
katkýsýný alarak çözüm önerileri geliþtirmek, çok deðerli bir
çalýþma olacak dedi.
KAGÝDER Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Kütahya Kadýn
Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Sevim Güral Olgun da
Türkiye 2023 hedefleri doðrultusunda dünyanýn 10. büyük
ekonomisi olmayý hedefleyen dinamik bir ülke. Ancak halen
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bu hedeflere ulaþmak için en büyük kaynaðýmýzý, kadýnlarýn

sahibi olan gruplarca modellenerek geliþtirilmesi ve saha

ve gençlerin gücünü yeterince kullanmýyoruz. Ülkemizde

çalýþmalarý ile test edilmesi saðlanacak. Bu çalýþmalar, KAGÝDER

sadece 7 milyon kadýn herhangi bir iþte çalýþýyor ve gelir elde

öncülüðünde mentorluk hizmetleri ile desteklenecek,

ediyor. Kadýnlarýn ekonomik güçlenmesi eþitlik, adalet, geliþim

uygulanabilir projelerin ortaya çýkarýlmasý için çalýþýlacak. Bir

ve kalkýnmanýn dinamosudur. Türkiye gençlerin ve kadýnlarýn

önceki aþamada saha çalýþmalarý ile test edilen çözüm önerileri

sosyo-ekonomik güçlenmesine odaklanmak, tüm stratejik

hedef kitleye sunularak, geliþtirilen çözüm projeleri imkânlar

planlarda bu önceliði korumak zorundadýr. Bu proje ile biz

dahilinde hayata geçirilmeye çalýþýlacak.

gençleri ve kadýnlarý güçlendirmeyi, onlarý kendilerinin ve
toplumun geleceðine dair söz sahibi yapmayý hedefliyoruz.
Kadýn güçlenmesi için gençlere kulak veriyoruz diye konuþtu.
Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan katýlýmcýlar gruplara ayrýlarak
2 gün boyunca belirlenen üç ana soruna yönelik atölye
çalýþmalarý gerçekleþtirdiler. Kütahyada kadýnlarýn internet ve
biliþim teknolojilerini kullanma oranýný artýrmak ve teknoloji
eriþimi/kullanýmýnda erkeklerle eþit eriþimi saðlamak için
yapýlabilecekler, kadýnlarýn iþ hayatýna aktif katýlýmlarýný saðlamak,
kültürel engellerin azaltýlmasý ya da ortadan kaldýrýlmasý için
yapýlabilecekler, kadýn-erkek eþitliði anlayýþýnýn topluma ve
gelecek nesillere yerleþtirilmesinde aile üzerinden
gerçekleþtirilebilecek çalýþmalar üzerine yenilikçi fikirler üretmeye,
uygulanabilir çözüm önerileri ortaya çýkarmaya çalýþtýlar. Kamp
sonunda her üç baþlýkta jüriye sunulan projelerden dereceye
girenler belirlendi, dereceye giren projeler ödüllendirildi. BT
Kullanýmý Alanýnda Teknogezek adlý Biliþim TIR'ý Projesi, kadýn
- erkek eþitliði alanýnda okul öncesi eðitimdeki çocuklara
kadýnlarýn da erkeklerin yaptýðý tüm iþleri yapabileceklerini
anlatmayý hedefleyen Ka-Baba adlý online oyun projesi ve
kadýn istihdamý alanýnda web üzerinden iþleyen ve çalýþan
kadýnlarýn çocuk bakýmý, ev temizliði gibi ihtiyaçlarýný da
karþýlayan Kadýn Kaynaklarý Þirketi projesi ödüle layýk görüldü.
Genç Fikirler Güçlü Kadýnlar Kütahya Fikir Kampýnýn devamýnda,

Genç Fikirler Güçlü Kadýnlar Projesi hakkýnda;
Genç Fikirler Güçlü Kadýnlar Projesi ile 18-30 yaþ arasý
gençler baz alýnarak, öncelikle kaynaklara eriþimin sýnýrlý
olduðu bölgelerde kadýnlarýn konumlarýnýn güçlendirilmesi
ve kadýna karþý ayrýmcýlýðýn önlenmesi amacýyla teknolojiyi
kullanarak yenilikçi çözüm önerileri ve/veya sosyal giriþimcilik
projeleri üretilmesi hedefleniyor. Program ile bölgesel baz
da kadýnlarýn eðitim, saðlýk, çevre, yetki ve karar alma
mekanizmalarýndaki rolleri deðerlendirilerek, yoksulluk
sebebiyle karþýlaþtýklarý problemlere yeni yaklaþýmlarla
uygulanabilir çözüm önerileri geliþtirilmesinin yaný sýra
konumlarýnýn güçlendirilmesine ve bölgesel ekonomik
kalkýnmaya katýlýmlarýna yönelik farkýndalýk yaratmak
amaçlanýyor.
3 yýl sürmesi planlanan Genç Fikirler Güçlü Kadýnlar Projesi
Fikir Kamplarý, Kütahyanýn ardýndan, Gaziantep ve Erzurum
illerinde devam edecek. Genç Fikirler Güçlü Kadýnlar
Projesine 3 yýlda Türkiye genelinde 1000in üzerinde genç
kadýna ulaþýlmasý hedefleniyor. Proje ile ilgili ayrýntýlý bilgiye
www.gencfikirlerguclukadinlar.com adresinden ulaþýlabiliyor.
Sosyal medya adresleri ise þöyle:
https://www.facebook.com/
GencFikirlerGucluKadinlar
https://twitter.com/gfgk_Projesi

atölye çalýþmalarýnda öne çýkan fikir ve çözüm önerisinin,
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100 YILLIK MARKALAR ARANIYOR

19 Nisan 2013 - Dünya Gazetesi | Yýldýz TAÞDELEN ERLÝ-Ýstanbul

Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde faaliyete geçerek
Cumhuriyet'in kuruluþuna tanýklýk eden markalarýn
bir araya gelerek kurduðu Yüzyýllýk Markalar
Derneði'nin araþtýrmasýna göre,
Türkiye'de tarihi 100 yýlý aþan 50-60 marka bulunuyor.
Türkiye'nin ekonomik ve kültürel anlamda temel taþlarý olan
ve Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde faaliyete geçerek
Cumhuriyet'in kuruluþuna tanýklýk eden firmalarýn bir araya
gelerek Aralýk 2011'de kurduðu Yüzyýllýk Markalar Derneði,
100 yýlý aþkýn süredir üretimlerine devam eden, geleneksel
ve kültürel geçmiþleriyle zamaný deðere çeviren markalarý
arýyor.
Derneðin araþtýrmasýna göre, Türkiye'de tarihi 100 yýlý aþan
50-60 marka bulunurken, bu rakamýn bazý firmalarýn 100 yýllýk
tarihlerinin farkýnda olmadýðýný bilmediðinden hareketle 100'e
kadar çýkmasý bekleniyor.
100 yýllýk yeni markalarý belirlemek üzere çalýþmalarýný sürdüren
derneðin araþtýrmalarý sýrasýnda 100 yýllýk bir markanýn iflas
ettiði de ortaya çýktý.
23 üyeli Yüzyýllýk Markalar Derneði'nin baþkanlýðýný yürüten
Ece Ajandasý'nýn sahibi Seydali Gönel, geçen ay yapýlan genel
kurulun ardýndan görevini Cemilzade markasýnýn 4. kuþak
temsilcisi, 38 yaþýndaki Barýþ Cemiloðlu'na devretti. Barýþ
Cemiloðlu, DÜNYA'ya yaptýðý açýklamada, 5-6 tane 100 yýllýk
marka ile üyelik için görüþmelerinin devam ettiðini belirterek,
þu ana kadar Türkiye'de 50-60 tane 100 yýllýk marka olduðunu
tespit ettiklerini, yaptýklarý araþtýrmalar sonucunda bu rakamýn
100'e kadar çýkabileceðini söyledi. Cemiloðlu, arþivcilik
konusunda eðitim almýþ, ileri derece Osmanlýca bilen bir
akademisyen ile 100 yýllýk markalarý ortaya çýkarmak üzere
çalýþmalar yaptýklarýný anlatýrken, 100 yýllýk markalarýn envanterini
çýkaracaklarýný bildirdi.
Markalara da "kendi geçmiþinizi araþtýrýn" tavsiyesinde bulunan
Cemiloðlu, "Her geçen nesilde geriye dönmek daha zorlaþýyor.
Ülkemizde arþiv çalýþmalarý çok eksik. Kurumlarýmýz arþivlerine
deðer versinler. Mutlaka tarihlerini bilsinler. Bazý firmalarýmýz
100 yýllýk olduðunu bilmiyor. Tesadüfen 100 yýllýk olduðunu
öðrenenler var" dedi. Tespit ettikleri firmalarýn aðýrlýkla Ýstanbul
merkezli olduðunu, Ýzmir, Ankara, Bursa ve Gaziantep'te de
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bazý firmalara rastladýklarýný belirten Cemiloðlu, Anadolu'da
100 yýllýk çok sayýda firma olduðunu düþündüklerini, bu
markalarý belirlemek için ticaret odalarýyla da çalýþmayý
planladýklarýný kaydetti.

Markalar
Mark
alar,, ülkelerin itibarýný temsil eder.
eder.
Dünyanýn en deðerli 100 markasý arasýndan biliþim teknolojileri
firmalarý çýkartýldýðýnda geriye kalanlarýn neredeyse tamamýnýn
100 yýlý aþkýn tarihe sahip olduðunu dile getiren Cemiloðlu,
devletlerin 100 yýllýk markalarýn kaybolmasýna izin vermediðini,
bu markalarýn ülkelerin itibarý, kültürel mirasý olduðunu,
uluslararasý arenada ülkelerini temsil ettiðini söyledi. "Artýk bu
markalar bizden çýkmýþ, topluma mal olmuþtur" diyen Cemiloðlu,
100 yýllýk markalara sahip çýkýlmasý gerektiðini, bu markalarýn
dünya markasý olmasý yolunda ciddi potansiyel barýndýrdýðýný
vurguladý.
Avrupa'da 300 yýllýk markalar bulunduðunu, Türkiye'de ise bir
imparatorluðun yýkýlmasý, Cumhuriyet, dünya savaþlarý ve
göçler nedeniyle çok sayýda markanýn kaybolduðunu ifade
eden Cemiloðlu, "Avrupa ile kýyaslandýðýnda epey gerideyiz.
Bizde rakam belki 100'e çýkar. Avrupa'da 200-300 yýllýk
markalar kurumsallaþmýþ aile þirketleri tarafýndan yönetiliyor.
Bizde de 100 yýllýk markalar genellikle aile þirketi. 100 yýllýk bir
markanýn dünya markasý olabilmesi için mutlaka
kurumsallaþmasý gerekiyor. Avrupalý markalarla irtibata geçip
tecrübelerimizi paylaþacaðýz, birlikte çalýþacaðýz" diye konuþtu.

100 yýllýk markalarýn baþarý sýrlarý
Cumhuriyet'in 100. yýlýnda Türkiye'deki markalarýn sayýsýnýn
da yüzlerce olacaðýný belirten Cemiloðlu, üründe kaliteden
taviz vermemenin, ticari kaygýlarýn hiçbir zaman markanýn
önüne geçmemesinin, markanýn temsil ettiði deðerlerin
"olmazsa olmaz" olarak kabul edilmesi ve onlara sadýk
kalýnmasýnýn 100 yýllýk markalarýn baþarý sýrlarý olduðunu anlattý.
Þubeleþmenin kaliteyi korumayý engelleyebildiðini, ciddiye
alýnmasý gerektiðini ve çok riskler barýndýrdýðýný dile getiren

Haber
Marka

Tarihi 100 yýlý aþan dernek üyesi bazý markalar
þöyle:

Cemiloðlu, lokal kalýnarak da dünya markasý olunabileceðini
söyledi.

100 yýllýk markalar aranýyor

 Afitap
 Bebek Badem Ezmesi
 Bomonti
 Cemilzade
 Deriþ
 Ece Ajandasý
 Emgen Optik
 Karaköy Güllüoðlu
 Hafýz Mustafa
 Hamamcýoðlu
 Ýlancýlýk Reklam Ajansý
 Konyalý Restaurant
 Komili Zeytinyaðý
 Koska
 Koska Helvacýsý
 Altan Manisalý
 PandeliRestaurant
 Petek Saraciye
 Þekercioðlu
 Tevfik Aydýn Saat
 Uludað
 Vefa Bozacýsý
 Yeni Asýr

'Ýnsanlarý tarih dürüstlüðüne davet ediyoruz'
Yüzyýllýk Markalar Derneði Baþkaný Barýþ Cemiloðlu, Türkiye'de
bazý markalarýn tüketiciyi yanýltarak 100 yýllýk olduðunu
söylediðini, tabelalarýna 1700-1800'lü tarihler yazdýðýný iddia
ederek, "Türkiye'de önüne gelen tabelasýna istediði tarihi
atabiliyor. Avrupa'da ise bu yasak.
Bunlarla ilgili çalýþmalarýmýz olacak. Biz 100 yýllýk olduðunu
söyleyen firmalardan mutlaka evrak talep ediyoruz. Herkesi
tarihine sahip çýkmaya ve insanlarý tarih dürüstlüðüne davet
ediyoruz" dedi.
'Turquality'nin parçasý olursak yurtdýþýna açýlabiliriz'
Yüzyýllýk Markalar Derneði Baþkaný Barýþ Cemiloðlu, Turquality'nin
en önemli hedefleri arasýnda yer aldýðýný ifade ederek, "Çok
büyük kurumlar deðiliz. Turquality'nin çok ciddi kriterleri var.
O kriterleri yerine getiremeyebiliriz. Ancak Turquality'nin altýnda
100 yýllýk markalara özel program olabilir, o programýn bir
parçasý olmayý arzu ediyoruz. Bunun için bir öneri hazýrlayýp
Ekonomi Bakanlýðý'na sunacaðýz. Turquality'den destek
alabilirsek markalarýmýzýn yurtdýþýna açýlýmýný saðlayabiliriz" dedi.
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S.S.150.YIL TÜKETÝM KOOPERATÝFÝ
TÜKETÝM KOOPERATÝFLERÝ

ALIÞVERÝÞ SÝSTEMÝ NASIL ÝÞLEMEKTEDÝR?

Tüketim Kooperatifleri, ortaklarýnýn belirli ekonomik menfaatlerini,
geçimlerine ait ihtiyaçlarýný ve özellikle yaþamlarýnda gerekli
tüm ihtiyaçlarýný, karþýlýklý yardým, dayanýþma ve kefalet suretiyle
saðlayýp korumak amacýyla kurulan deðiþir ortaklý ve deðiþir
sermayeli teþekküllere denir.

Ortaklarý, üyeleri ve istediklerinde yakýnlarýna kooperatif tarafýndan
ESKOKART verilmektedir. ESKOKART sahipleri, bu kartý
kullanarak, kooperatifin Kütahya ve Eskiþehir illerinde anlaþmalý
olduðu 400 civarýndaki maðazada ihtiyaçlarý olan mal ve
hizmetleri satýn alýrlar. POS cihazlarýndan geçen bu alýþ veriþ
tutarlarý kart sahibi ortak veya üyenin hesabýna yansýtýlýr. Her
ayýn 25.günü hesap kesim tarihi olarak belirlenmiþtir. Kooperatif
alacaðý olan bu tutar hesap kesiminden sonra yaklaþýk 2030 gün arasýnda tahsil edilerek anlaþmalý maðazalara ödenir.

S.S.150.YIL TÜKETÝM KOOPERATÝFÝ
1991 yýlýnda Kütahya PTT bünyesinde, çalýþanlarýn her türlü
ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kurulmuþtur. O günden bu yana
gýdadan giyime, akaryakýttan oto yedek parçalarýna, saðlýktan
kýrtasiyeye, kömürden hýrdavat ve nalburiyeye kadar ortaklarýnýn
her türlü ihtiyacýný kefalet yoluyla karþýlamasýnýn yanýnda,
karþýlýklý yardýmlaþma suretiyle de nakit krediden ölümünde,
hibe sosyal yardýmýna kadar hep yanlarýnda olmuþtur. 2004
yýlýndan beri S.S.Eskiþehir ve Civarý Tüketim Kooperatifleri
Birliði (ESKO) ortaðýdýr. ESKOKART projesinin ilimizde
uygulanmasýnda öncülük etmiþ, halen ESKOnun Kütahya Ýl
Temsilciliðini yapmaktadýr.

ESKO
Kýsa adý ESKO olan birlik, 1981 yýlýnda ana sözleþmesi
gereðince Eskiþehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik illerinde
faaliyet gösteren tüketim kooperatiflerinin bir araya gelerek
kurduklarý bir Tüketim Kooperatifleri Birliðidir.

ESKOKART
ESKOKART, ESKO Birliðe baðlý, baþta Eskiþehir ve Kütahya
olmak üzere, faaliyet gösterdiði diðer illerde aktif olan birim
kooperatif ve sandýklarýn bir araya gelerek ortak ve müþterilerinin
her türlü ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere oluþturduklarý Kartlý
Alýþveriþ Sisteminin ortak adýdýr. Daha güvenilir, daha yaygýn
ve daha modern bir alýþveriþ sistemine kavuþmak amacýyla
birim kooperatiflerin sürdürdükleri çalýþmalar, ESKO bünyesinde
ortaklaþtýrýlarak çok ciddi araþtýrma, geliþtirme ve deðerlendirme
çalýþmalarýnýn ardýndan 2004 yýlýnýn Mayýs ayýnda uygulamaya
sunulmuþtur. Bu proje dokuz yýldýr yürütülmekte olup, gelinen
noktada projenin daha geniþ kapsamlý ulusal ve uluslar arasý
alanda yaygýnlaþtýrýlmasý için çalýþma sürdürülmektedir.
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ANLAÞMALI MAÐAZA
Sistemin en önemli üç unsurundan biri ortak ve üyeler, biri
kooperatif, diðeri ürün ve hizmetleri sunan anlaþmalý
maðazalardýr. Kooperatif ile anlaþmalý maðazalar arasýnda,
komisyon, taksit miktarlarý ile ödeme koþullarýný düzenleyen
sözleþme imzalanýr. Bu yolla, maðazalar yeni müþteriler
kazanýrken alacaklarýný garantiye alýrlar, ortak ve üyelerde
ihtiyaçlarýný en uygun koþullarla ve kârlý olarak karþýlama
imkanýna kavuþurlar. Kooperatif de alýnan komisyonlarla finans
sorununu halleder.

BÝRÝKTÝRME VE NAKÝT KREDÝ SÝSTEMÝ
Nakit kredi, kooperatif bünyesinde oluþturulan Biriktirme ve
Kredi Fonundan verilmektedir. Ortak ve üyelerimizin bu fona
katýlmalarý isteklerine baðlýdýr. Fona katýlanýn kendisinin
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belirleyeceði fakat en az 5TL. olan aidatlarý biriktirilmektedir.
Fonda bulunan payýnýn 2 katý faizsiz nakit kredi verilir. Verilen
kredi 12 taksite kadar taksitlendirilebilir. Fon katýlýmcýsý fon
payýný istediði zaman istediði kadar yükseltebilir.

SOSYAL YARDIM FONU
Ortak ve üyelerin kendilerinin ve birinci derece yakýnlarýnýn
vefatlarý halinde hibe yardýmýnda bulunmak maksadýyla
oluþturulmuþ bir fondur. 2012 Olaðan Genel Kurulunda kabul
edilen Sosyal Yardým Fonu Yönetmeliðine göre bu fona katýlmak
ortak ve üyeler için zorunlu tutulmuþ ve aidatlarý ile hibe yardým
miktarlarý ortak ve üyeler için ayrý þekilde belirlenmiþtir. Bu
yönetmeliðe göre aidatlar ortaklar için 5,00 TL. üyeler için
1,00 TL. olarak belirlenmiþtir.

KAR PAYI (RÝSTURN)
Risturn (kâr payý), kooperatifin, ortaklarý tarafýndan gerçekleþtirilen
faaliyetleri neticesinde dönem sonu elde ettiði kârýn ortaklara
alýþ veriþleri oranýnda daðýtýlmasýdýr. Bu tür daðýtýmýn amacý,
ortaklarýn birbirlerinin üzerinden haksýz kazanç saðlamalarýný
önlemektir. Temettü ise ortak dýþý faaliyetlerden oluþan gelirin
ortaklara eþit olarak daðýtýlmasýdýr.

KOOPERATÝF PUANI
Üyeler, anlaþmalý maðazalardan yaptýklarý alýþveriþlerden doðan
komisyon gelirlerinden, alýþ veriþ miktarlarýna göre %20-40
puan kazanýrlar.

ORTAK NE DEMEK?
Kooperatifin kâr ve zararýna ortak olmak demektir.

ORTAK OLMANIN SORUMLULUÐU NEDÝR?
Kooperatifin adýnýn baþýnda yazan S.S. kýsaltmasý sýnýrlý sorumlu
kelimelerini ifade eder. Bu, ortaðýn kooperatifin borçlarýndan
sýnýrlý olarak sorumluluðunu gösterir. Kooperatif ortaklarýnýn
her birinin sermayesi yasa gereði 100 TL.dir. Kooperatif ana
sözleþmesinde ortaklarýn kooperatif borçlarýna sýnýrlý
sorumluluðunu sermayelerinin iki katý ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.

ORTAKLIÐIN FAYDASI NEDÝR?
Kooperatif ortaklarý kâr payý aldýklarý gibi ortak dýþý faaliyetlerden
oluþan kârlarý da eþit paylar halinde alabilirler. Genel kurulu
katýlma, yönetim ve denetim kurullarýna seçme ve seçilme
haklarýný kullanýp kooperatif kararlarýna aktif olarak katýlma
hakkýna sahiptirler. Ýstedikleri zaman sermaye ve kârlarýný alýp
ortaklýktan ayrýlma hakkýna sahiptirler.

NASIL ORTAK OLUNUR?
Medeni haklarýný kullanma ehliyetine sahip herkes ortaklýk
senedini imzalayýp, 100 TL. olan sermayenin dörtte birini
peþin, kalanýný 4 taksitte ödeyerek kooperatif ortaðý olabilir.

ÜYE NE DEMEK?
Kooperatifin alýþ veriþ sisteminden faydalanan ortak dýþý
kimselere denir.

ÜYE OLMANIN SORUMLULUÐU NEDÝR?
Üyenin kooperatif borçlarýna karþý hiçbir sorumluluðu yoktur.

ÜYE OLMANIN FAYDASI NEDÝR?
Kooperatife üye olmakla alýþ veriþ sistemi yanýnda biriktirme
kredi ve sosyal yardým fonlarýndan faydalanabilir. Alýþveriþlerden
doðan komisyon gelirlerinden, kooperatifin kâr veya zararýna
bakmadan belirli oranlarda faydalanýrlar.

NASIL ÜYE OLUNUR?
Medeni haklarýný kullanma ehliyetine sahip herkes üyelik
formunu imzalayýp, üyelikten ayrýldýklarýnda geri alacaklarý 50
TL. olan üyelik bedelini 5 taksitte ödeyerek kooperatife üye
olabilir.

NEDEN ESKOKART KULLANMALIYIM?
ESKOKARTýn diðer banka kartlarýna göre avantajlarý
bulunmaktadýr. En önemli özelliði yerli olmasýdýr. Bu kartla
yapýlan alýþ veriþlerden doðacak tüm gelirler þehirde kalacak,
kooperatifin ortak ve üyelerine yansýtýlacaktýr. Diðer bir avantajý
ise, hesap kesim tarihi ile ödeme tarihi arasýnda 1 aya kadar
süre olmasýdýr. Banka kredi kartlarýnda bu süre 10 gündür.

ESKOKARTIN AVANTAJLARI
Yýllýk kart ücreti ve ek kart ücreti yoktur.
Ek Kart limitini kart sahibi belirler.
KKDF (Kaynak Kullaným Destekleme Fonu) yoktur.
BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) yoktur.
Kredi faiz uygulamasý yoktur.
Limit aþým ve iþlem ücreti yoktur.
Taksit faizi yoktur.
Kart sahibi faiz oranlarýndaki artýþlardan etkilenmez.
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SÝGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN
SORUNLARI VE GELECEÐÝ PANELÝ
Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý
tarafýndan düzenlenen
Sigortacýlýk Sektörünün
Sorunlarý ve Geleceði adlý
panel, Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü toplantý
salonunda gerçekleþtirildi.
Panele Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý (KUTSO)
personeli Ümran Kertiþ ile
sigorta sektöründe faaliyet
gösteren KUTSO üyeleri
katýldý.
Panele; Hazine Müsteþarlýðý Sigortacýlýk Genel Müdürü
Dr.Ahmet Genç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB)
Sigortacýlýk Müdürü Mevlüt Söylemez,Ýstanbul Üniversitesi
Öðretim Görevlisi Tanfer Dinler, TOBB Sigorta AcentalarýÝcra
Komitesi Baþkan Yardýmcýsý ve TÜSAF Baþkaný Hüseyin
Kasap, Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý (UTSO) Meclis Baþkaný
Ýsmail Karaman, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Muhammet
Gür, Uþak SMMM Odasý Baþkaný Uður Albayrak, UTSO
üyeleri, çevre illerdeki sigorta acentalarýtemsilcilerikatýldý.

yapýlmasý için çaba harcýyoruz. dedi.
Panelin ilk sunumunu yapan Hazine Müsteþarlýðý Sigortacýlýk
Genel Müdürü Dr.Ahmet Genç, sigorta kavramý ve önemine,
sigortacýlýk bilinçlendirme ve tanýtým stratejisi çalýþmalarýna,
meslek kuruluþlarý ve özellikli kuruluþ çalýþmalarýna deðindi.
Genç, Sigorta, risklerin gerçekleþmesi sonucu doðabilecek
zararlarý gidermek için kullanýlan bir araçtýr. Bu sistem sayesinde
kiþiler, karþý karþýya bulunduklarý tehlikelerin neden olabileceði
zararlarý, risk öncesinde küçük miktarlarda ödemiþ olduklarý

Osmanlý döneminde ahilik teþkilatlarýnda oluþturulan yardým

primler yoluyla paylaþmaktadýr. Bir diðer ifadeyle, kiþiler tek

sandýklarýnýn ilk sigorta örneklerini oluþturduðunu ve günümüze

baþýna karþýlayamayacaklarý zararlarý, sigorta vasýtasýyla telafi

kadarki süreçte, sigortacýlýðýn geç geliþtiðini belirten UTSO

edebilmektedir. dedi.

Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Muhammet Gür, Uþak Ticaret
ve Sanayi Odasý olarak farklý sektörlere yönelik toplantý ve
etkinlikler düzenlemeye özen gösteriyoruz. Her sektörün
kendine özgü sýkýntýlarý ve problemleri var. Bu anlamda sektörel
sorunlarýn konuþulmasý ve çözüm sürecinde ortak çalýþmalar
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Gençin ardýndan, TOBB Sigortacýlýk Genel Müdürü Mevlüt
Söylemez, sigortacýlýk sektöründeki yeni düzenlemeler hakkýnda
bilgi verdi. Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Görevlisi Tanfer Dinler
ise, sigorta sektöründe yaþanan ve toplumda karþýlaþýlan
sorunlara dikkat çekti.

Haber
Komitelerimizden

ÝÞ SAÐLIÐI VE
GÜVENLÝÐÝ
SEMÝNERÝ
BAÞSAVCIYA ZÝYARET
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) 12.Meslek Komitesi
Baþkaný Mehmet Akdemir ve komite üyeleri, Ankara Bölge
Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna atanan Kütahya
Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Çýnara veda ziyaretinde
bulundu.
Hüseyin Çýnar, Kütahyanýn kendisi için özel bir yeri bulunduðunu
belirterek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaretin anýsýna, Hüseyin Çýnara, Ressam Bayram Kaygýsýz
tarafýndan kiþiye özel hazýrlanmýþ olan tablo hediye edildi.

Odamýz 12.meslek komitesi tarafýndan, kendi meslek grubunda
kayýtlý bulunan üyelerimizi bilgilendirmek amacýyla, iþ saðlýðý
ve güvenliði konularýnda, Odamýzda seminer gerçekleþtirildi.

BAÞKANA SÜRPRÝZ

Üyelerin yoðun katýlýmýyla gerçekleþtirilen seminere, Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel
Müdürlüðü Mevzuat Þubesi Müdürü, Kýrýkkale Üniversitesi
Öðretim Görevlisi, kanun ve yönetmelikleri hazýrlama komisyonu
üyesi Adnan Aðýr konuþmacý olarak misafir oldu.
Adnan Aðýr, iþletmelerde alýnmasý gereken saðlýk ve güvenlik
önlemleri ile bu konulardaki yasal mevzuatlar hakkýnda bilgi
verdi ve katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplandýrdý.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) 12.Meslek Komitesi
üyeleri, KUTSO seçimlerinin ardýndan yeniden Yönetim Kurulu
Baþkaný seçilen Nafi Gürala, güzel bir sürpriz sundular.
KUTSO Sosyal Tesisi Âlâ Restoranda gerçekleþtirilen
toplantýda, Nafi Gürala özel hazýrlanmýþ olan tablo, 12.Meslek
Komitesi Baþkaný Mehmet Akdemir ve komite üyeleri tarafýndan
Gürala takdim edildi.

49

Haber
Komitelerimizden

SEÇÝMDEN SONRA KUTSO
ÇALIÞMALARI HIZLA DEVAM EDÝYOR
5174 sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Kanunu
gereði, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) seçimleri,
03-08 Mayýs 2013 tarihlerinde, yargý gözetiminde
gerçekleþtirildi. Yapýlan seçime göre 14 meslek grubundan
82 asil 82 yedek olmak üzere 164 kiþi meslek komiteleri asil
ve yedek üyeleri seçildi. 34 meclis üyesi, 9 Yönetim Kurulu
üyesi ve 6 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Genel
Kurul Delegesi görev aldý.

KUTSOnun gücü ve dinamosu olan meslek komitelerinin
daha etkin çalýþmasý ve odamýz çalýþmalarýna yön vermesi
amacýyla, Odamýzýn hizmetlerine deðer katan en önemli faktör
olmasý ve bu çalýþmalara verilen önemden dolayý, KUTSO
hizmet binasýnda meslek komitelerinin her birine ayrý ayrý
çalýþma odasý tahsis edildi. Üyeler ile iletiþimin güçlendirilmesi
ve mesleki sorunlarýn müzakere edilerek çözüm üretilmesi
açýsýndan önem arz eden komite çalýþmalarý, aylýk çalýþma
takvimine uygun olarak, yönetim kurulumuzun da katýlýmýyla
toplantýlarýný gerçekleþtirecekler. Mayýs ayý içerisinde yapýlan
ilk toplantýda, meslek komitelerinin görevleri ve çalýþma esaslarý
ile, KUTSOnun 2013-2016 döneminde planlanan hedefleri
konusunda bilgi paylaþýldý. Çalýþma komisyonlarý oluþturularak,
üyelerin ve Kütahyanýn ihtiyaç duyduðu hizmetler için,
KUTSOnun paydaþlarýyla iþbirliðine devam edeceði ve gerekli
hizmetleri yerine getirmeye çalýþacaðý konusunda görüþ
bildirildi. KUTSO tarafýndan eðitime verilen önem ve destekten
bahisle, endüstri meslek lisesi atölye binalarý yapýmýnýn ve
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Eðitim Vakfý kuruluþ çalýþmalarýnýn devam ettiði, Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý Eðitim Vakfý sayesinde Kütahyaya vakýf
üniversitesi kazandýrýlmasýnýn planlandýðý belirtildi.
Meslek komitelerinde görüþülen sektörel konularýn, Yönetim
Kuruluna iletilmesinin önemli olduðuna dikkat çekilerek, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasýnýn yetkili kuruluþlarla yapýlmasý gereken
görüþmeleri ve çalýþmalarý takip ettiði, bu sebeple üyelerin
mesleki sorunlarýný, komiteler vasýtasýyla KUTSOya iletmeye
devam etmelerinin gerektiði ifade edildi.

Meslek komiteleri baþkan ve üyelerinin, Kütahya iþ dünyasýný
en geniþ kapsamda temsil edenler olarak; Kütahyayý geliþtirme,
örnek þehir haline getirme sorumluluðuna dair yapacaðý
çalýþmalarýn önemli olduðu ve bu çalýþmalardaki en önemli
etkenlerden birisi olan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesinin
baþarýlmasý gerektiði vurgulandý.
Ayrýca KUTSO Yönetim Kurulu üyeleri arasýnda yapýlan görev
daðýlýmýna dair TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
kapsamýnda görev talimatlarý hazýrlandý. Bu görev talimatlarý
çerçevesinde, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili, Baþkan
Yardýmcýlarý ve Üyelerinin, verdiðimiz hizmetler ve ilimizdeki
her bir kurum, kuruluþ için bir sorumlusu bulunmaktadýr. Bu
sayede KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güralýn 1995
yýlýndan bu yana 5 dönemdir yürüttüðü baþkanlýk süresi
boyunca odamýzdaki hizmetlerin, yetki karmaþasý yaþanmadan,
görev talimatlarýna uygun þekilde takibi ve yerine getirilmesi
saðlanmaktadýr.

Haber
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Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliðine
(TOBB) baðlý ülke
genelindeki 365 oda ve
borsa seçimlerinin
tamamlanmasýnýn
ardýndan, göreve gelen
oda ve borsa
yöneticileri, TOBB
Baþkaný Rifat
Hisarcýklýoðlunu
ziyaret etti

TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLUNA ZÝYARET
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) organizasyonu ile
oluþturulan Kütahya heyeti de, TOBB Baþkaný Rifat
Hisarcýklýoðlunu makamýnda ziyaret etti.
Ziyarete, KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç, KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, KUTSOnun TOBB
Delegeleri Hasan Öncel, Harun Yurdagül, Mustafa Telli, Derya
Erden Çerkeþ, Bilal Cicavoðlu, Tolga Eskioðlu, Kütahya Ticaret
Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Altýnkaya, Baþkan
Yardýmcýsý Ýbrahim Durmaz, Gediz Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Mesut Naci Cebecioðlu, Simav Ticaret
ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref Kazcýoðlu,
Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Ýlhami Aydýn,
Yönetim Kurulu Baþkaný Davut Efe, TOBB Delegeleri Hüseyin
Giziroðlu, Ýsmail Akboya, TOBB Kütahya Genç Giriþimciler
Ýcra Komitesi Baþkaný Zafer Bintepe katýldý.
Ziyarette, seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesinden
duyduðu memnuniyeti dile getiren Hisarcýklýoðlu, yeni seçimlerle

göreve gelen baþkanlarý ve üyeleri tebrik ederek, bundan
sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Karþýlýklý görüþ ve bilgi alýþveriþinin yapýldýðý ziyarette, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý, Kütahya Ticaret Borsasý, ilçe ticaret
ve sanayi odalarý seçimlerinin uyum içerisinde
tamamlandýðýndan söz edilerek, Kütahya ve ilçelerinde
planlanan faaliyet ve projeler konusunda bilgi verildi. Kütahyanýn
yatýrýmlar için cazibe merkezi haline gelmesinden dolayý,
ekonominin ve sanayinin geliþmesi için yapýlacak çalýþmalarýn,
birlik ve beraberlik içerisinde yürütüleceði dile getirildi. KUTSO
meslek komitelerinin ve çalýþma gruplarýnýn yapýsý, faaliyetleri
ve uygulamalarý konusunda bilgiler paylaþýlarak, KUTSO hizmet
binasý içerisinde 14 meslek komitesine, TOBB Kütahya Kadýn
ve Genç Giriþimciler Ýcra Komitelerine, ayrý çalýþma odasý
tahsis edildiði belirtildi. Ayrýca KUTSO tarafýndan, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý Eðitim Vakfý (KUTSEV) kurulduðu ve
Kütahyaya vakýf üniversitesi kazandýrýlmasý için çalýþmalara
baþlandýðý ifade edildi.
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BAÞKANIMIZ
NAFÝ GÜRAL,
BAÞBAKAN
YARDIMCISI
ALÝ BABACANIN
TOBB ZÝYARETÝNE
KATILDI
M. Rifat Hisarcýklýoðlu baþkanlýðýndaki seçimle yeni göreve
gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu
ile Strateji Geliþtirme Yüksek Kurulu ve Yüksek Koordinasyon
Kurulu üyeleri, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacaný aðýrladý.
Bu ziyarete ve Babacanýn teþrifinin ardýndan yapýlan toplantýya,
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný, TOBB Yüksek Disiplin Kurulu
Baþkaný ve TOBB Strateji Geliþtirme Yüksek Kurulu Üyesi
Nafi Güral da katýldý.
Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan yaptýðý konuþmada; Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliðinin iþ dünyasýnýn en büyük ve önemli
çatý örgütü olduðunu söyleyerek, yapýlan seçimden sonra
TOBB organlarýnda görev alanlara yeni dönemde baþarýlar
diledi.
Babacan, Türkiye ekonomisinin özel sektörün omuzlarýnda
yükselen bir ekonomi olduðuna iþaret ederek, TOBB ile yakýn
iþbirliði ve istiþare içinde olduklarýný, TOBB camiasý tarafýndan,

kendilerinin çalýþmalarýna katký saðlandýðýný belirtti ve bu þekilde
yön veren, ýþýk tutan çalýþmalarýndan dolayý, TOBB camiasýna
teþekkür etti. Ardýndan, son 3,5 aydaki küresel ekonomik
geliþmeleri ve bunlarýn Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini
deðerlendirdi.
Reel ve özel sektörle istiþareye verilen öneme iþaret eden
TOBB Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu, Babacanýn ziyareti
vesilesiyle gerçekleþtirilen toplantýda yaptýðý konuþmada;
hükümet ve Baþbakan Yardýmcýsý Babacan'ýn, son 10 yýlda
özel sektörle istiþareye büyük önem verdiklerini söyledi.
Finansal göstergelerde bazý bozulmalar olmasýna raðmen
üretim kapasitesinde herhangi bir kaybýn olmadýðýný belirten
Hisarcýklýoðlu, "Son 10 yýldýr ekonomideki büyümeyi saðlamýþ
olan reel sektör olarak sorumluluklarýmýzýn bilincinde çalýþmaya
devam edeceðiz. Daha fazla üretim, daha fazla yatýrým, daha
fazla istihdam, daha fazla ihracat saðlayarak, ülkemizin 2023
hedeflerine ulaþmasýnýn güvencesi olacaðýz" diye konuþtu.

KÜTAHYA OSBDEKÝ FÝRMA YETKÝLÝLERÝ KUTSODA BULUÞTU
Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren KUTSO
üyesi iþletmelerin yetkilileri, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnda
(KUTSO) yapýlan istiþare toplantýsýnda buluþtu.
KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç ile Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda, Kütahya
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren üyelerimizin
sorunlarý müzakere edilerek, bu sorunlara çözüm önerileri
geliþtirmenin önemine deðinildi.
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BAÞKANIMIZ NAFÝ GÜRAL, TOBB STRATEJÝ
GELÝÞTÝRME YÜKSEK KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB) 1 Aðustos 2013
tarihinde gerçekleþtirilen 69.Genel Kurul Toplantýsýnýn ve
baþkanlýk seçiminin ardýndan, TOBB konsey, komisyon ve
kurullarý oluþturuldu.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, TOBB Yüksek
Disiplin Kurulu Baþkanlýðý ile TOBB Strateji Geliþtirme Yüksek
Kurulunda görevlendirildi.
TOBB çatýsý altýndaki çeþitli ticaret odasý, sanayi odasý, ticaret
ve sanayi odasý, ticaret borsasý baþkanlarýnýn görev aldýðý ve
25 kiþiden oluþan TOBB Strateji Geliþtirme Yüksek Kurulunun

02 Eylül 2013 tarihinde yapýlan toplantýsýna, KUTSO Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral da katýldý.
Ekonomi ve iþ dünyasýna dair stratejileri belirleyici bir yapýda
oluþturulan ve baþkanlýðýný TOBB Baþkaný Rifat
Hisarcýklýoðlunun yaptýðý TOBB Strateji Geliþtirme Yüksek
Kurulu'nda, TOBBdaki birim ve kurullar arasýnda ve/veya
diðer kurumlarla etkin koordinasyon içinde Baþkanlýk
faaliyetlerinin planlanmasýna yönelik çalýþmalar yürütülerek,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinin hedeflerine ulaþmasýný
saðlayacak stratejiler oluþturulacak ve geliþtirilecek.

NAFÝ GÜRAL VE EÞÝ GÜLSÜM GÜRAL, ÇANKAYA
KÖÞKÜNDE 30 AÐUSTOS RESEPSÝYONUNA KATILDI
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve eþi Hayrünnisa Gülün,
30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý çerçevesinde
Çankaya Köþkü'nde verdiði resepsiyona, devlet erkanýnýn
yaný sýra, birçok davetli iþtirak etti.
Cumhurbaþkaný Gül, yaklaþýk 1 saat süren karþýlamanýn
ardýndan gazetecilerin ve konuklarýn bayramýný kutladý.

Baþbakan, baþbakan yardýmcýlarý, komutanlar, bakanlar
kurulu, TBMM Baþkaný, bürokratlar, büyükelçiler, þehit
yakýnlarý, gaziler, akademisyenler, iþ adamlarý, sivil toplum
kuruluþlarýnýn temsilcileri gibi çok sayýda davetlinin
bulunduðu resepsiyona Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
(KUTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve eþi Gülsüm
Güral da katýldý.

53

Haber
Toplantý

ZAFER HAVALÝMANI SEFERBERLÝÐÝ

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) sosyal tesisi Ala
Restoranda düzenlenen toplantýda, KUTSO Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral, Zafer Havalimaný uçak seferlerinin iptal
edilmemesi için bölge halkýnýn yolculuklarda uçak kullanmasý
konusunda çaðrý yaptý.

Güral, Zafer Havalimanýnda Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamýz
üyeleri için hazýrlattýðýmýz CIP özel salonunu bizler Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliðine üye olan herkese hizmet vermesi
için hazýrlattýk. Zafer Havalimanýnda uçuþ yapacak olan birlik
üyeleri eþleri, çocuklarý ve yakýnlarý ile, bu salonu rahatlýkla
kullanabilecekler. Burada önemli olan, yolculuklarýmýzda uçaðý
kullanmak suretiyle uçuþlarý desteklememizdir. Eðer biz bu
desteði saðlamaz isek ve uçuþlar da iptal edilirse, yapýlacak
çok fazla bir þey kalmaz. Þunu da unutmayalým, duran veya
iptal edilen bir þeyi yeniden baþlatmak, yeniden hayata
geçirmek, onu ilk baþlatýlmasýndan daha zordur. Buna fýrsat
vermemeliyiz ki, onlarýn da yolcu yetersizliðinden kaynaklanan
gerekçeleri ortadan kalksýn diye konuþtu.

HAVAYOLLARINI DESTEKLEMEDE KENDÝMÝZÝ
GÖREVLÝ SAYMALIYIZ

ULAÞIMI OLMAYAN YERÝN HARÝTADA YERÝ
YOKTUR

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral toplantýda yaptýðý
konuþmada; Bilindiði gibi, yýllarýn hayali olan havaalanýmýz
açýldý ve iki hava yolu þirketi de burada hizmet veriyor. Ancak
havayolu þirketlerinden bir tanesi, yeterli müþteri olmamasýný
gerekçe göstererek, 6 Eylülden itibaren uçuþlarýný durduracaðýný
duyurdu. Ýptal nedeni ile ilgili olarak yapýlan görüþmelerimizde;
orta boy uçaklarýn ortalama 135 yolcu kapasitesi olmasýna
raðmen, Pegasus uçaklarýnýn 180-200 yolcu kapasiteli olduðu,
bu nedenle doluluklarda beklenen oranýn yakalanamadýðý,
dolayýsýyla da verimli olmadýðý, bu nedenle uçuþlarýn iptal
edilmesi mecburiyeti doðduðunu ifade etmiþlerdir. Yapýlacak
en önemli görevimiz, Zafer Havaalanýndan yararlanan bölge
insanlarýnýn uçak yolculuðunu tercih etmelerinin saðlanmasý
gerektiðidir. Hem THY, hem de Pegasus doluluklarýnýn artýrýlmasý
için destek verilmesi halinde, iptal gerekçesinin ortadan
kalkacaðý bilinmeli ve tüm gücümüzle doluluk saðlanmasý için
kendimizi görevli saymalýyýz dedi.

Konuyu, Zafer Havalimanýnýn hizmet verdiði Afyonkarahisar
ve Uþak illerinde de gündeme getirdiðini, bu illerin de hava
yollarýný kullanmalarý için görüþmelerde bulunduðunu belirten
Nafi Güral, Takdir edilir ki, ulaþýmý olmayan yer, haritada yok
demektir. Ýstediðiniz kadar güzel, zengin yerlerin sahibi olun.
Eðer oraya ulaþamýyorsanýz, orasý sizin deðildir demektir.
Günümüzde ulaþým denilince hava yolu akla geliyor. Karayolu
ile ulaþým artýk insanlara ilginç gelmiyor. Türkiyenin dünyaya
baðlanmasý ve Kütahyanýn da, Türkiye ile dünyaya baðlanmasý,
olmazsa olmazlarýmýzdandýr. Havayolu ulaþýmý Kütahyanýn
geliþimi için çok önemli bir faktördür. Zaten geliþimimizden
mutlu deðiliz. Eðer bu uçak seferleri de iptal edilirse, Türkiyenin
geliþiminin çok daha gerisinde kalýrýz diyerek, Zafer
Havalimanýnda uçak seferlerinin iptal edilmemesi için, özel
olarak gayret göstermeye devam edileceðini sözlerine ekledi.

ZAFER HAVALÝMANINDA TOBB ÜYELERÝNE ÖZEL
SALONLA HÝZMET
Havayolu firmalarýnýn da ticaret hacimleri nispetinde faaliyet
gösterebileceðini, yapýlan ticaretin de sürdürülmesi için, bölge
halkýnýn bütün imkanlarý ile havayollarýný desteklemesi gerektiðine
vurgu yapan Nafi Güral, Zafer Havalimanýnda Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliði (TOBB) ve KUTSO üyelerine Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý tarafýndan özel bir salon tahsis edildiðini
söyledi.
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KADIN GÝRÝÞÝMCÝLERÝN ZAFER HAVALÝMANI
SEFERBERLÝÐÝ
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) tarafýndan, ilimizin
ve bölgemizin geliþmesindeki önemli unsurlardan biri olan
Zafer Bölgesel Havalimanýnýn iþ dünyasý tarafýndan daha etkin
kullanýlmasýna yönelik baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Kütahya Kadýn Giriþimciler
Ýl Kurulu Biz Her Zaman Zafer Havalimanýný Kullanýyoruz"
sloganý ile havayolu ulaþýmýnýn tercih edilmesinin önemini
vurgulamak amacýyla, Ýstanbul seyahati düzenledi.

Sevim Güral Olgun baþkanlýðýndaki TOBB Kütahya Kadýn
Giriþimciler Ýcra Kurulu Üyeleri, Türkiyede havaalaný olan
çeþitli kentlerdeki iþ baðlantýlarýný Zafer Havalimanýný kullanarak
yapma kararý aldýlar.
Bu karar doðrultusunda düzenlenen seyahat etkinliði ile ilgili
olarak, TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi
Baþkaný Sevim Güral Olgun þu açýklamalarda bulundu:
Türkiyenin her yerine baðlantýlý uçuþlarla gidiyorum ve zaman
kazanýyorum, telafisi olmayan vaktimi iyi kullanýyorum. Uçuþlarýn
daha verimli olarak kullanýlabilmesi için sabah ve akþam birbirini
destekleyen uçuþ saatleri konulmasý hakkýndaki isteðimizi de,
bu vesile ile yetkililere iletiyoruz.
Mayýs ayýndaki seçimlerden sonra oluþan kurul üyelerinin
tanýþma ve kaynaþmasýna vesile olan Ýstanbul seyahatinde,

kurulun gerçekleþtirmeyi planladýðý seminer, eðitim ve diðer
etkinlik faaliyetleri müzakere edilerek, Ýstanbul seyahatinin
tekrarlanmasý ve Ýstanbuldaki kadýn giriþimcilerle bir buluþma
gerçekleþtirilmesi planlandý.

ZAFER HAVALÝMANINDA TOBB ÜYELERÝNE
ÖZEL SALONLA HÝZMET
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) tarafýndan, Zafer
Bölgesel Havalimanýnda özel CIP salonu yaptýrýldý. Bu hizmetten
tüm Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) çatýsý altýndaki
tüm oda ve borsa çalýþanlarý ile yakýnlarý ve misafirleri
yararlanabilecek.

Zafer Bölgesel Havalimaný, Afyonkarahisar, Uþak ve Kütahya
illeri dahilinde olup, coðrafi konum olarak Kütahya Altýntaþ
ilçesindedir. Zafer Havalimanýnda sunulan hizmetlerden TOBB
mensuplarýnýn ve üyelerin ayrýcalýklý olarak yararlanmasý, KUTSO
tarafýndan havalimanýnda oluþturulan CIP salonu ile saðlanacak.
KUTSO sosyal tesisi Ala Restoranda düzenlenen basýn
toplantýsýnda, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral,
Zafer Havalimaný ile ilgili olarak yapýlan çalýþmalar konusunda
açýklamalarda bulundu. Güral, KUTSO ve TOBB üyeleri için

hizmete açýlan CIP özel salonundan, TOBB çatýsý altýndaki
üyelerin ve yakýnlarýnýn yararlanabileceðini belirtti. Ulaþým
açýsýndan havayolunun önemli olduðuna vurgu yapan Nafi
Güral, Zafer Havalimanýndaki uçak seferlerinde, yeterli müþteri
kapasitesinin saðlanmasý için, bölgede uçak yolculuðunun
tercih edilmesi yönünde çaðrýda bulundu.
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NAFÝ GÜRAL:
TÜRKÝYENÝN
EKONOMÝK
ATILIMININ
BAÞROL
OYUNCULARI
ÝÞ ADAMLARI
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Osmaniye Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (OGÝAD)
tarafýndan düzenlenen Deneyimli Ýþ Adamlarý
Tecrübelerini Paylaþýyor konulu konferansta
konuþan Kütahya Porselen Sanayi A.Þ. Yönetim
Kurulu Baþkaný ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Nafi Güral, iþletmelerde kurumsallaþma,
aile þirketleri ve baþarýya giden yol hakkýnda
görüþlerini paylaþtý.
Türkiyenin son dönemde geliþmesinin ve ileri
atýlmasýnýn baþrol oyuncularýnýn iþ adamlarý
olduðunu söyleyen Güral, Ýþ adamlarý olarak bu
seferberlikte üzerimize düþeni yaparsak,
çocuklarýmýza gurur duyacaklarý bir Türkiye
býrakmýþ oluruz dedi.
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Osmaniye Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (OGÝAD) tarafýndan
düzenlenen Deneyimli Ýþ Adamlarý Tecrübelerini Paylaþýyor
konulu konferans Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ)
gerçekleþtirildi. Rektörlük Seminer Salonunda düzenlenen
konferansa konuþmacý olarak katýlan Kütahya Porselen Sanayi
A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný ve Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý Baþkaný Nafi Güral, iþletmelerde kurumsallaþma, aile
þirketleri ve baþarýya giden yol hakkýnda görüþlerini paylaþtý.
Konuþmasýna Osmaniyeye geldiðinde kendisini etkileyen
konulardan bahsederek baþlayan Güral, etkilendiði en önemli
konularýn baþýnda OKÜnün fiziki büyüklüðünün geldiðini
belirterek, Genç bir üniversitenin böylesi bir kampüse sahip
olmasý gerçekten çok güzel. Bu fiziki yapýdan etkilenmemek
elde deðil. Bu bakýmdan deðerli Rektörümüz Prof. Dr. Orhan
Büyükalacayý tebrik ediyorum diye konuþtu.
OGÝADýn faaliyet ve çalýþmalarýndan çok etkilendiðini kaydeden
Güral, Türkiye Ýþ Adamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonunun
(TUSKON) organizasyonlarýnda ve çalýþmalarýnda beraber
olduklarýný, bu beraberliðin Türkiyenin son yýllarda yakaladýðý
ekonomik baþarýya küçümsenmeyecek derecede katký
saðladýðýný belirtti.

Ýþ adamlarýna çok görev düþüyor

söyleyen Güral, lideri orkestra þefine benzeterek, kendisinin
de þirketinde lider olduðunu ama operasyonel bölümün hiçbir
safhasýnda bulunmadýðýný belirtti.
Nafi Güral, Bana baþarýnýn sýrrýný soruyorlar. Baþarýnýn sýrrý
olmaz. Baþarýlý olmak için o yolda inanarak yürümek vardýr.
Böyle olduðu zaman baþarý da kaçýnýlmaz olur. Bizim
anlayýþýmýzda zoru baþarmak kolaydýr, imkansýzý baþarmak
zaman ister. Yani zorluklarý baþarýrýz, imkansýza da uðraþýrýz.
Ümitsizlik, karamsarlýk, negatif düþüncenin bizlerde yeri olmaz
dedi.
Konferansta bir konuþma yapan OGÝAD Baþkan Yardýmcýsý
Erçin Kabul ise, TUSKONun koyduðu hedefler doðrultusunda
ilerleyen OGÝADýn 435 üyesi ile çalýþmalarýna devam ettiðini
belirterek, OGÝADýn düzenlediði yurtiçi ve yurtdýþý Ticari Ýþ
Köprüleri programýna yönelik ürünleri yurt dýþýna ulaþtýrarak
Osmaniyeye dýþarýdan ekonomik girdi saðladýklarýný söyledi.
Konferansýn sonunda gerçekleþtirilen plaket takdim töreninde
kýsa bir konuþma yapan Osmaniye Vali Yardýmcýsý Dr. Hüseyin
Nail Anlar, Kendisini ispatlamýþ bir lider olarak bizlere bu
programda çok þey öðreten Nafi Gürala teþekkür ediyorum
diyerek, Nafi Gürala günün anýsýna çiçek ve Osmaniyenin
sembolü haline gelen yerfýstýðý figürünü takdim etti.

Türkiyenin son dönemde geliþmesinin ve ileri atýlmasýnýn
baþrol oyuncularýnýn iþ adamlarý olduðunu söyleyen Güral,
Ekonominin içinde olan bizlere çok görev düþüyor.
Baþarabileceðimizden emin olarak, kendimize güvenerek bu
seferberlikte yerimizi almalýyýz. Bu seferberlikte üzerimize düþeni
yaparsak, çocuklarýmýza gurur duyacaklarý bir Türkiye býrakmýþ
oluruz dedi.
Liderlik konusunda deneyimlerini de paylaþan Güral, iyi bir
liderin fedakar olmasý, çevresindeki insanlara moral vermesi
gerektiðini söyledi. Liderliðin sadece iþ yaþamýnda
olmayacaðýna dikkat çeken Güral, 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 yaþamýnda da böyledir. Lideri olmayan þirketler,
siyasi partiler ve hatta aileler baþarýlý olamazlar. Lider etrafýna
güven vermelidir ve asla korkulan kiþi olmamalýdýr. Liderlik
otoriterlikle saðlanamaz. Lider inandýrýr, ikna eder, disiplini
böyle saðlar diye konuþtu.

Baþarýnýn sýrrý yoktur
Hem aile hem de farklý ortaklardan meydana gelen þirketlerde
olmazsa olmaz faktörlerden bir tanesinin liderlik olduðunu
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Haber
Meclis

NÝSAN AYI
MECLÝS
TOPLANTISI
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Nisan 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 ve
Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan yeni üyelere üyelik
beratlarý takdim edildi.
Yemeðin ardýndan, KUTSO toplantý salonunda, KUTSO
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile meslek komite baþkan
ve üyelerinin katýlýmýnda yapýlan meclis toplantýsýna Ýl Emniyet
Müdürü Kadir Akbýyýk konuk oldu. Akbýyýk, Kütahyadaki asayiþ,
trafik ve güvenlik durumlarý, suç ve ceza oranlarý, Ýl Emniyet
Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen proje çalýþmalarý, 2013
yýlý yatýrým hedefleri, yeni hizmet binasý yapýmý konularýnda
haziruna bilgi verdi.
KUTSO meclisine hitabý sona eren Ýl Emniyet Müdürü Kadir
Akbýyýka, çini sanatçýsý ve KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi
Ýsmail Yiðit tarafýndan hazýrlanan özel çini eser ile Kütahyayý
temsil eden porselen fincan takýmý takdim edildi.
Konuklarýn KUTSO meclisine hitabýnýn ardýndan, meclis
toplantýsýnýn olaðan gündem maddelerinde yer alan, Mart
ayýna dair toplantý tutanaðý, aylýk mizan ve yönetim kurulu
faaliyet raporu sunularak, gündem maddelerinde yer alan
diðer konular müzakere edildi.
Meclisten bir ses gündem maddesinde, KUTSO Meclis
Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Akdemir iþ deneyimleri baþlýklý
sunumu ile haziruna seslendi. Ýþ dünyasýndan örnekler vererek,
Üzeyir
Garihin çalýþma prensipleri konusundaki tavsiyelerini paylaþan
Mehmet Akdemire, sunumundan dolayý KUTSO meclis divaný
tarafýndan taþ çiniden teþekkür plaketi takdim edildi.
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Meclisten bir ses bölümünün ardýndan, Porsuk Baraj Gölü
Koruma Havzasý özel hükümleri konusunda bilgilendirme
sunumu yapýlarak, özel hüküm maddelerinin Kütahyadaki
iþletmelerin faaliyetlerine etkileri müzakere edildi.
Toplantýnýn sonunda Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve
Meclis Baþkaný Nihat Delen, yaptýklarý konuþmalarda KUTSO
seçimlerinin mayýs ayýnda yapýlacaðýný hatýrlatarak, geçtiðimiz
4 yýllýk görev döneminde birlikte çalýþtýklarý komite, meclis,
yönetim kurulu üyeleri ve çalýþanlara teþekkür ettiler.
Gündem maddeleri ve konuþmalarýn tamamlandýðý KUTSO
nisan ayý olaðan meclis toplantýsý, Meclis Baþkaný Nihat Delen
tarafýndan kapatýldý.

Haber
Toplantý-Fuar

EGE ÝLLERÝ TANITIM
GÜNLERÝNDE

KÜTAHYA TANITILDI
Ege Bölgesini oluþturan sekiz ilin Ankarada faaliyet gösteren
dernek ve vakýflarýn bir araya gelmesiyle oluþturduðu EGEM

KUTSODA
ÝSTÝÞARE
TOPLANTISI

Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýnýn 19 Þubat 2013 tarihli oluru
ile yürürlüðe giren ve Kütahya açýsýndan getirdiði olumsuzluklarý
ve yapýlmasý gereken itirazlarý içeren Porsuk Baraj Gölü

PLATFORMU tarafýndan düzenlenen Ege Ýlleri 6. Tanýtým Sergisi
ve Etkinlikleri, 11-15 Nisan 2013 tarihlerinde, Ankara Atatürk
Kültür Merkezinde gerçekleþtirildi.
Beþ gün süren Ege Ýlleri 6. Tanýtým Sergisi ve Etkinliklerinde;
Ege Bölgesi illerinin (Aydýn, Denizli, Uþak, Afyon, Manisa,
Ýzmir, Muðla ve Kütahya) tarým, turizm, sanayi ve ticaret
potansiyeli ile tarih, kültür, doðal kaynaklar, el sanatlarý yönünden
zenginlikleri tanýtýldý.
Tanýtým Günlerine; Kütahya Valililiði, Ýl Kültür ve Turizm
Müdürlüðü, Kütahya Belediye Baþkanlýðý, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý, Tavþanlý Belediyesi, Tavþanlý Tunçbilek Belediyesi,

Koruma Havzasý Özel Hükümlerini deðerlendirmek üzere,

Kütahya Porselen ve Tavþanlý Asýrlýk Helvacýsý tarafýndan açýlan

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) organizasyonunda

stantlarla katýlým saðlandý.

düzenlenen bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsý KUTSO
Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi.
Toplantýya, Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarý Kurumu (KGK)
Üyesi Av.Mustafa Dönmez, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat
Delen, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Gürok

Kütahyanýn, doðal ve termal zenginlikleri, nakýþ, çini, gümüþ,
porselen el sanatlarý, yer altý zenginlikleri, Tavþanlý leblebisi ve
Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Týbbi Bitkiler Araþtýrma Merkezi
tanýtýldý. Kütahyanýn yöresel el sanatlarý ziyaretçilerin ilgi odaðý
oldu.

A.Þ.Yönetim Kurulu Baþkaný Rýza Güral, Simav Ticaret ve
Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref Kazcýoðlu, Meclis
Baþkaný Raci Hazýroðlu, Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Davut Efe, Kütahya Organize Sanayi
Bölgesi Müdürü Fikret Çalýþel, Kütahya 2.Organize Sanayi
Bölgesi Müdürü Erdal Özçelik, Tavþanlý Organize Sanayi
Bölgesi yetkilileri Mustafa Kemal Onat ve Mehmet Sezer ile
özel sektörü temsilen firma yetkilileri katýldý.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan onaylanan Porsuk
Baraj Gölü Koruma Havzasý Özel Hükümlerinde yer alan,
Kütahyanýn ekonomik ve sosyal geliþimini olumsuz yönde
etkileyecek konularda bilgi verildi. Bilgi sunumunun ardýndan
yapýlan müzakerede katýlýmcýlar görüþ ve önerilerini dile getirdi.
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Haber
Ziyaret-Konferans

HAVA ER EÐÝTÝM TUGAY
VE GARNÝZON KOMUTANI
KUTSOYU ZÝYARET ETTÝ

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret eden, Kütahya
Hava Er Eðitim Tugay ve Garnizon Komutaný Hava Piyade
Tuðgeneral Celal Baþoðlu, KUTSO sosyal tesisi Âlâ Restoranda
gerçekleþtirilen yemekli toplantýda KUTSO yetkilileri ile bir
araya geldi.
Toplantýya, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet
Özotraç, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Baðýrgan,
Yönetim Kurulu Üyeleri Ýsmail Yiðit, Sezai Ar, Salih Çetiner,
H.Mithat Delen, Fatih Alkýþ, Meclis Üyesi Ahmet Y.Yazaroðlu
katýldý.
Kütahyanýn sosyal ve ekonomik yapýsý ile ilgili konularýn ve
güncel geliþmelerin görüþüldüðü toplantýda, KUTSO Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral KUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri
arasýndaki görev bölümünden bahsetti. Kütahyada her bir
kurum ile KUTSO arasýnda yürütülecek çalýþmalarda görevli
KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi olduðunu belirterek, en önemli
özelliðin ise ekip çalýþmasý olduðunu söyledi. Güral, Kütahyanýn
sosyal ve ekonomik açýdan geliþmesi için yerel potansiyelin
harekete geçirilmesi gerektiðini ifade ederek, KUTSOnun
üzerine düþen çalýþmalarý yaptýðýný belirtti.
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, Kütahya Valiliði tarafýndan
baþlatýlan Dumlupýnar kahramanlarýný ziyaret ve onlarý konu
edinen yarýþmalar projesi konusunda bilgi vererek, KUTSOnun
da bu projeyi destekleyerek katký saðlayacaðýný belirtti. 6-78 Haziran 2013 tarihlerinde Kütahyada gerçekleþtirilecek olan
IV.Uluslararasý Hisarlý Ahmet Sempozyumu için tugay
komutanlýðý tarafýndan seyirci katkýsý ve gönül desteði
saðlanmasýný arzu ettiðini söyledi.
Kütahya Hava Er Eðitim Tugay ve Garnizon Komutaný Hava
Piyade Tuðgeneral Celal Baþoðlu ise faaliyetleri ve iyileþtirme
çalýþmalarý hakkýnda bilgi paylaþtý.
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GÜRAL, ÜNÝVERSÝTE
ÖÐRENCÝLERÝYLE
BULUÞTU
NAFÝ GÜRAL: "BAÞARININ SIRRI DEÐÝL, KURALLARI VARDIR"
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral, yarým asýrlýk iþ hayatýnda yaþadýklarýný, baþarý ve
birikimlerini Sabancý Üniversitesi Giriþimcilik Kulübü öðrencileriyle
paylaþtý.
Sabancý Üniversitesi Genç Giriþimciler Kulübü tarafýndan
düzenlenen konferansa konuþmacý olarak katýlan KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, iþ yaþamýndaki deneyimlerini
öðrencilerle paylaþtý.
Güral, konuþmasýnda 52 yýllýk iþ yaþamýndan kesitler
paylaþýrken, baþarýnýn bir sýrrý olmadýðýný, kurallarý olduðunu
söyledi. Güral, baþarmanýn temel kuralýnýn da istemek olduðunu
belirterek  Hayal ettiðinizin, istediðinizin peþinden giderseniz,
sonuca ulaþýrsýnýz. Ben 44 yaþýnda Ýngilizce öðrendim dedi.
16 yaþýnda iþ yaþamýna girdiðini ifade eden Güral, kendisinin
üniversite okuyamadýðýný ancak bu açýðýný herkesten daha
fazla çalýþarak ve okuyarak kapattýðýný belirtti. Baþarýnýn bir sýrrý
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 diye konuþtu.
Kendi yaþamýndan örnekler veren Güral, Ben yurtdýþýndan
gelen bir konuðumla anlaþmak üzereydim. Tercümaným vardý.
Ancak benim heyecanla anlattýklarýma karþý taraftan beklediðim
tepki gelmiyordu. Oysa ki adamýn yerinden fýrlamasý lazýmdý.
Tercümana sordum, ne oluyor diye Efendim ben biraz
yumuþattým söylediklerinizi yanýtýný alýnca, artýk Ýngilizce
öðrenmenin vakti geldi dedim ve hemen çalýþmalara baþladým,
böylece kýsa sürede Ýngilizce öðrendim. Demek ki istenince
oluyormuþ þeklinde konuþtu.

Haber
Toplantý

ONLAR ÝÇÝN BÝR UMUT DAHA
Kütahya'da, suça sürüklenen çocuklara yardým eli uzatmak
amacýyla Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca baþlatýlan Onlar Ýçin
Bir Umut Daha projesinin deðerlendirme toplantýsý, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) evsahipliðinde gerçekleþtirildi.
Toplantýda konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Çýnar,
Yoncalý Platformu'nun çalýþmalarýndan söz ederek, Suça
sürüklenen çocuklarýn feryatlarýna el uzatmak amacýyla çözümler
bulmaya gayret ediyoruz.Projeye destek olan tüm kiþi ve
kuruluþlara teþekkür ederim" dedi.
Projeye valilik, belediye, üniversite, Okan Üniversitesi, UNICEF,
baro, KUTSO, emniyet ve müftülük baþta olmak üzere 40a
yakýn kamu kurum ve kuruluþu destek veriyor. Proje
koordinasyonu ise Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Boða tarafýndan
yapýlýyor.
Proje kapsamýnda toplumu bilinçlendirmek amacýyla 10 bin
kitapçýk daðýtýldýðý ifade edildi.

Toplantýda konuþan Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan
Yardýmcýsý Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroðlu, "Toplumun kanayan
yarasý olan bu konuya Kütahyada fedakar ve aktif bir grubun
sahip çýktýðýný görmekten memnuniyet duyduk.Baþka illerdeki
toplantýlara da katýldýk ama Kütahyadaki geniþ katýlým ve özveri
bizi çok duygulandýrdý.Bu projeyi organize eden Baþsavcýmýz
Hüseyin Çýnar baþta olmak üzere tüm katýlýmcý kuruluþlara ve
emeði geçenlere teþekkür ve tebriklerimi sunmak isterim diye
konuþtu.
Türkiye'nin en önde çocuk haklarý uzmaný ve UNICEF danýþmaný
Avukat Seda Akço Bilen de, çocuklarýn nasýl kurtarýlacaðý
yönündeki görüþlerini açýkladý.
Toplantýya Baro Genel Sekreteri Avukat Nurhayat Buran,
KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Ar, Zafer Kalkýnma Ajansý
Genel Sekreteri Yýlmaz Özmen, Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
Ýhsan Tunçoðlu, KUTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alýç ve
40 kurum ve kuruluþun temsilcileri katýldý.

61

Haber
Toplantý

KÜTAHYA
ÝL ÝSTÝHDAM
KURULU,
KUTSO'DA
TOPLANDI
Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulunun çalýþma usul ve
esaslarý hakkýnda yönetmelik ile Mesleki Eðitim Kanunu
gereðince oluþturulan Kütahya Ýl Ýstihdam Kurulu Toplantýsý,
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi baþkanlýðýnda, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý (KUTSO) ev sahipliðinde gerçekleþtirildi.
Toplantýda, 2012 yýlýnda en çok iþçi istihdamý saðlayan NG
Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Þ'ye Kütahya Valisi Kenan
Çiftçi, 2012 yýlýnda en çok iþbaþý eðitim programý düzenleyen
Yýlmazlar Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Þirketine
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, 2012 yýlýnda en
çok istihdam garantili kurs düzenleyen Orcia Otomotiv Sanayi
ve Ticaret A.Þ.'ye Ýþ-Kur Ýl Müdürü F.Eren Türkmen, 2012
yýlýnda en çok kadýn iþçi istihdam eden Orcia Otomotiv Sanayi
ve Tic. A.Þ.'ye TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýcra Kurulu
Baþkaný Sevim Güral Olgun, 2012 yýlýnda en çok engelli
istihdam eden Heriþ Seramik ve Turizm Sanayi A.Þ.'ye Türkiye
Sakatlar Konfederasyonu Ýl Temsilcisi Hatice Yakar tarafýndan
teþekkür plaketi verildi.
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi'nin yaptýðý konuþmanýn ardýndan,
bir önceki toplantýda alýnan kararlar ile sonuçlarý deðerlendirildi.
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Haber
UMEM

KÜTAHYA OSBDE UMEM ATAÐI
Türkiye Ýþ Kurumu Kütahya Ýl Müdürlüðü ile Orcia Otomotiv
A.Þ. iþbirliðinde, Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezi
(UMEM) protokolü imzalandý. Protokole göre, kursa baþlayan
60 kursiyer dikiþ eðitimi alacak ve kursu tamamlayan
kursiyerlerin yarýsý, firma tarafýndan istihdam edilecek.

KURSÝYERLERÝN HER BÝRÝNE GÜNLÜK 25 TL.ÖDENECEK
Protokol imza töreninde bilgi veren ÝÞKUR ve Orcia yetkilileri,
kursu baþarýyla bitirecek kursiyerlerin bir ay süreyle firma
bünyesinde iþbaþý eðitim programýna katýlacaklarýný, bu süre
içerisinde her fiili gün için 20 TL program süresince de 25 TL
ödeneceðini belirterek, katýlýmcýlarýn Genel Saðlýk Sigortasý ile
Ýþ ve Meslek Primlerinin ÝÞKUR tarafýndan karþýlanacaðýný ifade
ettiler.

KADIN ÝSTÝHDAMI ARTIYOR
Protokol imza töreninde konuþan ÝÞKUR Çalýþma ve Ýþ Kurumu
Ýl Müdürü F.Eren Türkmen, UMEM katýlýmcýlarýnýn kurs ve
program sonucunda baþarýlý olmalarý durumunda iþbaþý
yapabileceklerini söyledi. UMEM in diðer firmalar tarafýndan
bilinmesinin büyük önem taþýdýðýný belirten F.Eren Türkmen,
Orcia firmasý 955 kadýn kursiyeri bünyesinde istihdam ettirmiþ
ve kadýn iþsizlere yönelik istihdamda öncülük etmiþtir. 2008
ve 2012 yýllarý arasýnda Orcia içinde 69 kurs açýlmýþ olup,

1378 kiþi kursu baþarý ile tamamlamýþ ve baþarýlý olan
kursiyerlerden 1005 kiþi firmada iþbaþý yapmýþtýr. Orciaya bu
katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum dedi.
Orcia Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Sabri Topçu ise, ÝÞKUR ile
iþbirliði içerisinde yaptýklarý projeler sayesinde birçok kiþiye
firmalarý bünyesinde meslek ve iþ kazandýrmaktan gurur
duyduklarýný belirtti. Sabri Topçu, bu protokolün halkýmýza ve
ilimize hayýrlý olmasý dileklerinde bulundu.
Kütahya Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞ-KUR) Ýl Müdürü Feyzullah
Eren Türkmen, Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezi
(UMEM) Beceri10 Projesi hakkýnda þu bilgileri verdi: 2010
yýlýnýn haziran ayýnda, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
ile Milli Eðitim Bakanlýðý, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB) tarafýndan imzalanan protokolle baþlamýþtýr. Bu süreçte
çeþitli mesleklerde kurslar düzenlendi. Ýlimizde iþverenlerle ve
milli eðitime baðlý okullarda yürütülen yaygýn eðitim
programlarýndan biridir. Bu programla, iþverenlerin ileriye dönük
nitelikli eleman ihtiyacýný karþýlamak ve kiþilerin eðitilmesi ve
iþ sahibi olmasý amaçlanmaktadýr. Ýnternet sitemizde bu
projelerin detaylarý ve aþamalarý yer almaktadýr.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan imzalanan protokolle etkinlik
sona erdi.
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Haber
Açýlýþ

BÝRLÝÐÝN BAÞARISI;

KÜTAHYA KÜ-BLOK

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde oluþturulan
ve Kütahyada çok ortaklý olarak bir ilke imza atan Kütahya
Çimento fabrikasý kamu ve özel sektörden birçok kiþinin
katýlýmýyla, Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde açýldý. Açýlýþta,
yüzde yüz çevreci olan ve Türkiyede üretimi tek olan Kü- Blok
ürünü ve teknik özellikleri hakkýnda bilgi verildi.
Açýlýþa, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Kütahya Belediye Baþkaný
Mustafa Ýça, Kütahya Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Çýnar,
Kütahya Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Þaban
Küçükgümrah, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral,
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, KUTSO Meclis, Yönetim
Kurulu ve Meslek Komitesi üyeleri, KÜGÝAD Baþkaný Mithat
Delen, ZEKA Genel Sekreteri Yýlmaz Özmen, firma temsilcileri
ve basýn mensuplarý katýldý.
Açýlýþta konuþan Kütahya Çimento Yönetim Kurulu Baþkaný
Nihat Delen, Kü-Blok ürününün atýk küllerden elde edildiðini,
su ve ses geçirmediðini, A Sýnýfý yanmaz ve yüzde yüz çevreci
özellikleri olduðunu vurguladý. Þirketin, Kütahyaya örnek olacak
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büyük sermaye sahibi deðiller. Tasarruflarýný bu fabrikaya
getirdiler. Burada üretilecek ürünün dünyada benzeri yok.
Burada üretilen malzeme, tahtadan daha hafif. Bu malzeme
suda batmýyor ve ne kadar suda býrakýrsanýz býrakýn içine su
almýyor. Bu tesisin tek hatasý küçük olmasý. Sanýrým en kýsa
zamanda buranýn büyütülmesi gündeme gelecek. Burasý
yüzde yüz Kütahyada oluþturulan bir fabrika. Bu, bize fabrika
yapan fabrikalarýn sahibi olma imkâný verecektir. Dolayýsýyla
burada da böyle bir teknoloji geliþmiþ olacak  diye konuþtu.

Kütahyaya rol model olacak

birlik ve beraberlik içerisinde 30 ortak ile kurulduðunu ve
fabrikanýn açýldýðýný dile getirdi.
Fabrikanýn açýlýþ projesi için, Zafer Kalkýnma Ajansý, KOSGEB,
TUBÝTAK olmak üzere toplamda 350 bin TL devlet desteði
alýndýðýný ifade etti. Delen bu projeyle çaðýn gereklerine uyacak,
yanmaz, su ve ses geçirmez, hafif dayanýklý, yüksek yalýtýmlý,
ekonomik ve yüzde yüz çevreci Kü- Blokun üretileceðini
belirtti.
Delen atýklarla ilgili þunlarý söyledi: Atýklar modern dünyanýn
baþ belasý. Burada çimento ile birlikte ana malzeme olarak
Kütahya Termik Santralinin atýk küllerini kullanacaðýz. Bugün
inþaat sektörü için yalýtýmýn zorunlu olduðu günümüzde; ülkenin
yüksek yalýtýmlý hafif yapý elemanýna ihtiyaç duyduðunun farkýna
vardýk. Türkiyede ilk kez belgeli olarak Kütahyada üretimi
yapýlacak olan bu ürün için, dünyadaki örneklerden araþtýrma
yaptýk. Dünyada Kü- Blok benzeri kül ve çimentodan üretilen
bir malzeme yok. Çevreye zarar verecek olan 25 bin ton
uçucu külü, mükemmel bir ürüne dönüþtürerek, ne kadar
baþarýlý bir iþ yaptýðýmýzý görüyoruz dedi.
ZEKA Genel Sekreteri Yýlmaz Özmen yaptýðý konuþmada, Bu
tür çalýþmalar bizim esas gayemiz. Uzmanlarýmýz projenin
baþýndan beri ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Biz ne
kadar çaba gösterirsek gösterelim, bazen projenin baþýnda
yanlýþ ön görülmüþ konular olabiliyor. Bu firmamýz bizi hiçbir
zahmete sokmadý. Bir bildirim mektubu yazmadýk. Kendilerine
bu konuda teþekkür ediyorum dedi.

Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, konuþmasýna
Kütahyada rol model olacak bu giriþim ile gurur duyduðunu
belirterek baþladý. Ýça, tesisin çevre dostu olduðunu, tesisin
termik santralin atýðýný deðerlendirdiðini vurguladý. Ýça, KüBlokun izolasyon yeteneði olan hafif bir malzeme olduðunu,
kentsel dönüþüm konusunda da büyük önem taþýdýðýný ve
kentsel dönüþümün ana girdilerinden biri olacaðýný kaydetti.
Ýça, Kü-Blokun enerjiyi akýllý kullanma konusunda çok önemli
olduðunu belirterek, 30 kiþinin bir araya geldiði bir ortaklýk
çok önemlidir. Bir rol model olacaktýr. Bu ürün kimyasallara
dayanýklý ve deniz altýnda yapýlacak tüm yapýlarda kullanýlabilecek
bir ürün olduðu için mutlaka deðerlendirilmelidir dedi.
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi yaptýðý konuþmada; 2023 yýlýnda,
Kütahyanýn, Türkiyenin ilk 10 þehri içine gireceðini belirterek,
Un var, þeker var, yað var, bunlarý bir araya kim getirecek.
Ýþte bu 30 iþadamý bunlarý bir araya getirerek bu fabrikayý
ortaya çýkarmýþ. Daha güzel ne olabilir. Ýnovasyon var, teknoloji
var. Kütahyada her þey var. 34 çeþit maden var. Bu madenlerin
atýklarýný deðerlendirmeye baþladýk. Her þeyi Kütahyada
yapýlmýþ bir fabrika burasý. Bilgi Kütahyada üretilmiþ, makine
Kütahyada yapýlmýþ, malzeme Kütahyada var. Bu konuya
teþebbüs eden, giriþimde bulunan, katký veren herkese
teþekkür ediyorum dedi.
Yapýlan konuþmalardan sonra, Vali Kenan Çiftçi, Belediye
Baþkaný Mustafa Ýça, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral, Kütahya Çimento Yönetim Kurulu Baþkaný Nihat Delen
ve þirket ortaklarý birlikte açýlýþ kurdelesini kestiler. Kurdele
kesiminin ardýndan katýlýmcýlar ile fabrika gezilerek bilgilendirme
yapýldý.

Tasarruflarýný buraya getirdiler
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral; projenin baþýnda
milyon dolarlýk masraflardan bahsedildiðini, ancak idealist
insanlarýn bunun üstesinden geldiðini ifade etti. Olmaz,
yapýlamaz denilen çok ortaklý þirketin kurulduðunu belirten
Güral, çok ortaklý þirketin ortaklarýna baktýðýmýzda aslýnda
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KUTSONUN
KÜTAHYA
OSB ZÝYARETÝ

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Meclis Baþkaný
Nihat Delen ve Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Kütahya
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Acar Plastik
ve Ceylan Tekstil fabrikalarýný ziyaret ederek firma yetkililerinden
bilgi aldýlar.
Ziyarete, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral, Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Delen, Genel
Sekreter Salih Nafi Alýç katýldýlar.
Acar Plastik iþletmesindeki ziyarette firma yetkilisi Ahmet Acar,
faaliyetleri ve yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi. Acar þunlarý
söyledi: Yeni bir yatýrým yapýyoruz. Tamamlandýðýnda 7 ila 8
milyonluk bir yatýrým olacak. PVCde Türkiyede tek tesis olacak.
Geri dönüþümleri tekrar kullanýlabilecek hale getiriyoruz. HES
projelerine yapýlan ürünlerimiz var. Paletlerin kenarlarý için
üretimimiz var. Tesisimizin makinelerini Kütahyada yaptýrýyoruz.
Projesini burada çizdirdik. Plastiðe hurda diyene kýzýyorum.
Geri dönüþümü var. dedi.
Acar Plastik iþletmesindeki geliþmeleri ve yatýrýmlarý beðenen
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ise, bu baþarýlarýn
her yerde anlatýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Güral, Organize
Sanayi Bölgesine ziyaretlerin daha sýk ve geniþ zaman
dilimlerinde yapýlmasý gerektiðini ifade ederek; Burada güzel
baþarý hikayeleri var. Bu baþarýlarýn, paylaþýlarak anlatýlmasý
lazým. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum dedi.
Acar Plastikteki ziyaretin ardýndan, tekstil ürünleri imalatý yapan,
Yunus ve Mustafa Ceylan kardeþlerin iþletmeciliðini yaptýðý
Ceylan Tekstil firmasý ziyaret edildi. Firma yetkilisi Mustafa
Ceylan, heyete fabrikayý gezdirdi ve faaliyetleri konusunda
bilgi verdi.

CUMHURÝYET BAÞSAVCISI

HÜSEYÝN ÇINARIN
KUTSOYA VEDA
ZÝYARETÝ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna
atanan Kütahya Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Çýnar, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasýna (KUTSO) veda ziyaretinde bulundu.
Ziyarette KUTSO yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç, Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Hasan
Öncel, Meclis Üyesi Mithat Delen, Yönetim Kurulu Üyeleri
Ahmet Baðýrgan, Ahmet Y.Yazaroðlu, Ali Karaaytaç, Ali Kongu,
Fatih Alkýþ, Harun Yurdagül, 2009-2013 dönemi KUTSO
Meclis Baþkaný Nihat Delen hazýr bulundu.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, ziyarette yaptýðý
konuþmada; Hüseyin Çýnara örnek olacak ve makamýna
yakýþýr bir görev süresi geçirdiðini, bu makamý çok iyi temsil
ettiðini belirterek, hizmetlerinden dolayý teþekkür etti. Kütahyada
görev yaptýðý süre içerisindeki çalýþmalardan dolayý Çýnarý
tebrik eden Güral, Adalet tüm vatandaþlar için gereklidir, ne
kadar iyi iþlerse, herkes o kadar rahat eder. Ýnsanlarýn güven
duyduðu en önemli kurumlar arasýnda adliye ve emniyet yer
almaktadýr. Bu kurumlarýn, vatandaþýn kendisini güvenilir
hissedeceði ve görkemli hizmet binalarýna sahip olmasý gerekir
dedi.
Hüseyin Çýnar ise, Kütahyanýn kendisi için özel bir yeri
bulunduðunu, burada göreve baþladýðýnda yapýlabilecek
hizmetleri tespit ederek, gerçekleþtirmeye çalýþtýðýný söyledi.
Yaptýðý çalýþma ve hizmetlerde KUTSOdan büyük destek
gördüðünü belirten Çýnar, bu destek ve iþbirliðinden dolayý
KUTSO yönetim kurulu ve meclisine teþekkür ve þükranlarýný
ifade etti.
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Ziyaretin anýsýna Hüseyin Çýnara, KUTSOnun kültür hizmeti
olarak bastýrýlan Türkçenin Sýrlarý ile Kütahya Sanatçýlarý
adlý kitaplar hediye edildi.
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LOJÝSTÝK MERKEZÝ
ÇALIÞMALARI SÜRÜYOR
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnda gerçekleþtirilen
deðerlendirme toplantýsýnda, AK Parti Kütahya Milletvekili Prof.
Dr. Vural Kavuncu, kurulacak Lojistik Merkezi'nin Kütahyanýn
ekonomik geliþiminde büyük önem taþýdýðýný, sanayi ürünlerinin
küresel rekabette söz sahibi olabilmesi açýsýndan, demiryolu
taþýmacýlýðýnýn kullanýlmasýnýn büyük avantaj saðlayacaðýný
ifade etti.
Lojistik Merkez ile ilgili açýklama yapan Kavuncu, il karayollarýnýn
yüksek standartlarda olmak üzere hýzla tamamlandýðý, Zafer
Havalimanýnýn kullanýma girdiðini ve organize sanayilere yeni
yatýrýmlarýn gelmesiyle Lojistik Merkezi'nin öneminin daha da
arttýðýný belirtti. Daha önceden T.C. Devlet Demiryollarý Genel
Müdürlüðüne yapýlmýþ olan baþvurularýn toplam yük
kapasitesinin düþük olduðu gerekçesi ile olumsuz
sonuçlandýðýný hatýrlatan Kavuncu, Bunun üzerine geçtiðimiz
yýl TCDD Genel Müdürümüz Sayýn Süleyman Karamaný
makamýnda ziyaret ederek konuyu ilettik. Genel Müdürümüz
de Yük Daire Baþkaný Sayýn Ýbrahim Çeliki konu üzerinde
yeniden çalýþma konusunda talimat verdi. O tarihten bu yana
Kütahyaya teknik heyetler gelerek deðerlendirmelerde bulundu.
Sonrasýnda yaptýðýmýz toplantýlarda Kütahya Alayunt da

kamulaþtýrma ve diðer altyapý yatýrýmlarýnýn yerel dinamiklerle
yapýlmasý ve bazý imar düzenlemelerinin yapýlmasý koþulu ile
TCDD tarafýndan iltisak hattýnýn (Ana demiryolundan lojistik
merkezine çekilecek demiryolu baðlantý hattý) çekilmesi ve
Lojistik Merkezi oluþturulmasý karara baðlandý. Bu geliþmeler
doðrultusunda Lojistik Merkezi mevzuatý gereði, konunun
muhatabý olarak Kütahya Belediyesi ve Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasýnýn öncülüðünde ve ortaklýðýnda, Kütahya ve
ilçelerinde yer alan OSBler ve Ticaret ve Sanayi Odalarý ile
Taþýyýcýlar ve Kamyoncular Kooperatiflerinin de ortak olduðu
müteþebbis bir þirket kuruldu. Belediye Meclisi tarafýndan yeni
bir imar çalýþmasý yapýlarak mevzuata uygun hale getirildi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamýz tarafýndan 100e yakýn
sanayicimizle, lojistik merkezi ile ilgili gelecek ve gidecek yük
miktarlarý hakkýnda anket çalýþmasý yürütülmektedir. Bu
çalýþmalar sonlanýnca merkezin kurulmasý için tekrar TCDD
Genel Müdürlüðüne baþvuruda bulunacaðýz. Yapýlan bu
çalýþmalara katkýda bulunan tüm kurum ve kuruluþlar ile konuyu
gündemde tutan, tartýþan basýnýmýza ve kamuoyuna
teþekkürlerimi sunuyor, hayýrlý ve olumlu sonuçlar çýkmasýný
temenni ediyorum" dedi.
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SOSYAL GÜVENLÝK
HAFTASINDA KUTSOYA
ZÝYARET
Her yýl Mayýs ayýnda kutlanan Sosyal Güvenlik Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya Ýl Müdürü
Ýhsan Ünal ve beraberindeki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasýný (KUTSO) ziyaret etti.

KÜTAHYA VALÝSÝ
KENAN ÇÝFTÇÝNÝN
VEDA ZÝYARETÝ

Ziyarette, KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç, Yönetim
Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Baðýrgan, Yönetim Kurulu Baþkan
Yardýmcýsý Ahmet Y.Yazaroðlu, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi
Ali Kongu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Karaaytaç, Enver Özer,
Fatih Alkýþ, Harun Yurdagül hazýr bulundu.
KUTSOnun tamamlanan seçim süreci hakkýnda bilgi veren
Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç, KUTSOdan beklenen
hizmetlerin yeni dönemdeki çalýþmalar ile devam edeceðini,
Kütahyanýn ekonomik, ticaret ve ekonomi açýsýndan
geliþtirileceðini belirtti. Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya Ýl
Müdürlüðünün de vatandaþa daha iyi hizmet eden duruma
geldiðini ifade ederek, bu olumlu geliþmelerden dolayý teþekkür
etti.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Baðýrgan, Sosyal
Güvenlik Kurumu Kütahya Ýl Müdürlüðünün son dönemlerde
ilimizde yaptýðý hizmetlerden dolayý, iþ dünyasýnýn memnuniyet
duyduðunu belirterek, yeni hizmet binalarýnýn hayýrlý olmasýný
diledi. Baðýrgan, KUTSO Eðitim Vakfý ile ilgili bilgi vererek,
KUTSOnun vakýf üniversitesi kurmak hedefini gerçekleþtirmek
üzere çalýþmalarýna devam edeceðini ifade etti.
SGK Kütahya Ýl Müdürü Ýhsan Ünal ise, hizmetlerini iyileþtirmek
için tüm imkânlarýný kullanmaya çalýþtýklarýný belirterek, personel
sayýsýnýn artýrýlmasý ve yeni hizmet binasýna geçiþ ile Kütahyaya
daha iyi hizmet etmeyi istediklerini ifade etti. Ünal; iþverenlere
her zaman yardýmcý olmaya hazýr olduklarýný, iþ dünyasýnýn
sorunlarýný kendilerine iletmesini istediklerini, bu sorunlara
çözüm getirilmesi için gerekli çalýþmanýn yapýlacaðýný sözlerine
ekledi.

Ordu iline atanan Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasýna (KUTSO) veda ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç, Meclis
Baþkan Yardýmcýlarý Hasan Öncel ve Rasim Çoruh, Meclis
Divan Kâtibi Yakup Germiyanoðlu, Yönetim Kurulu Baþkan
Vekili Ahmet Baðýrgan, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ali
Kongu, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Y.Yazaroðlu,
Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Alkýþ, Enver Özer hazýr bulundu.
Vali Kenan Çiftçi, Kütahyada görev yaptýðý 2,5 yýllýk süre
boyunca KUTSOdan çalýþmalarýna büyük destek gördüðünü
belirterek, teþekkür etti. Çeþitli toplantý ve etkinliklerde, iþ
dünyasý temsilcilerini daha yakýndan tanýma ve sohbet etme
fýrsatý bulmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Kütahyada ekonomik açýdan güzel ve olumlu geliþmeler
yaþandýðýný belirten Kenan Çiftçi, istihdam, yatýrým alanlarýndaki
artýþýn ve inþaat, turizm gibi birçok sektörde yaþanan
geliþmelerin bunun göstergesi olduðunu ifade etti.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Baðýrgan ise,
Kütahya Valisi Kenan Çiftçinin ziyaretinden ve 2,5 yýl boyunca
çalýþma fýrsatý bulduklarý için KUTSO adýna teþekkür ederek,
Kütahya bürokrasine dinamiklik kazandýrdýðýndan dolayý
memnuniyet duyulduðunu ifade etti.
Ziyaretin anýsýna KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç
tarafýndan Kütahya Valisi Kenan Çiftçiye, KUTSOnun kültür
hizmeti olarak bastýrýlan Türkçenin Sýrlarý ile Kütahya
Sanatçýlarý adlý kitaplar hediye edildi.
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GAZZE TSO HEYETÝNDEN
KUTSOYA ZÝYARET

Gazze Ticaret ve Sanayi Odasý Genel Sekreteri Besaam
Mortaja, Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili Mustafa
Göktekin ve beraberindeki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasýný (KUTSO) ziyaret etti.
KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç ve Yönetim Kurulu
Baþkan Vekili Ahmet Baðýrganýn ev sahipliði yaptýðý ziyarete,
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yazaroðlu ve Salih
Çetiner, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ali Kongu, Yönetim
Kurulu Üyeleri Enver Özer ve Harun Yurdagül, Meclis Üyesi
Mustafa Telli katýldý.
Gazze Ticaret ve Sanayi Odasý Genel Sekreteri Besaam
Mortaja, Gazzenin nüfusu, ticari ve ekonomik yapýsý ile Gazze
Ticaret ve Sanayi Odasýnýn üye sayýsý ve profili hakkýnda bilgi
vererek, Türkiyeye kardeþ olarak baktýklarýný belirtti. Ticari
iliþkilerin geliþtirilmesini ve güçlendirilmesini istediklerini dile
getiren Mortaja, Türk iþadamlarýný, Gazzeyi yakýndan tanýmak,
yerinde incelemek ve iþbirliði fýrsatlarýný görüþmek için davet
etti.
KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç, KUTSOnun Türkiye
ile Gazze arasýnda ticari iþbirliðinin geliþmesi için katký saðlamaya
hazýr olduðunu ifade ederek, ziyaretlerinden dolayý heyete
teþekkür etti.

KUTSO YÖNETÝMÝNE
TEBRÝK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Þaban Küçükgümrah
ve EÜAÞ Müdürü Nevzat Demiray, mayýs ayý baþýnda
yapýlan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO)
seçimlerinde göreve gelen KUTSO Yönetim Kuruluna tebrik
ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral,
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Baðýrgan, Yönetim
Kurulu Baþkan Yardýmcýlarý Salih Çetiner ve Ahmet Yazaroðlu,
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ali Kongu, Yönetim Kurulu
Üyeleri Ali Karaaytaç, Enver Özer, Fatih Alkýþ, Harun Yurdagül
hazýr bulundular.
Ziyarette, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinin
uyum içerisinde gerçekleþtirildiði ve planlanan hedeflere
ulaþýlmasý için gerekli çalýþmalarýn hýzla baþladýðý dile getirildi.
KUTSO meslek komitelerinin, meclisinin ve yönetim
kurulunun yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda
bulunularak, üyelerin ve Kütahyanýn ihtiyaç duyduðu
hizmetler konusunda, KUTSOnun paydaþlarýyla iþbirliðine
devam edeceði ve gerekli hizmetleri yerine getirmeye
çalýþacaðý belirtildi.

VAKIFBANK
HEYETÝ
KUTSODA
Vakýfbank Genel Müdürü Halil Aydoðan ve beraberindeki
Yönetim Kurulu Baþkaný Ramazan Gündüz, Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Fuat Taþkesenlioðlu, Genel Müdür Yardýmcýlarý
Osman Devren, Ýbrahim Bilgiç, Yýldýrým Eroðlu, Bölge Müdürü
Metin Özetçi, Kütahya Þube Müdürü Mutlu Demirciden oluþan
heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýný (KUTSO) ziyaret
etti.
Ziyarette, KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç, tamamlanan
seçimler ve yeni dönemde planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi
vererek, iþletmeler açýsýndan bankalarýn önemine deðindi.
Özotraç, hem Kütahyada hem de ülkemizde küçük iþletmelerin
çok sayýda olmasýndan dolayý, zor þartlarda faaliyetini devam
ettirmeye çalýþan bu iþletmelere, bankalarýn özel yaklaþým
belirlemeleri ve çözüm geliþtirmelerinin gerekli olduðunu
vurguladý.
Vakýfbank Genel Müdürü Halil Aydoðan, Kütahyadaki firmalarla
iletiþimi ve iþbirliðini geliþtirmeyi, interaktif bankacýlýk hizmeti
sunmayý istediklerini belirtti. Vakýfbank tarafýndan KOBÝlere
özel ve uygun koþullar sunduklarýný söyleyen Aydoðan,
Kütahyadaki iþ hacmini ve ticari iliþkileri geliþtirmeyi
amaçladýklarýný ifade etti.
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NAFÝ GÜRAL, GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
ÖÐRENCÝLERÝYLE BÝRARADAYDI
Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi tarafýndan düzenlenen V.AKG13 Akademi Kariyer
Günlerine katýlan Kütahya Porselen Sanayi A.Þ. ve Kütahya Ticaret ve Sanayi odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral, öðrencilere iþ yaþamý hakkýnda altýn deðerinde önerilerde bulundu. Baþarýnýn kurallarý olduðunu
vurgulayan Güral, gençlere önce istemelerini tavsiye ederken hayal ettiklerinin de peþinden gitmelerini
öðütledi.

Kütahya Porselen Sanayi A.Þ. ve KUTSO Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral, yarým asýrdan fazla bir süredir içinde yer
aldýðý iþ hayatýnda edindiði deneyimleri, birikimleri ve yaþadýklarýný
Gazi Üniversitesi öðrencileriyle paylaþtý.
Ýþ hayatýna küçük yaþta baþladýðýný ve üniversite okuyamadýðýný
söyleyen Nafi Güral, herkesten daha fazla çalýþarak bu açýðýný
kapattýðýný ifade etti. Baþarý için gerçekçi hayaller kurulmasý
gerektiðinin altýný çizen Güral, Hayallerinin peþinden koþanlar
muhakkak baþarýya ulaþýr. Ayaðýnýzý yere saðlam basýn, gözünüz
zirvelerde olsun, dedi.

Beklediðim tepkiyi alamadýðým için Ýngilizce öðrendim
Konferansýna kendi hayatýndan verdiði örneklerle devam eden
Güral,  Yurtdýþýndan anlaþma saðlamak üzere olduðum bir
konuðum geldi. Tercümaným da yanýmdaydý. Ancak benim
heyecaným ile karþý taraftan beklediðim tepki ayný deðildi.
Oysaki adamýn yerinden fýrlamasý lazýmdý. Tercümana ne
olduðunu sordum. Efendim ben biraz yumuþattým
söylediklerinizi yanýtý alýnca artýk Ýngilizce öðrenmenin vakti
geldi dedim ve hemen çalýþmalara baþladým. Kýsa sürede
Ýngilizce öðrendim. Demek ki isteyince oluyormuþ dedi.
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Duraðan kiþilerden uzak durun
Kendi iþini kurmak isteyenlere de tavsiyeler yönelten Güral,
çevrelerindeki kiþileri olumsuzluða ittikleri ve baþarýdan
uzaklaþtýrdýklarý için duraðan kiþilerden uzaklaþmalarý
tavsiyesinde bulundu. Güral bu sözlerini þu örnekle açýkladý:
Ýstanbula yakýn Sapanca civarýnda farklý bir otel yapmak
arzusu içindeydim. Þu anda otelimizin olduðu yeri görünce
Tamam, iþte burasý dedim. Ama kime sorduysam Olmaz,
oraya kimse gelmez, boþu boþuna para yatýrýyorsun yanýtý
aldým. Oysa ben çok inanmýþtým. Bu nedenle þevkimi kýran
insanlardan uzaklaþtým, inanç ve kararlýlýkla çalýþmalara
baþladým. Bugün Sapancadaki otelimizin tek sorunu var. O
da yer bulamamak.

Ýþinize aþýk olun
Güral, gençlere iþinize aþýk olun tavsiyesinde bulunurken,
yönetici engeli tehlikesine karþý da uyardý. Liderlerin çalýþacaðý
insanlarý iyi seçmesi gerektiðini vurgulayan Güral
Kurumsallaþmak çok önemli. Ýyi yöneticiler seçmelisiniz.
Benim görev verdiðim kiþiler, iþi benden çok daha iyi yapýyorlar.
Ama bir lider olarak hesaplanmýþ riskler almalýsýnýz dedi.

Haber
Kutlama-Ýftar

KUTSO ÝFTARINDA
BÜYÜK BULUÞMA

19 MAYIS ATATÜRKÜ
ANMA GENÇLÝK VE
SPOR BAYRAMI
COÞKUYLA KUTLANDI

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý, her yýl olduðu gibi
Kütahya'da da çeþitli etkinliklerle kutlandý.
Kütahya Zafer Meydaný Valilik binasý önünde bulunan Atatürk
Anýtýna çelenk sunulmasý ile baþlayan kutlama programý,
gençlik koþusu, çeþitli kuruluþ ziyaretleri, yürüyüþ, þenlik,
gösteri, yarýþma, konser, spor vb. etkinlikler ile devam etti.
Eðlenceli ve renkli görüntülere sahne olan kutlama etkinliklerine,
öðrencilerin ve halkýn ilgisi büyük oldu.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn (KUTSO) her yýl düzenlediði
geleneksel iftar yemekleri, 15-18 Temmuz 2013 tarihleri
arasýnda, KUTSO sosyal tesisleri olan Âlâ Restoran'da
gerçekleþti.
Kütahya protokolünün, KUTSO Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri,
Meslek Komite üyeleriyle buluþtuðu iftar yemeði, Kütahya
Valisi Þerif Yýlmaz, MHP Kütahya Milletvekili Prof.Dr.Alim Iþýk,
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Halil Toklu, Cumhuriyet Baþsavcýsý
Atilla Aslan, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Nuh Kalkan,
Vali Yardýmcýsý Mustafa Ýngenç, Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr.Ahmet Karaaslan, Ýl Emniyet Müdürü Kadir Akbýyýk, Ýl
Jandarma Komutaný J.Albay Cengiz Akçay, Defterdar Mehmet
Saygý, Ak Parti Ýl Baþkaný Kamil Saraçoðlu, CHP Ýl Baþkaný
Mehmet Akif Gün, MHP Ýl Baþkaný Erol Alpertürk, TÜGÝK
Baþkaný Erkan Güral, TÜSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Esin
Güral Argat, ilimiz iþadamlarýndan Rýza Güral, il protokolünde
yer alan bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri
ile KUTSO'nun 14 meslek grubunda kayýtlý bulunan yaklaþýk
1600 üyenin iþtirakiyle gerçekleþti.
Ramazan ayý vesilesiyle gerçekleþtirilen iftar yemekleri, farklý
sektörlerde faaliyet gösteren üyeleri bir araya getirerek,
Ramazan ayýnýn manevi atmosferi içinde birbirleriyle tanýþma
ve sohbet etme fýrsatý saðlamaktadýr.

19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý kutlama
etkinlikleri kapsamýnda; Kütahya Merkez Sevgi Yolundan
Zafer Meydanýna kadar protokolün, öðrencilerin ve halkýn
katýlýmýnda kortej yürüyüþü gerçekleþtirildi. Mehter takýmý
gösterisi ve marþlar eþliðinde yapýlan kortej yürüyüþü öncesinde,
KUTSO tarafýndan yaptýrýlan 1000 adet Türk Bayraðý ve KUTSO
logolu þapka öðrencilere ve protokole hediye edildi.
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TOBB YÖNETÝM
KURULU ÜYESÝ
HARUN KARACAN
KUTSO MECLÝSÝNE
KONUK OLDU
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) mayýs
ayý olaðan meclis toplantýsý, KUTSO sosyal tesisi
Âlâ Restoranda gerçekleþtirilen akþam
yemeðini müteakip, Meclis Baþkaný Ýsmet
Özotraç baþkanlýðýnda, KUTSO Meclis Toplantý
Salonunda gerçekleþtirildi.

KUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile meslek komite
baþkanlarýnýn katýlýmýnda gerçekleþtirilen toplantý öncesinde,
KUTSOya yeni kayýt olan üyelere üyelik beratlarý takdim edildi.
Toplantýya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim
Kurulu Üyesi ve Eskiþehir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Harun Karacan, Eskiþehir Ticaret Odasý Meclis
Baþkaný Metin Güler, TÜGÝK Baþkaný Erkan Güral, Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarý Kurumu Üyesi
Av.Mustafa Dönmez konuk oldular.
Mayýs ayýnda yapýlan KUTSO seçimlerine kadar 2009-2013
döneminde Meclis Baþkanlýðý görevini yürütmüþ olan ve yeni
seçimden sonra KUTSO Disiplin Kurulu Baþkaný seçilen Nihat
Delene, KUTSOdaki hizmetlerinden dolayý teþekkür amacý
ile, KUTSO Meclis Üyesi ve çini sanatçýsý Ýsmail Yiðit tarafýndan
özel olarak hazýrlanmýþ olan çini tablo takdim edildi. Nihat
Delen, bu takdimin ardýndan yaptýðý konuþmada; çok
duygulandýðýný ve görev yaptýðý dönemde KUTSOnun önemli
çalýþmalar gerçekleþtirdiðini söyledi. KUTSOda iþ dünyasýný
temsil eden yetkililerin çalýþmalarýna, Kütahyanýn ihtiyacý
olduðunu dile getirerek, KUTSOdaki yeni görev döneminin
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hayýrlý olmasýný diledi.
KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç, toplantýda yaptýðý
konuþmada; KUTSO seçimlerinden sonraki ilk meclis
toplantýsýnýn Kütahyaya hayýrlý olmasý dileklerinde bulunarak,
Kütahyanýn KUTSO meclisinden beklediði hizmetlerin yerine
getirilmesi için bu görevlerin iyi bir fýrsat olduðunu dile getirdi.
Toplantýya konuk olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskiþehir Ticaret Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Harun Karacan, yeni dönemde KUTSOda
göreve gelen yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile meslek
komite baþkanlarýný kutlayarak konuþmasýna baþladý. Karacan;
büyük özveri ve fedakârlýk gerektiren vakýf üniversitesi kurma
çalýþmalarýndan dolayý KUTSO yetkililerini tebrik etti. Kadýn ve
genç giriþimcilerin yüreklendirilmesi ve desteklenmesinin þehrin
geliþimine katký saðlayacaðýný, ticaret ve sanayi odalarýnda
görev alan iþ dünyasý temsilcilerinin kendi þehirlerine önem
vermeleri gerektiðini vurguladý. Karacan, eðitim ve saðlýk
sektöründeki eksikliklerin giderilmesi, sosyal yaþamýn
iyileþtirilmesi konularýnda yapýlacak çalýþmalarla, ulaþým kolaylýðý,
tarih, kültür ve turizm zenginliklerine sahip Kütahyanýn, yatýrýmlar
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açýsýndan tercih edilen bir þehir haline gelmeye baþladýðýný
söyledi. Ayrýca, global dünyada ticaretin geliþerek þekil
deðiþtirdiðini, iþ dünyasýnýn bu geliþmelere uyum saðlayacak
þekilde diyalog ve çalýþma içinde olmasý gerektiðini ifade etti.
TÜGÝK Baþkaný Erkan Güral toplantýda yaptýðý konuþmada;
Kütahyadaki eksikliklerin bilindiðini, özellikle eðitim sektörünün
her kademesinde iyileþtirmelere ihtiyaç olduðunu belirterek,
bölgemizin ve þehrimizin eksikliklerini gidermek, sorunlara
çözüm bulmak için, belirlenen hedefler doðrultusunda birlik
ve beraberlik içinde çalýþmalar yapýlacaðýný dile getirdi.

KUTSOnun eðitim ve kültür hizmeti olarak bastýrýlanKütahya
Sanatçýlarýve Türkçenin Sýrlarý eserleri takdim edildi.
Meclis toplantýsýnýn olaðan gündem maddelerinde yer alan,
nisan ayýna dair toplantý tutanaðý, aylýk mizan ve yönetim kurulu
faaliyet raporu sunularak, gündem maddelerinde yer alan
diðer konularýn müzakeresinden sonra, Meclis Toplantýsý,
Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç tarafýndan kapatýldý.

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral toplantýda yaptýðý
konuþmasýna; Makama deðil, hizmete talip olduk, görev
unvanýmýz ne olursa olsun, el ele, kol kola hizmet edeceðiz
diyerek baþladý. Güral, mikro ve küçük iþletmeler ile KOBÝlerin
büyümesi ve geliþtirilmesi için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý
gerektiðini, birlik ve ortaklýk kültürünün özümsenerek
yaygýnlaþmasý gerektiðini belirterek, yerel dinamiklerin harekete
geçirilmesinin önemine deðindi.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan, KUTSO meclis toplantýsýna
konuk olan Harun Karacan, Metin Güler ve Erkan Gürala,
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ÝÞKUR ÝL
MÜDÜRLÜÐÜNDEN
KUTSOYA ZÝYARET
Türkiye Ýþ Kurumu Kütahya Ýl Müdürü F.Eren Türkmen ve
Müdür Yardýmcýsý Hüsnü Balcý, mayýs ayý baþýnda yapýlan
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) seçimlerinde göreve
gelen KUTSO Yönetim Kuruluna tebrik ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç, Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili
Ahmet Baðýrgan, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýlarý Salih
Çetiner ve Ahmet Yazaroðlu, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi
Ali Kongu, Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Yurdagül, Ali
Karaaytaç, Enver Özer, Fatih Alkýþ ev sahipliði yaptýlar.
Ziyarette, Türkiye Ýþ Kurumu Kütahya Ýl Müdürü F.Eren Türkmen,
yapýlan çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek, KUTSO ile devam
eden iþbirliði faaliyetlerinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

MHP ÝL
BAÞKANLIÐINDAN
KUTSOYA ZÝYARET

Ýþsizlerin iþe yerleþtirilmesi ve iþletmelerin ihtiyaç duyduðu
konularda eleman bulabilmesi için, meslek danýþmanlarý
aracýlýðý ile çalýþmalar yürütüldüðünü söyledi. Kütahyada
çalýþmak isteyen kadýn iþgücünün fazla olduðunu söyleyen
Türkmen, bu konuda kadýnlarý destekleyecek nitelikte çalýþmalar
baþlatýldýðýný belirtti. UMEM Beceri10 (Uzmanlaþmýþ Meslek
Edindirme Merkezleri) Projesi kapsamýnda, mesleki eðitime
yönelik önemli çalýþmalar gerçekleþtirildiðini, 450ye yakýn
kursiyerin açýlan kurslarda mesleki eðitim aldýðýný, bu eðitim
uygulamalarýndan sonra, iþverene nitelikli eleman kazandýrýlmýþ
olacaðýný ifade etti.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, mesleki eðitimin,
hem öðrenciler, hem de iþletmeler açýsýndan büyük önem
taþýdýðýný, þehirdeki eðitim imkânlarýnýn iyileþtirilmesi için,
yapýlmasý lazým gelen çalýþmalarýn önemini vurguladý. Ayrýca,
KUTSO Eðitim Vakfý ile Kütahyaya vakýf üniversitesi
kazandýrýlacaðýný, KUTSOnun, Ýþkur Ýl Müdürlüðünün yaptýðý
baþarýlý çalýþmalara katký saðlamaya hazýr olduðunu ifade etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Erol Alpertürk ile
beraberindeki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
(KUTSO) Yönetim Kuruluna tebrik ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç, Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili
Ahmet Baðýrgan, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýlarý Salih
Çetiner ve Ahmet Yazaroðlu, Yönetim Kurulu Muhasip
Üyesi Ali Kongu, Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Yurdagül,
Ali Karaaytaç, Enver Özer, Fatih Alkýþ hazýr bulundu.
Ziyarette, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral,
Kütahyanýn ekonomik ve ticari yapýsý ile sosyal yaþam
koþullarý konusunda deðerlendirmede bulunarak, þehrin
teþvik konusunda 4.bölge kategorisinde bulunmasýnýn
herkesi üzecek bir durum olduðunu belirtti. Þehrin geliþmesi
ve her açýdan istenilen seviyeye yükseltilmesi için hem iþ
dünyasýnýn, hem de siyasilerin üzerine düþen görevleri
yapmasý gerektiðini söyledi. Türkiyenin ve dünyanýn hýzla
geliþip deðiþtiðini vurgulayan Nafi Güral, Kütahya
ekonomisinin iyi olmasý halinde, bu geliþmelerden, þehirde
yaþayan herkesin olumlu þekilde yararlanacaðýný ifade etti.
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Nafi Güral, marka olmak isteyen iþletmelere ipuçlarý verdi:

ÝTÝBAR YÖNETÝMÝNE ÖZEN GÖSTERÝLMELÝ
ÇÜNKÜ TÜKENMEYEN HAZÝNE ÝTÝBARDIR
Avea tarafýndan Konyada düzenlenen Gelecek Bizde
Buluþmasýnda konuþan Nafi Güral, Ulusal bir marka nasýl
yaratýldý? baþlýklý sunumuyla þirketlerin markalaþma süreçlerine
iliþkin önemli ipuçlarý verdi.
Çok sayýda Konyalý sanayici ve iþletme sahibinin katýlýmýyla
gerçekleþen toplantýda söz alan Güral, KOBÝlerin Kütahya
Porselenin yaþadýðý markalaþma sürecinden örnek
alabileceklerini belirterek þunlarý söyledi:
Bir þirketi markalaþma sürecinde baþarýya götüren en önemli
etkenlerin baþýnda tecrübe geliyor. Tecrübe, nesilden nesle
Konyalý sanayici ve iþletme sahiplerine yönelik düzenlenen

aktarýlarak büyüyen bir kavram. Kütahya Porselen olarak

bir etkinlikte konuþan Kütahya Porselen Sanayi A.Þ. ile Kütahya

markalaþma sürecimizin temelinde markalaþmaya deðil,

Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný

kendimizi ve ürünlerimizi geliþtirmeye odaklanmýþ olmamýz

Nafi Güral, þirketlerin markalaþma süreçlerine iliþkin önemli

bulunuyor. Elbette bu süreçte, itibar yönetimine de özen

ipuçlarý verdi. Nesilden nesle aktarýlarak büyüyen tecrübenin

göstermek gerekiyor. Her zaman söylediðim gibi, tükenmeyen

önemine dikkat çeken Güral, þirketlerin itibar yönetimine özen

hazine itibardýr. Baþarýya giden yolda giriþimcilere tavsiyem;

göstermeleri gerektiðini belirterek Tükenmeyen hazine itibardýr

kendilerine güvenmeleri, baþaracaklarýna her zaman inanmalarý

dedi.

ve doðru yönetim felsefesini benimseyerek çok çalýþmalarýdýr.

ZEKA BÖLGE PLANI TOPLANTISI
Zafer Kalkýnma Ajansý'nýn (ZEKA) Kütahya Bölge Planý Toplantýsý,
Kütahya Valisi Vali Þerif Yýlmaz baþkanlýðýnda yapýldý.
Ulusal Kalkýnma Planý ile eþ güdüm halinde hazýrlanan
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uþak illerinden oluþan
TR33 Bölgesinin 2014 - 2023 yýllarý arasýndaki geliþim önceliði,
potansiyel ve stratejilerini ortaya koyacak olan ve ilk taslaðý
Kalkýnma Bakanlýðýna sunulacak plan için, Kütahya Bölge
Planý Taslaðý Toplantýsý gerçekleþtirildi.
Toplantýya, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Ýl Genel Meclis
Baþkaný Seyit Ömer Durmuþ, Dumlupýnar Üniversitesi Rektör

Ajansý Genel Sekreter Vekili Veli Oðuz, Planlama ve AR-GE

Yardýmcýsý Prof. Dr. Yunus Erdoðan, Kütahya Ticaret ve Sanayi

Birimi Baþkaný Ýskender Cem Leblebici ve Kütahya Yatýrým

Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Ali Karaaytaç, Zafer Kalkýnma

Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser katýldý.
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Haber
Etkinlik

KARÝYER VE
ÝSTÝHDAM
GÜNLERÝ
Kütahya Valiliði, Kütahya Belediye Baþkanlýðý,
Dumlupýnar Üniversitesi, Türkiye Ýþ Kurumu
Kütahya Ýl Müdürlüðü ve Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý iþbirliðinde Kütahya Kariyer ve
Ýstihdam Günleri etkinliði gerçekleþtirildi.
Etkinliðe konuþmacý olarak misafir edilen SANKO Holding
Yönetim Kurulu Baþkaný Abdulkadir Konukoðlu; iþ yaþamýndaki
tecrübeleri ve tavsiyeleri ile, baþarý hikayesini katýlýmcýlarla
paylaþtý.
Konukoðlu, iþ hayatýna çýrak olarak baþladýðýný, baþarýnýn sýrrýný
mutlu olmakla, mutlu olabilmek içinse, bulunduðu duruma
þükrederek daha iyisi için çalýþmakla mümkün olacaðýný söyledi.
Türkiyedeki en büyük sorunlardan birisinin, istihdam edecek
kimseyi bulamamak olduðuna dikkat çekerek, Türkiyede
iþsizlik yok, çalýþmamazlýk ve iþ beðenmemezlik var dedi.
Gençleri çok çalýþmaya ve her gün kendilerini yenilemeye
çaðýran Konukoðlu, Giriþimcilik hýrsla olur. Üniversite ufkunuzu
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açar, içini dolduracak olan sizlersiniz. Üniversitede
öðrendiklerinizi, iþe girdikten sonra orada çalýþanlardan
edineceðiniz bilgilerle uygulama þansý bulacaksýnýz dedi.
Konukoðlu, gençlerin baþarýlý olmasý için hayal kurmasý, ancak
kesinlikle hayalci olmamalarý gerektiðini kaydetti. Gerçekçi
olun, hayaliniz de gerçekçi olsun diyerek, Eðitiminizi çeþitli
programlarla taçlandýrýn, yabancý dil eðitimine de önem verin.
Her zaman çok çalýþýn, kendinizi yenileyin, her ortamda empati
kurmaya özen gösterin. tavsiyelerinde bulundu.
Konuþmasýnýn ardýndan SANKO Holding Yönetim Kurulu
Baþkaný Abdulkadir Konukoðluna, KUTSO Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral tarafýndan teþekkür plaketi takdim edildi.

Haber
Toplantý

KÜTAHYA, ULUSAL BASINA TANITILDI

Kütahya'nýn tanýtýmýna yönelik olarak yapýlan Marka Þehir
Kütahya 2023'e hazýrlanýyor programý, çeþitli etkinliklerle
gerçekleþtirildi.
Ulusal basýn temsilcileri ve gazetelerin köþe yazarlarýnýn konuk
olduðu etkinlikte, misafir heyet, Hekim Sinan Týbbi Bitkiler
Araþtýrma Merkezini, Kent Tarihi Müzesini, Porselen Müzesini,
Kütahya Kalesini ve bazý fabrikalarý ziyaret etti.
Programa, gazeteci-yazar Nevval Sevindi, Milliyet Gazetesi
Yazarý Ali Eyüpoðlu, TGRT program yapýmcýsý Fahri Kaynak,
Hürriyet Gazetesi yazarlarýndan Yalçýn Bayer, Muammer
Elveren, Sabah Gazetesi yazarý Kemal Özuður, Hürriyet
Gazetesi Muhabiri Erdem Sevgi, Habertürk Gazetesi yazarý
KalustÞalcýoðlu, Film Yönetmenleri Serkan Karaaslan ve Serdar
Çaðlar, Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisinden Hatice Ata,
Ekonomist Mustafa Gündoðdu, TAV Havayollarý Dergileri
Editörlerinden Okay Kýlýnçarslan ve Þebnem Can Kýlýnçarslan,
TRT Çocuk Genel Yayýn Yönetmeni Ahmet Akbal, Yumurcak
TV Genel Yayýn Yönetmeni Meryem Akbal, Ekonometri
dergisinden Sertaç Kantarcý, TGRT TV Kameramaný Mustafa
Demirci, Sinema Filmleri PR Feride Fýþkýn ve Vakko PR'den
Deniz Adanalý iþtirak etti.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) tarafýndan
düzenlenen akþam yemeðine katýlan konuk heyete, yemeðin
ardýndan KUTSOda gerçekleþtirilen toplantýda, Kütahyanýn
tarih, kültür, turizm, yer altý kaynaklarý, el sanatlarý, sosyal ve
ekonomik durumu, termal kaynaklarý, yöresel zenginlikleri
hakkýnda bilgiler sunuldu.
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Haber
Ziyaret

KÜTAHYA VALÝSÝNE TEBRÝK ZÝYARETÝ
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO), Gediz, Simav,
Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odalarý, Kütahya Ticaret Borsasý,
baþkanlarý, yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluþan heyet,
Kütahya Valiliðine atanan Þerif Yýlmaza makamýnda tebrik
ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç, Yönetim
Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili
Ahmet Baðýrgan, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ali Kongu,
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yazaroðlu, Yönetim
Kurulu Üyeleri Ali Karaaytaç, Enver Özer, Fatih Alkýþ, KUTSO
Meclis Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel, Meclis Divan Katibi
Mustafa Aktaþ, Genel Sekreter Salih Nafi Alýç, Kütahya Ticaret
Borsasý (KÜTBO) Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Altýnkaya,
Meclis Baþkaný Ali Berber, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýlarý
Ýbrahim Durmaz ve Necati Gültekin, Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Hakan Karaaytaç, Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bintepe,
Simav Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref
Kazcýoðlu, Simav TSO Disiplin Kurulu Baþkaný Ýbrahim Üstünel,
Simav TSO Meclis Üyesi Hülya Sevinç Karaaslan, Tavþanlý
TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Davut Efe, Meclis Baþkaný Ýlhami
Aydýn, Gediz TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Mesut Naci
Cebecioðlu, Baþkan Yardýmcýsý Ýshak Pekbilgin, Gediz TSO
Genel Sekreteri Cavit Cengiz, katýldýlar.
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Katýlanlarýn kýsaca görevlerini ve iþletmelerini tanýttýðý ziyarette,
Kütahya Valisi Þerif Yýlmaza hayýrlý olsun dilekleri sunularak,
iþ dünyasýný temsil eden oda ve borsa yetkilileri olarak, Kütahya
adýna göreve hazýr olunduðu ifade edildi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, hem Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý ve Kütahya Ticaret Borsasýnýn, hem
de Gediz, Simav, Tavþanlý ilçeleri Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn
üzerine düþen görevlerde, hizmete hazýr olduðunu belirtti.
Güral, ilimizdeki organize sanayi bölgelerinin saðlýklý geliþmesi
konusunda çalýþmalar yapýlmasýnýn ve Kütahya ile ilgili
çalýþmalarýn ilçelerimizle birlikte olmasýnýn istendiðini ifade etti.
Ayrýca iþletmelerin kalkýnma ajanslarýndan yararlanmalarýnýn
saðlanmasýnýn önemine deðinerek, Kütahyanýn geliþmesi
açýsýndan mikro ve küçük iþletmelerin KOBÝ kategorisine,
KOBÝlerin büyük iþletme kategorisine yükseltilmesinin önemini
vurguladý.
Kütahya Valisi Þerif Yýlmaz, ticaret ve sanayi odalarýnda yapýlan
seçimlerin hayýrlý olmasýný dileyerek, bu kuruluþlarla iþbirliði
içinde çalýþmalar yapýlacaðýný belirtti. Ayrýca iþletmelerin yeni
ürünler üretebilecek, yüksek katma deðer oluþturabilecek
þekilde geliþtirilmesi için hep birlikte faaliyetler yürütüleceðini
ifade ederek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Haber
Seminer-Ziyaret

KUTSODA FÝNANSAL
RAPORLAMA
SEMÝNERÝ
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) organizasyonunda,
Muhasebe-Finans Mesleki Yönetim, Eðitim ve Kültür
(MUMEYEK) Vakfý iþbirliðinde; Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarýnýn (TFRS) Uygulanmasý ile Baðýmsýz Denetime
Tabi Olma konusunda seminer gerçekleþtirildi.

KUTSODA
TÜRK EXÝMBANK
SEMÝNERÝ

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) ile Türkiye Ýhracat
Kredi Bankasý A.Þ. (Türk Eximbank) iþbirliðindeki, Kredi,
Sigorta ve Garanti Programlarý konulu tanýtým ve bilgilendirme

KUTSO Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen seminerde,
MUMEYEK Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Murat Erdoðan, vakfýn
kuruluþ yapýsý ve faaliyet alanlarý hakkýnda bilgi verdi. Sivil
toplum kuruluþlarý ile iþbirliði yapýlarak Türkiyenin birçok þehrinde
seminer ve konferanslar gerçekleþtirildiðini belirtti. Mali müþavirlik
ve vergi hizmetleri, yabancý þirket iþlemleri, insan kaynaklarý
hizmetleri, çeþitli alanlarda eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri
sunduklarýný ifade etti.

semineri, KUTSO Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi.

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarýnýn (TFRS) iþletmelerde
uygulanmasý ve baðýmsýz denetime tabi olma hakkýnda bilgiler
veren Erdoðan, MUMEYEK Online Mali Tablo Oluþturma
Sistemi (MOMTOS) yazýlýmýndan söz ederek, bu konuda
katýlýmcýlara örnek uygulamalar sundu. Prof. Dr. Murat Erdoðan,
iþletmeler açýsýndan önem taþýyan finans yönetimine dair mali
tablolarýn hazýrlanmasý ve raporlanmasý konularýnda da bilgi
vererek, katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplandýrdý.

kredi, sigorta ve garanti programlarý ile, bu programlardan

KUTSO YÖNETÝMÝNE
ZÝYARET

Seminerde, Türk Eximbank Ýzmir Þubesi Müdür Yardýmcýsý
Mahfuz Doðu, kýsa, orta ve uzun vadeli ihracat kredi programlarý
hakkýnda bilgi verdi. Ayrýca, ihracatýn geliþtirilmesi, ihraç
ürünlerinin çeþitlendirilmesi, ihracatta pazar payý artýþý,
ihracatçýlara rekabet gücü kazandýrýlmasý amacýyla yürütülen
imalatçý, imalatçý-ihracatçý ve ihracatçý firmalarýn nasýl
yararlanabileceðine yönelik bilgiler sundu. Kredi ve sigortalarýn
sektörel ve bölgesel daðýlýmlarýndan da söz eden Mahfuz
Doðu, katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplandýrarak, Türk Eximbankýn
iþletmelere destek vermeye hazýr olduðunu ifade etti.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Coþkun Esen, Ticaret Ýl Müdürü Ýsmail
Hakký Uygun, TKDK Ýl Koordinatörü Ýhsan Kaymak, mayýs
ayý baþýnda yapýlan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO)
seçimlerinde göreve gelen Yönetim Kuruluna tebrik ziyaretinde
bulundu.
Ziyarette, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Yönetim
Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Baðýrgan, Yönetim Kurulu Baþkan
Yardýmcýlarý Salih Çetiner ve Ahmet Yazaroðlu, Yönetim
Kurulu Muhasip Üyesi Ali Kongu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali
Karaaytaç, Enver Özer, Fatih Alkýþ, Harun Yurdagül hazýr
bulundular.
Ziyarette, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn uyum içerisinde
gerçekleþtirilen seçimlerin ardýndan, planlanan hedeflere
ulaþýlmasý için çalýþmalara hýzla devam edildiði dile getirildi.
Güncel ekonomi konularýnýn da deðerlendirildiði ziyarette,
KUTSO üyelerinin ve Kütahyanýn ihtiyaç duyduðu hizmetler
konusunda KUTSOnun kendini görevli saydýðý ve diðer
kurum ve kuruluþlarla iþbirliðine devam etmek istediði belirtildi.
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Haber
Toplantý

HAZÝRAN
MECLÝS
TOPLANTISI
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) haziran ayý olaðan
meclis toplantýsý, KUTSO sosyal tesisi Âlâ Restoranda
gerçekleþtirilen akþam yemeðini müteakip, Meclis Baþkaný
Ýsmet Özotraç baþkanlýðýnda, KUTSO Meclis Toplantý
Salonunda yapýldý.

Baþlangýçta, toplumun anayasada belirtilen haklar çerçevesinde
ve ifade özgürlüðü dahilinde protesto eylemi olarak baþlayan
hareketin, legal ve illegal örgütlerin olaylarýn içine girmesi ve
maalesef kolluk kuvvetlerinin de duruma müdahalesi sonucu,
vatandaþý ile devlet çatýþýr hale gelmiþtir.

KUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile meslek komite
baþkanlarýnýn katýlýmýnda gerçekleþtirilen toplantý öncesinde,
KUTSOya yeni kayýt olan üyelere üyelik beratlarý takdim edildi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, bu takdimin
ardýndan yaptýðý konuþmada; üye sayýsýnýn her geçen gün
artmasýnýn, Kütahyanýn geliþmesi açýsýndan olumlu bir gösterge
olduðunu, yeni açýlan iþletmelerin, kendileri ve ailelerine,
Kütahyaya ve ekonomiye katký saðlayacaklarýný belirterek,
baþarý diledi.

Yaþanan bu durum fevkalade üzücü olup, içte ve dýþ ülkelerde
olumsuz yansýmalarý devam etmektedir.

KUTSO Meclis Toplantýsýna konuk olan PTT Merkez Müdürü
Ýbrahim Güçlükol, Kayýtlý Elektronik Posta (KEP) ve E-Tebligat
hizmeti hakkýnda haziruna bilgi sundu.
Ýstanbul Ticaret Odasý tarafýndan özel olarak hazýrlanan Asýrlýk
Markalar adlý kitapta Helvacý Hakký markasý ile yer alan
Helvacýoðlu Gýda firmasýný temsilen, Aþkýn ve Rýza
Helvacýoðluna KUTSO tarafýndan tebrik plaketi takdim edildi.
Bu takdim ve konuþmalarýn ardýndan, KUTSO haziran ayý
Meclis Toplantýsýnýn olaðan gündem maddelerine geçilerek,
mayýs ayýna dair toplantý tutanaðý ve kararlar, aylýk mizan,
yönetim kurulu faaliyet raporu sunuldu. Meclisten Bir Ses
gündem maddesinde KUTSO Meclis Üyesi Mustafa Aktaþ;
eðitim sektörü ve bu konuda Kütahyada yapýlan çalýþmalar
hakkýndaki görüþlerini haziruna sunarak, KUTSOnun eðitime
verdiði önem ve destekten dolayý teþekkür etti.
KUTSO Meclis Baþkan Yardýmcýsý Rasim Çoruh, son günlerde
ülkemiz gündeminde yoðun olarak yer bulan, Taksim Gezi
Parký olaylarý hakkýndaki saðduyu çaðrýsýnda þunlarý söyledi:
Sayýn divan, çok deðerli meclis üyesi arkadaþlarým;
Ülkemizde gündemi uzun süredir bir numarada tutan Taksim
gezi parký eylemi ve sonucunda yaþananlar hepimizin malumudur.
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Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Abdullah Gülün de ifade ettikleri
gibi Türkiye, demokrasi ve demokrasinin bütün kurallarýný
çalýþtýran bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. Kurallar,
demokrasideki standartlar çerçevesinde olmalýdýr, demokrasi,
sadece seçim demek deðildir, her þeyin seçimle doðru orantýlý
olmadýðý, çoðunluðun azýnlýða tahammülü içerisinde olmasý
gerektiðidir" ifadelerini benimsiyorum.
Açýk bir toplum içerisinde yaþýyoruz, hepimizin farklý farklý
düþünceleri, görüþleri, siyasi eðilimleri, inançlarý var. Bunlara
muhakkak ki saygý göstermeliyiz, bu saygýnýn þüphesiz karþýlýklý
olmasý ve herkesin kendi ülkesinde en geniþ þekilde kendisini
özgür hissetmesi gerekmektedir.
Bu anlamda, iktidarýyla, muhalefetiyle, tüm halkýmýzý, saðduyulu
davranmaya, ne olursa olsun birbirimize karþý anlayýþla
yaklaþmaya ve itidale davet ediyorum. Bu vatan hepimizin.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral toplantýnýn sonunda
yaptýðý konuþmada; iþ dünyasý mensuplarýnýn, yaþanan
olaylardan olumsuz etkilenmemesi gerektiðinin altýný çizerek,
frene basmamalarýný tavsiye etti. Olumsuz söylemlerin etkisinin,
toplumda daha da artarak yayýlacaðýný, ancak, iyi mesajlar
verilirse, bunlarýn olumlu olarak herkese yansýyacaðýný belirtti.
Olumlu mesajlarýn yarattýðý atmosferin, hem firmalarý, hem de
ekonomiyi güçlendireceðini ifade eden Güral, Bilgili ve bilinçli
bir cesarete sahip þekilde, ayaklarýmýzý yere saðlam basacaðýz,
ancak frene basmadan zirve yolculuðuna göz dikeceðiz dedi.
Konuþmalarýn ve gündem maddelerinin tamamlanmasýndan
sonra, KUTSO haziran ayý olaðan Meclis Toplantýsý, Meclis
Baþkaný Ýsmet Özotraç tarafýndan kapatýldý.

Haber
Toplantý

Orcia

KUTSO YÖNETÝMÝNE ZÝYARETLER
Mayýs ayýnda yapýlan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO)
seçimlerinde göreve gelen Nafi Güral baþkanlýðýndaki Yönetim
Kuruluna tebrik ziyaretleri devam ediyor.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Orcia
Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi yetkilileri Okan
Yýlmaz, Sabri Topçu, Hikmet Terzioðlu, TOBB Kütahya Kadýn
Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Sevim Güral Olgun ile TOBB
Kütahya Genç Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Zafer Bintepe
ve beraberindeki giriþimci kurullarý üyeleri, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.
Kütahya ile ilgili genel deðerlendirmelerin yapýldýðý ve
KUTSOnun faaliyetleri konusunda bilgi verilen ziyaretlerde,
eðitimin önemi vurgulandý. KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral, mesleki eðitimin önemine deðinerek, öðrencilerin
iþ baþýnda yetiþtirilmesi gerektiðini belirtti. KUTSOnun eðitime
çok önem verdiðini söyleyerek, Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý Eðitim Vakfýnýn (KUTSEV), Kütahyaya vakýf üniversitesi
kurulmasý için çalýþmalara baþlandýðýný belirtti. Güral, çalýþanlarýn
olduðu kadar iþverenlerin eðitiminin de önemli olduðuna
deðinerek, TOBB Kütahya Kadýn ve Genç Giriþimciler Kurullarý
üyelerine, yeni yönetim tekniklerine dair eðitim almalarýný ve
kendilerini geliþtirme kurallarýný öðrenmelerini tavsiye etti.
TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Sevim
Güral Olgun, kurul olarak gerçekleþtirdikleri faaliyetler hakkýnda
bilgi vererek, giriþimcilerin yüreklendirilmesi ve desteklenmesi,
yeni giriþimlerin oluþmasý ve mevcut giriþimcilerin geliþtirilmesine
yönelik çalýþmalara devam edileceðini ifade etti.

TOBB Kütahya Genç Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Zafer
Bintepe ise; KUTSO hizmet binasýnda giriþimci kurullarýna
çalýþma odasý tahsis edilmesinden ve KUTSO meclis
toplantýlarýna davet edilmelerinden dolayý teþekkür ederek,
bu konularda duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu

Genç Giriþimciler Ýl Kurulu
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Haber
Seminer

KUTSO VE
BURSA TSO
ÝÞBÝRLÝÐÝNDE
SEMÝNER
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) organizasyonunda,
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý
Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya Ýl Koordinatörlüðü
iþbirliðinde, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu
(TKDK) ile AB Katýlým Öncesi Yardým Aracý (IPARD) Programý
konusunda tanýtým ve bilgilendirme semineri gerçekleþtirildi.
KUTSO Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen seminer, KUTSO
Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkýþýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý.
Alkýþ, ülkemizde tarým sektörünün önemli bir yeri bulunduðunu,
bu nedenle firmalarýn, destek ve teþviklerden yararlanmak için
fýrsatlarý iyi deðerlendirmesi gerektiðini vurguladý.
TKDK Kütahya Ýl Koordinatörü Ýhsan Kaymak yaptýðý
konuþmada; kurumun amacý, çalýþma yapýsý ve faaliyetleri
hakkýnda bilgiler verdi. Ayrýca, Kütahya ve ilçelerindeki firmalarýn,
desteklerden azami oranda faydalanabilmesi için, Ýl
Koordinatörlüðü tarafýndan yürütülen çalýþmalar konusundaki
bilgileri paylaþtý.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Avrupa Birliði (AB) Bilgi Merkezi
Koordinatörü Esin Kaplayan ise yaptýðý sunumda; AB Bilgi
Merkezlerinin amacý, yapýsý ve faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi.
Ayrýca, kadýnlar, gençler, öðrenciler, sanayiciler, sivil toplum
kuruluþlarý, medya temsilcileri, yerel yönetimler olmak üzere,
toplumun tüm kesimlerini AB konusunda bilgilendirmek için
AB Bilgi Merkezleri tarafýndan, ülke çapýnda çeþitli etkinlikler
gerçekleþtirildiðini ifade etti.
TKDK Kütahya Ýl Koordinatörlüðü Ýletiþim Uzmaný Adem Fidan
ise; hibe kapsamýndaki yatýrým alanlarý, hibe ve desteklerden
yararlanmak isteyenler için baþvuru þartlarý, IPARD (Kýrsal
Kalkýnma) programýnýn kapsamý ve yararlanma koþullarý,
konularýnda ayrýntýlý bilgi verdi. TKDK Kütahya Ýl

82

Koordinatörlüðüne yapýlan proje baþvuru sayýlarý ve bu projelerin
sektör daðýlýmlarý konusunda da bilgi veren Fidan, baþvurulardan
62 projenin kurum tarafýndan kabul edildiðini belirtti ve
sunumunun sonunda katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplandýrdý.
Programýn sonunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Avrupa
Birliði (AB) Bilgi Merkezi Koordinatörü Esin Kaplayan tarafýndan,
etkinliðin gerçekleþtirilmesinden dolayý, KUTSO Yönetim Kurulu
Üyesi Fatih Alkýþ ile TKDK Kütahya Ýl Koordinatörü Ýhsan
Kaymaka, teþekkür plaketi takdim edildi.

Haber
Toplantý

TEMMUZ MECLÝS TOPLANTISI

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Temmuz ayý olaðan
meclis toplantýsý, KUTSO sosyal tesisi Âlâ Restoranda
düzenlenen iftar yemeðinin ardýndan meclis toplantý salonunda
yapýldý.
Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Iþýk, Kütahya Valisi Þerif
Yýlmaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Halil Toklu, Cumhuriyet
Baþsavcýsý Atilla Aslan, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný
Nuh Kalkan, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan, iþ
adamlarý, daire müdürleri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri,
KUTSO Yönetimi, Meclis Üyeleri, Meslek Komite Baþkanlarý,
TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Üyeleri, TOBB
Kütahya Genç Giriþimciler Ýl Kurulu Üyeleri ile 6.,9. ve 12.meslek
grubuna kayýtlý üyelerin katýlýmýyla gerçekleþtirilen iftar yemeðinin
ardýndan, Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç baþkanlýðýnda Meclis
Toplantýsý yapýldý.

kitabý, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel tarafýndan
Meclis Üyemiz Halit Topbaþ'a takdim edildi.
Sunum ve takdimin ardýndan, KUTSO'ya yeni kayýt olan
üyelere, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Baðýrgan
ve KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ahmet
Y.Yazaroðlu tarafýndan üyelik beratlarý takdim edildi.
Toplantýnýn sonunda, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Enver
ÖZER, Eskiþehir Sanayi Odasý, KUTSO ve Stuttgart Ticaret
Odasý iþbirliðinde yürütülen proje hakkýnda haziruna kýsa bilgi
verdi.
Konuþmalarýn ve gündem maddelerinin tamamlanmasýndan
sonra Meclis Toplantýsý, Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç

Temmuz ayý meclis toplantýsýnýn olaðan gündem maddeleri
gereði, Haziran ayýna dair toplantý tutanaðý ve kararlar, aylýk
mizan, yönetim kurulu faaliyet raporu sunuldu. Toplantý
gündeminin diðer maddeleri olan hakem, bilirkiþi, eksper
listeleri ile Cafeler, Kebapçýlar ve Lokantacýlar Azami Fiyat
Tarifesi, müzakere edilerek oybirliði ile kabul edildi.
Meclisten Bir Ses gündem maddesinde, KUTSO Meclis
Üyesi Halit Topbaþ, tarým sektöründeki geliþmeler hakkýnda
haziruna bilgi sunumunda bulundu. Sunumun ardýndan KUTSO
tarafýndan bir kültür hizmeti olarak bastýrýlan Kütahyalý Sanatçýlar
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Haber
Toplantý-Ziyaret

KUTSEV ÇALIÞMALARI
HIZLA DEVAM EDÝYOR

01 Þubat 2013 tarih ve 28456 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanan karar ile kurulmuþ olan Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý Eðitim Vakfý (KUTSEV) mütevelli heyet toplantýsý, ilgili
gündem maddeleri gereðince, Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý (KUTSO) Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi.
Toplantýnýn açýlýþýnda, KUTSO Meclis Baþkaný ve KUTSEV
Mütevelli Heyet Baþkaný Ýsmet Özotraç, vakfýn kuruluþ kronolojisi
ile yönetim kurulu ve denetim kurulunun yapýsý hakkýnda kýsaca
bilgi verdi. Özotraç, KUTSEV aracýlýðýyla Kütahyaya, endüstri
meslek lisesi, meslek yüksek okulu, vakýf üniversitesi
kazandýrýlmasýna yönelik çalýþmalar planlandýðýný ve bu hizmetten
dolayý duyduðu mutluluk ve memnuniyeti dile getirdi. Ayrýca,
eðitim vakfýnýn çok önemli ve büyük bir hizmet olduðunu
belirterek, çalýþmalarda emeði geçenlere teþekkür etti.
KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraçýn konuþmasýnýn
ardýndan, yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek
üyeleri oylamayla seçildi. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine,
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, KUTSO Yönetim
Kurulu Üyeleri Enver Özer ve Ali Karaaytaç, Meclis Üyesi
Derya Erden Çerkeþ, KUTSO 4.Meslek Komitesi Baþkaný
Mustafa Kýzýklýoðlu, seçilirken, Yönetim Kurulu Yedek
Üyeliklerine, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Salih
Çetiner, KUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Yurdagül ve
Fatih Alkýþ, Meclis Üyesi Habil Yýlmaz, KUTSO 7.Meslek
Komitesi Baþkaný Tuncer Kýrdar seçildi. Denetim Kurulu Asil
Üyeliklerine, KUTSO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ali Kongu,
Meclis Üyesi H.Mithat Delen, KUTSO 12.Meslek Komitesi
Baþkaný Mehmet Akdemir, Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine,
KUTSO Meclis Üyeleri M.Selman Hatipoðlu ve Mehmet
Akpýnar, KUTSO 9.Meslek Komitesi Baþkaný Sezai Ar seçildi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, toplantýda yaptýðý
konuþmada; KUTSEVin kuruluþunun hep birlikte yapýlan
gayretli çalýþmalar ile gerçekleþtirildiðini, planlanan eðitim
faaliyetlerinde gönüllü desteðin büyük önem taþýdýðýný belirterek,
onur ve gurur veren bu hizmetten dolayý, emeði geçenlere
ve destekleyenlere teþekkür etti. Güral, KUTSEV tarafýndan
Kütahyaya vakýf üniversitesi kazandýrýlmasýna dair çalýþmalara
hýz verileceðini, ülkemizde iyi örnek olabilecek diðer
üniversitelere inceleme ziyaretleri yapýlacaðýný, ayrýca, planlanan
çalýþmalar hakkýnda görüþme yapmak üzere, yerel ve ulusal
devlet erkanýnýn ziyaret edileceðini ifade etti.
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GENÇ GÝRÝÞÝMCÝLERDEN
VALÝYE ZÝYARET

TOBB Kütahya Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný
Zafer Bintepe ve beraberindeki Ýcra Kurulu üyeleri, Kütahya
Valisi Þerif Yýlmaza tebrik ziyaretinde bulundu.
Bintepe, Vali Yýlmaza yeni görevinde baþarýlar dilerken, gençlik
ve giriþimcilik adýna çalýþmalar yaptýklarýný ve geleceðin teminatý
olan gençlerin giriþimci olabilmeleri için uðraþ verdiklerini
kaydetti.
Bintepe,Valimize Kütahyadaki görevinde baþarýlar diliyoruz.
Kütahya Genç Giriþimciler Kurulu olarak gençlik ve giriþimciliði
arttýrma adýna her türlü faaliyette yer almayý kendimize görev
bilerek, yapýlabilecek ortak çalýþmalarda gereken desteði
vermeye hazýr olduðumuzu bildirmek istiyoruz dedi.

KADIN GÝRÝÞÝMCÝLERDEN
VALÝYE ZÝYARET
TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Sevim
Güral Olgun ve beraberindeki kurul üyeleri, Kütahya Valisi
Þerif Yýlmazý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini sundu.
Ziyarette; Sevim Güral Olgun, kurulun yapýsý ve çalýþmalarý
hakkýnda bilgi vererek, gerçekleþtirilmesi planlanan hedefler
ve faaliyetlerden söz etti. Vali Yýlmaz ise, ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teþekkür etti.

Haber
Ziyaret

KUTSEVDEN

BURSAYA ÝNCELEME
ZÝYARETÝ

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Eðitim Vakfý (KUTSEV)
Yönetim Kurulu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Eðitim Vakfý
kapsamýnda faaliyet gösteren eðitim merkezini (BUTGEM)
incelemek üzere Bursaya ziyarette bulundu.
Ziyarete, KUTSEV Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Enver
Özer, KUTSEV Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Karaaytaç, Fatih
Alkýþ, Mustafa Kýzýklýoðlu, Kütahya Atatürk Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi Müdür Yardýmcýsý Süleyman Sipahioðlu, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý Genel Sekreteri Salih Nafi Alýç katýldýlar.
KUTSEV Yönetim Kuruluna bilgiler veren BUTGEM Genel
Koordinatörü Muammer Paþa; Bursa Ticaret ve Sanayi
Odasýnda üye olan firmalarýn çalýþtýracaðý personel ihtiyacýný
karþýlamak ve mevcut personeli eðitmek amacýyla faaliyetlerini
yürüttüklerini belirtti. BUTGEMin çalýþmalarý ve bu merkezdeki
programlara katýlým þartlarý konusunda bilgi veren Muammer
Paþa, meslek edindirme kurslarýnda 896 saat eðitim
gerçekleþtirildiðini, bu eðitimlerin, sanayicilerin isteklerine göre
verildiðini, eðitimlere katýlan kursiyerlerin istihdam edildiðini
belirtti.
BUTGEMin faaliyetleri ve örnek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler
alan KUTSEV heyeti, bu incelemenin ardýndan Coþkunöz
Eðitim Vakfýný da ziyaret edip, çalýþmalarý yerinde izleyerek
bilgi aldýlar.

KUTSEVDEN
DPÜYE ZÝYARET

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Eðitim Vakfý (KUTSEV)
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral baþkanlýðýndaki heyet,
Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Karaaslaný
makamýnda ziyaret etti.
Ziyarete, KUTSEV Mütevelli Heyet Baþkaný Ýsmet Özotraç,
KUTSEV Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Enver Özer,
KUTSEV Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kýzýklýoðlu, Ali
Karaaytaç, Derya Erden Çerkeþ, KUTSO Yönetim Kurulu
Baþkan V.Ahmet Baðýrgan, Baþkan Yardýmcýsý Ahmet
Y.Yazaroðlu, KUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Yurdagül,
Fatih Alkýþ, KUTSO Meclis Üyeleri Habil Yýlmaz ve Yakup
Germiyanoðlu, KUTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alýç katýldýlar.
Ziyarette, Vakfýn kuruluþu, yapýsý ve projeleri hakkýnda bilgi
veren KUTSEV Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, KUTSO
Eðitim Vakfýnýn Kütahyaya Özel Endüstri Meslek Lisesi,
Meslek Yüksekokulu ve bir Vakýf Üniversitesi kazandýrmayý
hedeflediðini belirterek, bu konuda Dumlupýnar Üniversitesinin
de desteðinin beklendiðini ifade etti.
Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Karaaslan ise,
Kütahyanýn geliþmesine katký saðlayacak tüm projelere ve
þehre bir üniversite daha kazandýrýlmasý konusundaki
çalýþmalara memnuniyetle destek vereceklerini belirtti.
Ziyaretin ardýndan KUTSEV heyeti, Dumlupýnar Üniversitesi
Ýleri Teknolojiler Merkezinde incelemelerde bulunarak, bilgi
aldý. Yrd.Doç.Dr.Alpaslan Duysak, üstün geliþmiþ cihazlarýn
olduðu bu merkezde iþletmelere sunulabilecek imkanlar ve
hizmetler hakkýnda heyete bilgi sundu.
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Haber
Toplantý-Ziyaret

KUTSEVDEN
KÜTAHYA VALÝSÝ
ÞERÝF YILMAZ'A
ZÝYARET

TOBB 69. GENEL
KURULUNA
KATILDIK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðine (TOBB) baðlý ülke

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Eðitim Vakfý (KUTSEV)

genelindeki 365 oda ve borsa ile 1740 delegenin katýlýmýyla

Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Mütevelli Heyet Baþkaný

gerçekleþtirilen TOBBun 69uncu Genel Kurulunda tek aday

Ýsmet Özotraç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Enver Özer, Mustafa

olan M. Rifat Hisarcýklýoðlu,TOBB Baþkanlýðýna yeniden seçildi.

Kýzýklýoðlu, Ali Karaaytaç, Derya Erden Çerkeþ, Fatih Alkýþ,

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, KUTSOnun

Salih Çetiner, Habil Yýlmaz, Kütahya Valisi Þerif Yýlmaz'ý

TOBB Delegeleri Hasan Öncel, Harun Yurdagül, Mustafa Telli,

makamýnda ziyaret etti.

Derya Erden Çerkeþ, Bilal Cicavoðlu, Tolga Eskioðlu ve Genel
Sekreter Salih Nafi ALIÇ ýn katýldýðý TOBBun 69uncu Genel
Kurulunda;
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Baþkaný Nafi
GÜRAL, TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Baþkanlýðýna seçilmiþ
olup, ayrýca TOBB Strateji Geliþtirme Yüksek Kurulunda da
görev verilmiþtir.
Ayrýca ilimizden ve ilçelerimizden, Kütahya Ticaret Borsasý
Baþkaný Ahmet Altýnkayaya Hesaplarý Ýnceleme Komisyonunda,
Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Davut Efeye
Mevzuat Komisyonunda, Gediz Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Mesut Naci Cebecioðluna Avrupa Birliði Uyum

Ziyarette, Vakfýn kuruluþu, yapýsý ve projeleri hakkýnda bilgi
veren KUTSEV Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Vakfýn ilk
olarak hayata geçirmeyi planladýðý ve 2.OSB'de yer tahsisi
yapýlan Özel Endüstri Meslek Lisesi kuruluþunu, ardýndan
Meslek Yüksekokulu ve bir vakýf üniversitesinin ilimize
kazandýrýlmasýnýn hedeflendiðini belirterek, bu konuda ilimizdeki
her kurumdan manevi destek beklendiðini belirtti.
Vali Þerif Yýlmaz'da, ilimize nitelikli eleman kazandýracak meslek
yüksekokulu ve üniversite projelerinin, ilimizin geliþmesi

Komisyonunda, Simav Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Þeref

açýsýndan katký saðlayacak projeler olduðunu belirterek,

Kazcýoðluna Mesleki Eðitim Kurulunda görev verilmiþtir.

ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti.
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Haber
Ziyaret

MOTT MCDONALDDAN

KUTSOYA
ZÝYARET

KUTSO
HEYETÝNDEN
YAVUZ DONATA
ZÝYARET
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral baþkanlýðýnda
KUTSO TOBB Delegeleri Hasan Öncel, Harun Yurdagül,
Mustafa Telli, Derya Erden Çerkeþ, Bilal Cicavoðlu, Tolga
Eskioðlu ile Simav TSO Baþkaný Þeref Kazcýoðlu, Gediz TSO
Baþkaný Mesut Naci Cebecioðlu ve KUTSO Genel Sekreteri
Salih Nafi Alýç, Sabah Gazetesi Yazarý Yavuz Donatý Sabah
Gazetesi Ankara temsilciliði binasýnda ziyaret etti.

Ýngiltere menþeli danýþmanlýk firmasý Mott MacDonald yetkilisi
Chris Whittle, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO)

Gazeteci-yazar Yavuz Donat, yapýlan ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, ülkemiz gündeminde yer alan

Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güralý ziyaret etti. Ziyarette

ekonomik ve siyasi geliþmelerle ilgili gözlemlerini heyetle

KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Enver Özer ile Zafer Kalkýnma

paylaþtý.

Ajansý Genel Sekreter Vekili Veli Oðuzda hazýr bulundular.

Samimi bir atmosferde gerçekleþen ziyarette, KUTSO Yönetim

Ziyarette, Kütahyanýn genel ekonomik ve sosyal yapýsý ile,

Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Yavuz Donatý Kütahyaya davet

Zafer Havalimaný hakkýnda ilimizde ve bölgemizde

ederek, ilimizdeki geliþmeler ve ülkemizin gündemindeki

gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda bilgiler verildi. Havayolu

konular hakkýnda görüþlerini ifade etti. Simav TSO Baþkaný

ulaþýmýnýn Kütahya ve bölgedeki diðer iller açýsýndan önemine

Þeref Kazcýoðlu ile Gediz TSO Baþkaný Mesut Naci

deðinen Nafi Güral, Zafer Havalimaný ile ilgili olarak çeþitli

Cebecioðluda ülke gündemindeki konular hakkýnda ilçelerindeki

toplantý ve anketler gerçekleþtirildiðini, üyelere SMS

gözlemlerini belirterek, Gazeteci-Yazar Yavuz Donatý ilçelerine

gönderilmesi, KUTSO Dergisinde ve yerel basýnda açýklamalar

davet ettiler.

yapýlmasý ile halka ve kamuoyuna bilgi aktarýldýðýný, Zafer
Havalimaný içerisinde üyelerin ve TOBB mensuplarýnýn hizmetine
özel CIP Salonunun KUTSO tarafýndan yaptýrýldýðýný ifade etti.
Konuðun yönelttiði sorularý da yanýtlayan Güral, Kütahyanýn
coðrafi konum avantajlarý, yeraltý ve termal zenginlikleri, cazip
yatýrým potansiyelinden söz ederek, Zafer Kalkýnma Ajansý
(ZEKA) ile birlikte ortak çalýþmalar yapýldýðýný, ZEKAnýn bu
çalýþmalarýyla Kütahyaya ve bölgeye olumlu katkýlar saðlandýðýný
belirtti.
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Haber
Açýlýþ - Yardým

TOBB KÜTAHYA
KADIN
GÝRÝÞÝMCÝLER
ÝL KURULUNA
ÖZEL ÇALIÞMA
ODASI AÇILDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Kütahya Kadýn
Giriþimciler Ýl Kuruluna tahsis edilen, Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý (KUTSO) hizmet binasý içerisindeki özel çalýþma ofisinin
açýlýþý yapýldý.
Açýlýþa, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Meclis
Baþkaný Ýsmet Özotraç, KUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB
Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný
Sevim Güral Olgun ve kurul üyeleri ile basýn mensuplarý katýldý.
Tebrik ziyaretlerini kabul eden TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler
Ýl Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Sevim Güral Olgun, Kadýn
giriþimcilerin iþ dünyasýna kazandýrýlmasýna ülkemizin geleceði
için çok önem veriyoruz. Evdeki iþ gücünü açýða çýkarmak
ve kadýnlarýmýzla beraber projelerimizi paylaþmak için 2007
yýlýndan bu yana çalýþmalar ve faaliyetlerde bulunuyoruz.
Kurulumuz oluþtuðu dönemde Ticaret ve Sanayi Odamýz yeni
ve büyük bir hizmet binasýna taþýndý. Bu bizim için büyük bir
avantajdý. Yine kurulumuzun oluþtuðu dönemde, KUTSO

KUTSODAN
RAMAZAN
AYINDA
730 AÝLEYE
GIDA YARDIMI
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binamýzýn üst katýndaki eðitim salonunda kadýnlarýmýz için
yabancý dil ve bilgisayar kurslarý düzenledik. Ayrýca, Kütahyanýn
ilçeleri ile bir bütün olduðu düþüncesinden hareketle, kurul
olarak ilimiz ve ilçelerimizde düzenlediðimiz etkinliklerde,
giriþimci kadýnlarýmýzý, baþarýlý rol modellerle buluþturduk,
kadýnlarýmýza cesaret verecek olan bu etkinliklerde Kütahya
ve ilçelerinde yaklaþýk iki bin kadýnýmýzla bir araya geldik dedi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ise yaptýðý
konuþmada, kadýnlarýn ekonomide aðýrlýklarýný hissettirmelerinin
Türkiyede biraz geç kaldýðýný söyledi. Kadýnlarýn ekonomide
yer almalarýnýn hem ailelerin, hem de Türkiyenin menfaatine
olduðunu belirterek Kadýn Giriþimciler Kurulumuzu kutluyorum.
Giriþimciler olarak daha çok kadýnýn, ekonominin içine girmesini
saðlayacak çalýþmalar yapýn. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
çatýsý altýnda olmanýzdan dolayý, bu gücü iyi kullanmanýz lazým
dedi. Nafi Güral, TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulunu
tebrik ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

Finansmaný Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan
karþýlanan ve ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmak üzere her yýl Ramazan
ayýnda yapýlan gýda yardýmlarý, bu yýl da Kütahya il merkezi ile merkeze
baðlý köylerde yaþayan ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý.
Her biri yaklaþýk 50 TL deðerinde, toplam 35.000 TL tutarýndaki
gýda yardým paketleri, KUTSO Yönetim Kurulu, Meclis üyeleri ve
oda çalýþanlarý aracýlýðýyla ihtiyaç sahibi 730 aileye daðýtýmý
gerçekleþtirildi.
Yardýmlaþma anlamýnda yoðun duygularýn yaþandýðý Ramazan
ayýnda, ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza ulaþabilmek amacýyla, 34
meclis üyesi ve personelden oluþan yaklaþýk 45kiþi tarafýndan
daðýtýlan gýda yardým paketlerini teslim alan vatandaþlarýmýz, yapýlan
bu yardýmlar nedeniyle teþekkür ederek, memnuniyetlerini belirtti.

Haber
Toplantý

ALMANYA-TÜRKÝYE ARASINDA
MESLEKÝ EÐÝTÝM ÝÇÝN KÖPRÜLER
Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý koordinatörlüðünde yürütülen
ve Kütahya, Afyonkarahisar, Gediz, Simav Ticaret ve Sanayi
Odalarý ile Münih Ticaret Odasý ve Köln Ticaret Odasýnýn ortak
olduðu Sivil Toplum Diyaloðu AB-Türkiye Oda Forumu-II ABTürkiye Odalarý Ortaklýk Hibe Programý kapsamýndaki AlmanyaTürkiye Arasýnda Mesleki Eðitim Ýçin Köprüler projesi toplantý
ve çalýþtaylarý, Uþak ve Afyonkarahisardan sonra, Kütahyada
gerçekleþtirildi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) evsahipliðinde
gerçekleþtirilen toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný KUTSO Yönetim
Kurulu Üyesi Enver Özer yaptý. Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý
Genel Sekreteri Caner Urhan ise, projenin kapsamý ve bu
kapsamda gerçekleþtirilen toplantý, çalýþtay ve ziyaret faaliyetleri
hakkýnda bilgi verdi.
Ticaret ve sanayi odasý yetkilileri, özel sektör temsilcileri, Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðü ve mesleki eðitim veren okullarýn yetkililerinin
katýldýðý toplantýda, Almanya Ticaret Odalarý ile Uþak ve Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý yetkilileri tarafýndan bilgiler verildi.
Ayrýca mesleki eðitimin geliþtirilmesine katký saðlayacak
müzakereler yapýldý. Almanya eðitim sisteminin genel özellikleri,
þirketlerde ve okullarda mesleki eðitim sisteminin uygulanma
þekli ile ilgili sunum katýlýmcýlarla paylaþýldý.

Projenin TR 33 Bölgesindeki þehirlerde mesleki eðitimi
geliþtirmek, sanayi ile meslek okullarý arasýnda bir köprü
oluþturmak, Almanyadaki eðitim sistemini inceleyerek bir
model oluþturmak, oluþturulan modeli Türkiyedeki eðitim
sistemine önermek amacýyla baþlatýldýðý belirtildi. Projenin
genel hedefinin, proje ortaðý olan ticaret ve sanayi odalarý
arasýnda karþýlýklý yarar ve sürdürülebilir iliþki ve iþbirliði kurulmasý
olduðu ifade edildi. Projenin özel hedeflerinin ise, Almanyada
bulunan meslek odalarýndan bilgi transferi ile mesleki eðitim
alanýnda Afyonkarahisar, Kütahya ve Uþak Ticaret ve Sanayi
Odalarýnýn kapasitesinin güçlendirilmesi, ayrýca mesleki eðitim
alanýnda Türkiyede farkýndalýk saðlanmasý olduðu belirtildi.
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Haber
Toplantý

EGELÝ GENÇ GÝRÝÞÝMCÝLER
30 AÐUSTOSTA KÜTAHYADA BULUÞTU
TOBB Ege Bölgesi Genç Giriþimciler Kurulu toplantýsý,
Kütahyanýn kurtuluþunun ve büyük zaferin kazanýldýðý 30
Aðustosun yýldönümünde, TOBB Kütahya Genç Giriþimciler
Kurulu evsahipliðinde, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnda
gerçekleþtirildi.
TOBB Kütahya Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Zafer
Bintepenin baþkanlýðýný yaptýðý Ege Bölgesi Genç Giriþimci
Kurullarýnýn, Afyonkarahisar, Aydýn, Denizli, Ýzmir, Manisa,
Muðla, Uþak illerindeki kurullarýn baþkan ve üyeleri katýldý.
Toplantýya, TOBB Genç Giriþimciler Üst Kurul Üyesi Ziya
Kalkavan, TOBB Genç Giriþimciler Kurulu Üyesi Sezai Hazýr,
TOBB Genç Giriþimciler Kurulu Uzman Yardýmcýsý Ali Taylan
Öztaylan, TOBB Genç Giriþimciler Kurulu Danýþmaný Berrak
Kutsoy, TOBB Genç Giriþimciler Kurulu Sorumlusu Cahit
Ceren konuk oldular.
Zafer Bintepenin açýlýþ konuþmasý ile baþlayan ve Ege Bölgesi
illerinden katýlan Genç Giriþimci Kurulu baþkanlarýnýn da
konuþma yaptýðý toplantýda, giriþimci kurullarýnýn illerdeki çalýþma
ve faaliyetleri müzakere edildi.
Bintepe yaptýðý konuþmada; Ege Bölgesinin geliþmesine katký
saðlayacak olan fikirlerin karþýlýklý olarak paylaþýlacaðýný belirtti
ve bu fikirlerin üretilmesinde ve yapýlacak çalýþmalarda genç
giriþimcilerin payýnýn büyük olacaðýný ifade etti. Ayrýca, genç
giriþimcilerin tüm bölgede, üniversiteler ile saðlayacaðý iþbirliðinin
önemini vurguladý.
50 yýlý aþan iþ tecrübeleri ile giriþimcilere tavsiyelerini paylaþan
Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral ise þöyle konuþtu:
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Zaman akýp gidiyor. Her þeyin baþý saðlýktýr. Önce saðlýklý
olacaksýnýz ama sonrasýnda asla itibarýnýzý zedelemeyeceksiniz.
En önemlisi de çok çalýþacaksýnýz. Hesap yapmak önemlidir.
Her zaman ancak alternatif planlarýnýz olmalýdýr. Ayaðýnýzý
mutlaka yere saðlam basýn. Günümüzde zaman size uymaz,
siz zamana uyacaksýnýz. Üç þeyi hazmetmek zordur. Bunlar;
makam, þöhret ve servettir. Kendinize güvenin ve her zaman
tevazu gösterin. Unutmayýn ulu çýnarlar, küçük fidanlardan
oluþur.

Haber
Ziyaret

Yalova Ýl Müftülüðüne atanan Kütahya Müftüsü Mustafa
Üskülüplü, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim
Kuruluna veda ziyaretinde bulundu.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Baðýrgan ve
KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Karaaytaçýn hazýr bulunduðu
ziyarette, Kütahyada 5,5 yýl görev yapan Üskülüplü, Kütahyayý
çok sevdiðini, þehirden ayrýlýþýnýn sadece fiziki olduðunu, gönül
baðýnýn devam edeceðini belirtti.
Aðustos ayý sonunda Bosna Herseke yaptýðý ziyaretin
izlenimlerini paylaþan Üskülüplü, görev yaptýðý her þehirde,

MÜFTÜ
ÜSKÜLÜPLÜDEN
KUTSOYA VEDA
ZÝYARETÝ

kurumlar arasýndaki kaynaþmaya büyük önem verdiðini ifade
etti.
Özellikle Ramazan aylarýnda, yardýmlaþma ve kaynaþma
duygularýnýn arttýðýný, kamu yetkilileri ve özel sektör temsilcileri
ile çeþitli programlarda bir araya geldiklerini, bu vesile ile
beraberlik geleneðinin artarak sürdürüldüðünü söyledi.
Ziyaretin anýsýna, Mustafa Üskülüplüye, KUTSO tarafýndan
eðitim ve kültür hizmeti olarak bastýrýlan Kütahya Sanatçýlarý
eseri takdim edildi.

BERBEROÐLU ÝNÞAAT
KONUT, ÝÞYERÝ, FABRÝKA BÝNALARI
DEPOLAMA HÝZMETLERÝ
ÝNÞAAT VE SATIÞTA HÝZMETÝNÝZDEYÝZ...
BERBEROÐLU ÝNÞAAT SAN. VE GAYRÝMENKUL TÝC. LTD. ÞTÝ.
ESREK SULTAN ÝÞHANI KAT:2 NO:48 KÜTAHYA
TEL: 0 (274) 216 18 20
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KARDÝYAK
REHABÝLÝTASYON
VE
KALP SAÐLIÐI
Uz.Dr.Salih Eryýlmaz
Kardiyoloji Uzmaný

Fuat Yüksel
Fizyoterapist
Kardiyak (kalp rahatsýzlýðý olan) rehabilitasyon; kalp ve damar
hastalýðý olan kiþilerin en fazla fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel
kapasiteye ulaþtýrýlmasý amacý ile uygulanan iþlemlerin tümüdür.
Rehabilitasyon programýnýn temel amacý hastanýn günlük
yaþantýsýnda fonksiyonelliðini arttýrmak ve morbidite (hasta
olma oraný) ve mortaliteyi (ölümü) azaltabilmek için hastalýðýn
doðal seyrini deðiþtirmektir. Günümüzde, miyokard (kalp kasý),
infarktüsü (yerel kansýzlýktan dolayý dokunun ölümü), koroner
(kalbi besleyen damarlar) arter by-pass cerrahisi, koroner
anjiyoplasti (damar açýmý) sonrasý, kardiyomiyopati (kalp kasýnýn
yetersiz kasýmýndan dolayý oluþan rahatsýzlýk), kalp yetmezliði
ve hipertansiyon varlýðýnda, kalp pili yerleþtirilmesi sonrasý,
kalp kapak hastalýklarý ve kapak replasmaný (yerine koyma)
sonrasý, kalp nakli sonrasý gibi bir çok kardiyak durum ve
hastalýkta uygulanmaktadýr.
Kardiyak rehabilitasyon, herhangi bir kalp hastalýðý nedeni ile
fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak kýsýtlanan hastanýn iþ ve
sosyal hayatýna geri dönebilmesi, fonksiyonel kapasitesinin
geliþtirilmesi, fizyolojik uyumun ve semptomatik (belirti)
iyileþmesinin saðlanmasý, hastanýn kaygý ve depresyon
düzeyinin azaltýlmasý ve psikolojik durumunun düzeltilmesi,
sosyal çevreye uyumunun saðlanmasý, kalple iliþkili istenmeyen
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durumlarýn geliþiminin önlenmesi ve hastanýn yaþam süresinin
uzatýlmasý amaçlanýr. Kardiyak rehabilitasyon, hastanýn kýsýtlýlýklarý,
risk faktörleri iyi deðerlendirildiði, deneyimli bir ekip tarafýndan
hastaya uygun program çizildiði ve hasta yakýndan izlendiði
sürece hastalarýn son derece yararlandýðý bir programdýr.
Kardiyak rehabilitasyon multidisipliner (çok alanlý) bir program
olup mutlaka bir ekip tarafýndan yürütülmelidir. Ekipte fiziksel
týp ve rehabilitasyon uzmaný, kardiyoloji uzmaný, hastayý kardiyak
yönden izleyen hekim, kardiyak rehabilitasyon konusunda
eðitim almýþ ve deneyimli fizyoterapist (fizik tedavi uzmaný) ve
hemþire, psikiyatrist ve/veya psikolog, diyet uzmaný, sosyal
hizmet uzmaný ve iþ ve uðraþý terapisti yer almaktadýr. Kardiyak
rehabilitasyon programýna alýnacak hastanýn öncelikle uygunluðu
açýsýndan deðerlendirilmesi, incelenmesi ve test yapýlmasý
gereklidir.
Rehabilitasyonun basamaklarý her hastaya uygun olacak
þekilde düzenlenebilir ancak yoðun rehabilitasyon programý
için bazý kontrendikasyonlar (sakýnca) ve risk faktörleri mevcuttur.
Kontrol edilemeyen göðüs aðrýsý (anstabil anjina), ilaçla kontrol
edilemeyen hipertansiyon (yüksek tansiyon), egzersiz sýrasýnda
sistolik (kalp kasýlýmý) kan basýncýnda belirgin düþme, ortaaðýr aort kapak darlýðý, akut sistemik hastalýk veya ateþ, kontrol

Köþe Yazýsý
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edilemeyen atrial (kalbin kulakçýk bölümü) veya ventriküler(kalp
karýncýðýndaki bir odaktan kaynaklanan kalbin hýzlý çarpmasý)
aritmiler (kalp atýþýndaki düzensizlik), kontrol edilemeyen
taþikardi (kalbin hýzlý kasýlmasý), kalp yetmezliði, aktif perikardit
veya miyokardit, yeni emboli gibi sorunlar aktif egzersizin
gerektiði klasik rehabilitasyon programý için engel oluþturur.
Bu tip hastalar için immobilizasyonun (hareketsizleþtirme)
olumsuz etkilerinden korunacak þekilde basit egzersiz
programlarý belirlenir. Kontrendikasyon (sakýnca) oluþturulan
durumun tedavisi yapýlabiliyorsa tedavi sonrasý hasta tekrar
aktif rehabilitasyon programýna dâhil edilir. Hastanýn, kardiyak
rehabilitasyon için uygun aday olduðuna karar verildikten
sonra kýsýtlýlýklarýnýn, var olan sorunlarýn bilinmesi ve yaþantýsý
için beklentilerin ve gerekliliklerinin belirlenmesi için daha ayrýntýlý
deðerlendirilmesi gereklidir. Bu deðerlendirmede hastanýn
fonksiyonel ve fiziksel kapasitesi, kalp fonksiyonlarý, solunum
fonksiyonlarý, hareket sistemi, var olan diðer hastalýklar, hastanýn
yakýnmalarý, kalp hastalýðý için var olan risk faktörleri, vücut
kompozisyon analizi ve risk analizi yer alýr. Hastanýn klinik
durumuna, risk faktörlerine, hastanýn gereksinimlerine göre
rehabilitasyon programý belirlenir.
Tüm kardiyak rehabilitasyon programlarý, hastanýn fonksiyonel
kapasitesini ve fiziksel kondisyonunu arttýrmak amacý ile
egzersiz programýný ve risk faktörlerinin azaltýlmasý ile yaþam
biçimi deðiþiklikleri konusunda hastanýn ve ailesinin eðitimini
kapsar. Risk faktörlerinin azaltýlmasý sigaranýn býrakýlmasý,
artmýþ kan basýncýnýn ve kan lipidlerini (yaðýmsý) düzenlenmesi,
düzenli aerobik kondisyon programý, yaðdan fakir diyetin
uygulanmasý ve stresle baþa çýkma yöntemlerini içermelidir.
Bu aþamada, hekimin yaný sýra psikolog ve diyet uzmanýndan
yardým alýnýr. Hasta rehabilitasyon ekibinin bir elemaný olduðu
için ve rehabilitasyon süreci yaþam biçimi deðiþikliklerini içerdiði
için hastanýn eðitimi ve rehabilitasyonun amaçlarýnýn öðrenilmesi
önem taþýmaktadýr.
Kardiyak rehabilitasyon programý genellikle 3 fazdan oluþur.
Faz I (erken dönem) ilk 1-2 haftayý, Faz II (ara dönem) sonraki
4 -12 haftayý ve Faz III (idame) 3.ay ve sonrasýný içerir. Faz I
miyokard (kalp kasý) infarktüsü, anjioplasti, koroner arter bypass cerrahisi sonrasý hastanede veya hastanýn var olan
kardiyak hastalýðýnýn seyrinde bir deðiþiklik ortaya çýktýðý zaman
baþlar. Bu dönemde hastanýn týbbi deðerlendirmesi yapýldýktan
sonra risk faktörleri belirlenip hastalýðý ve kardiyak rehabilitasyon
programý ile ilgili eðitim verilir. Kardiyak fonksiyonlarý izlenerek
günlük yaþama geçiþi ve uyumunu saðlayacak þekilde
fonksiyonel egzersiz programý belirlenir. Bunun yaný sýra
gerekiyorsa psikolojik destek verilir ve diyet düzenlemesi
yapýlýr. Komplikasyonsuz miyokard (kalp kasý) infarktüsü (yerel
kansýzlýktan dolayý dokunun ölümü) sonrasý ilk 24-48 saatte
rehabilitasyon programý uygulanmaya baþlanýr. Yatak içi eklem
hareketleri ile ilgili egzersizlerle baþlanýr. Hastanýn kendine

bakým aktivitelerinin yaptýrýlmasý, kiþisel saðlýk bilgisi aktiviteleri,
yataktan sandalyeye geçiþ, oda içinde yürüme, koridorda
yürüme gibi basamaklar adým adým hastaya yaptýrýlýr. Bu
aktiviteler sýrasýnda gerekiyorsa EKG (kalp atýþlarýnýn kayýt
edilmesi), kan basýncý, nabýz izlemi yapýlýr ve hasta egzersiz
sýrasýnda ortaya çýkabilecek belirti açýsýndan deðerlendirilir.
Taburculuk öncesi, hastanýn kullanacaðý ilaçlar, sigara býrakma,
kilo verme, diyet deðiþikliði gibi gerekli bilgiler hastaya aktarýlýr.
Hastanýn kapasitesine ve kardiyak durumuna göre günlük
fiziksel aktivite düzeyi, kaçýnýlmasý gereken aktiviteler, ortaya
çýkabilecek yakýnmalar, hissedilen yorgunluk derecesinin
önemi gibi konularda hasta bilgilendirilir. Bu dönemde en çok
karþýlaþýlan durum, hastanýn yeterince bilgilendirilmemesi
nedeni ile kaygý ve korku ile eve kapanmasý, çok genç ve
üretken yaþtaki hastalarýn yaþamdan çekilmeleri ve fonksiyonel
kapasitelerinin çok altýnda, sedanter (hareketsiz) bir yaþam
sürdürmeleridir. Bu nedenle faz I sýrasýnda hastanýn yeterince
bilgilendirilmesi, durumuna uygun egzersiz programýna
alýþtýrýlmasý ve bu yönde cesaretlendirilmesi önemlidir. Ayrýca
faz II baþlayana kadar sürdüreceði aktivite düzeyi belirlenir.
Faz II hasta taburcu olduktan 2-6 hafta sonra baþlar. Hastalar
tekrar deðerlendirilip hastane ortamýnda kendisine uygun
þekilde belirlenmiþ egzersiz programýna alýnýr. Faz III idame
dönemidir ve hastanýn yaþamý boyunca izlemesi gereken
programdýr. Hedef, saðlýklý yaþam biçiminin hastaya
kazandýrýlmasýdýr. Kardiyak rehabilitasyon sýrasýnda uygulanan
egzersiz programlarýnýn bazý olumlu fizyolojik etkileri vardýr.
Bunlar, solunum sisteminde solunum kapasitelerinde artýþ,
kalp atým hacminde artýþ ve ayný iþ yükünde kalp hýzýnda
azalma, sistolik (kalp kasýlýmý) ve diyastolik (nabýz basýncý) kan
basýncýnda azalma, kalp kasýnýn kasýlma gücünde artýþ, kan
akýmýnda ve kalbe kanýn dönüþünde artýþ gibi kardiyovasküler
(kalp-damar) deðiþiklikler sonucu, diðer sistemlerde ortaya
çýkan deðiþikliklerle birlikte kiþinin en çok oksijen tüketiminde
ve egzersiz kapasitesinde artýþ görülür. Ayrýca vücut yað
kütlesinde azalma, yaðsýz vücut kütlesinde artýþ, kan kolesterol
ve trigliserid (kandaki yað) düzeyinde azalma, HDL (iyi kolestrol)
düzeyinde artma, uykunun düzenlenmesi, psikolojik durumda
düzelme olmasý beklenen deðiþikliklerdir. Kiþinin özgüveninde
ve yaþam kalitesinde artýþ uzun süreli egzersiz programlarý
sonucunda görülmektedir.
Sonuç olarak, kardiyak hastalýðý olan kiþilerde, modern týp,
hastanýn izole edilmesi, sosyal yaþamdan çekilmesi, aktivitesinin
kýsýtlanmasý yerine, hastaya göre dikkatle çizilmiþ egzersiz
programlarý ve eþlik eden destek programlar ile yaþama
katýlmasýný, aktivite düzeyini artýrmasýný ve yaþam süresini daha
kaliteli bir biçimde uzatmasýný saðlamaktadýr. Ülkemizde de,
kardiyak hastalarýn bu konuda bilinçlendirilmesi ve kardiyak
rehabilitasyon için uygun merkezlere yönlendirilmesine özen
gösterilmesi önemlidir.

93

Ajanda
Fuarlar

02 -10.11.2013
32.Uluslararasý Ýstanbul Kitap Fuarý
Kitap ve Süreli Yayýnlar
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul
02-10.11.2013
ARTIST 23.Uluslararasý Ýstanbul Sanat Fuarý
Sanat
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi /Ýstanbul
04-09.11.2013
MODEF EXPO 2013 Mobilya ve Dekorasyon Fuarý(15.)
Mobilya ve Dekorasyon
Ýnegöl Belediyesi Fuar Merkezi/Bursa
05-10.11.2013
Bursa Otoshow 2013
Bursa 8.Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve
Aksesuarlarý Fuarý
Otomobil, Ticari Araçlar
Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi /Bursa
06-07.11.2013
WEBIT Kongresi
EMEA Pazarýna Odaklý Digital, Teknoloji,
Giriþimci Ekosistem Geliþimi
Haliç Kongre Merkezi/Ýstanbul
06.-09.11.2013
Aymod 11.Uluslararasý Ayakkabý Moda Fuarý
Ayakkabýlar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum,
Mümessillikler ve Dergiler
Ýstanbul Fuar Merkezi/Yeþilköy/Ýstanbul
06-10.11.2013
ADANA TARIM FUARI 2013
7. Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý
Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi
Tüyap Adana Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi /Adana
07-10.11.2013
Domotex Middle East 2013
Yer Döþemeleri, Halý ve Dokuma Makineleri, Teknolojileri,
Ýstanbul Fuar Merkezi/Yeþilköy/Ýstanbul
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06-10.11.2013
ADANA SERA-BAHÇE FUARI 2013
7. Seracýlýk, Bahçecilik, Fidancýlýk, Tohumculuk,
Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarý
Seracýlýk, Bahçecilik, Fidancýlýk, Tohumculuk, Çiçekçilik
Tüyap Adana Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi/Adana
07-10.11.2013
Contemporary Ýstanbul Çaðdaþ Sanat Fuarý
Çaðdaþ ve Güncel Sanat
Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý ile Ýstanbul
Kongre Merkezi / Ýstanbul
08-10.11.2013
Ankagold Ankara
Altýn, Mücevher Saat ve Gümüþ Fuarý'13
Altýn, Mücevher, Saat, Gümüþ ve Aksesuarlarý
ATO Kongre ve Sergi Sarayý/Ankara
11-12.11.2013
METEX Orta Doðu Turizm Fuarý
Turizm
WOW Kongre Merkezi/Yeþilköy/Ýstanbul
14-15.11.2013
TÜYAK 2013
2.Yangýn ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi
Yangýnýn Algýlanmasý, Önlenmesi ve Güvenlik Kontrol
Sistemleri
WOW Kongre Merkezi/Yeþilköy/Ýstanbul
14-16.11.2013
Marathon Expo 2013
Spor ve Saðlýklý Yaþam Fuarý
Sinan Erdem Spor Salonu/Ýstanbul
14-16.11.2013
Anfaþ Hetex 5.Uluslararasý Saðlýk Turizmi Fuarý
Saðlýk Kuruluþlarý, Sigorta Þirketleri, Termal ve Spa Otelleri
Antalya Fuar Merkezi/Antalya
14-16.11.2013
Life Style in Ýstanbul Fuarý
Tüketici Elektroniði, Ev Eþyalarý, Hediyelik Ürünler
Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý /Ýstanbul

Ajanda
Fuarlar

14-17.11.2013
KALÝTE ' 13 (6.)
Kalite, Kontrol, Metroloji ve Test Ekipmanlarý, Endüstriyel
Yazýlým
Ýstanbul Fuar Merkezi/Yeþilköy/Ýstanbul
14.-17.11.2013
Comvex Ýstanbul 2013
4.Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan Sanayi Fuarý Ticari Araçlar,
Otobüs ve Yan Sanayi
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/Ýstanbul
14-17.11.2013
LOGIST EURASIA 2013
6. Lojistik Endüstrisi, Taþýmacýlýk, Yükleme, Boþaltma,
Istifleme, Depolama Araç, Donaným,
Sistem ve Teknolojileri Fuarý
Taþýmacýlýk, Nakliye, Kargo, Alan Ýþletme, Gümrükleme,
Araç Donanaým, Sistem ve Yan Sanayi
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/Ýstanbul
14-17.11.2013
ÝZ SAÐLIK Ýzmir 1.Ýnsan ve Saðlýk Hizmetleri Fuarý
(Termal Saðlýk Bölümü)
Hastaneler, Tedavi ve Saðlýklý Yaþam Merkezleri, Poliklinikler,
Týbbi Donaným ve Malzemeler, Sigorta Þirketleri, Termal
Turizm ve Saðlýk Merkezleri
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi/Ýzmir
14-17.11.2013
Hometex 2013 Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarý
Ev Tekstili ve Dekorasyonu
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy/Ýstanbul
21-23.11.2013
CNR Leather & Fur 2013 Fuarý
Deri, Deriden Mamül Ürünler ve Yan Sanayi
Ýstanbul Fuar Merkezi/Yeþilköy/Ýstanbul
21-23.11.2013
IDF 2013 Ýstanbul 8.Deri Fuarý
Giysilik, Ham Deriler, Deri Konfeksiyon, Deri Ýþleme
Makineleri, Finisaj, Kimyasallar
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/Ýstanbul

21-24.11.2013
Homeland Security 2013
Güvenlik Teknolojileri Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi/Yeþilköy/Ýstanbul
21-24.11.2013
Makexpo 2013 Ankara Metal Ýþleme Makinalarý, Takým
Tezgahlarý, Delme, Kaynak, Kesme Teknolojileri Fuarý
Metal Ýþleme Makinalarý, Teknolojileri
ATO Kongre ve Sergi Sarayý/Ankara
28-30.11.2013
Transport Lojistik 2013
Uluslararasý Transport Araçlarý, Ekipmanlarý, Ekipman ve
Yönetim Teknolojileri
Ýstanbul Fuar Merkezi/Yeþilköy/Ýstanbul

DUYURU

SANAYÝ AMAÇLI KULLANILAN
YERALTI SULARI
Kütahya Valiliði Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðünden
Odamýza gelen yazýda;
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý yazýsýna istinaden, stratejik
bir kaynak olan yeraltý sularýmýzýn sürdürülebilir þekilde
yönetilmesi için düzenli ve sürekli olarak ölçülmesi
gerçeðinden yola çýkarak, 167 sayýlý Yeraltý Sularý Hakkýnda
Kanunda bir deðiþiklik yapýldýðý bildirilmektedir.
Yazýda ayrýca, 1 Mart 2013 tarih ve 28574 sayýlý Resmi
Gazete yayýmlanan bu deðiþiklik ile sanayi maksatlý
kullanýlan kuyulara, kanunun yayýmlandýðý tarihten itibaren
bir yýl içerisinde ölçüm sistemi kurulmasý, bir yýl içerisinde
ölçüm sistemi kurulmayan kuyularýn belgelerinin iptal
edilerek, kuyularýn kapatýlacaðý hükmü getirildiði
bildirilmektedir.
Söz konusu Kanun deðiþikliði ile yapýlan düzenlemeye
ait uygulamanýn, kanuni süre içerisinde tamamlanmasý;
gerek yeraltý suyu kullanýcýlarýnýn maðdur olmamalarý,
gerekse yeraltý suyu kullanýmýnýn kontrol altýna alýnmasý
bakýmýndan önemli olduðu bildirilmektedir.
Bu sebeple, sanayi suyu kullaným maksatlý kuyulara ölçüm
sistemi kurulmasý için yapýlacak çalýþmalarla ilgili olarak
gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiðini üyelerimizin
bilgilerine sunarýz.
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Kitap
Seçtiklerimiz

Limited Þirketlerde Kanuni Temsilci
ve Ortaklarýn Vergisel Sorumluluklarý
Eslem Ayaz
Limited þirketten tahsil edilemeyen
vergi borçlarýndan dolayý kanuni
temsilci ve ortaklar hakkýnda yapýlan
takibatýn dayanaðý olan 213 sayýlý Vergi
Usul Kanunu ile 6183 sayýlý Amme
Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda
Kanun hükümleri vergi idareleri
tarafýndan farklý uygulanabilmekte,
kanuni temsilci ve ortaklar ise deðinilen
Kanunlardan doðan vergisel
sorumluluklarý nedeniyle çeþitli
sorunlarla karþýlaþabilmektedir. Bu
durum ise idareler açýsýndan zaman
ve emek kaybýna; kanuni temsilci ve
ortaklar açýsýndan hak kaybýna yol
açmaktadýr.

Dev Bir Markanýn Yaratýcýsýnýn
Ýnanýlmaz Hikayesi

Steve Jobs - Apple
Jeffrey S. Young

Bu cesur ve tamamen resmî
olmayan portre, Steve Jobs'ýn
iþletme tarihindeki en büyük ikinci
oyunu nasýl sahnelediðini
anlatýyor. Kitap, bizi, 1970'lerdeki
Silikon Vadisi'nin baþ döndürücü
günlerine geri götürüp Jobs'ýn
olaðan dýþý hayatýna sokuyor: Lisede toplum
dýþýna itilmiþ bir öðrencilik hayatý...Ýlk kurduðu þirketin
iflasý...gözden düþüþü...Apple'ýn ve bilgisayarýn geliþim
serüvenin arkasýndaki itici güç hâline gelerek ilk büyük
baþarýya ulaþmasý...Müthiþ dönüþü üzerinde çalýþarak
Pixar'la birlikte eðlencesanayinde devrim
yapýþý...Apple'daki tahtýný geri isteyiþi...Ve iPod'un sýra
dýþý baþarýsýyla, dijital çaðýn muhtemelen en büyük
yenilikçisi olarak saygýnlýðýný geri kazanýþý...
Yakamoz Yayýnevi
Yayýnevi / Araþtýrma - Ýnceleme Dizisi
Türkçe (Orijinal Dili:Ýngilizce)
392 s. -- 3. Hamur-Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 21 cm
Ýstanbul, 2009, 1. Basým
ISBN : 9786053841104
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Kitapta yaklaþýk 10.000 Danýþtay kararý
taranarak en çok karþýlaþýlan
uyuþmazlýklar tespit edilmiþ; vergi
kanunlarý Danýþtay kararlarý ile birlikte
deðerlendirilerek limited þirketlerin
kanuni temsilci ve ortaklarýnýn hangi
aþamalardan geçerek vergilendirilmesi
gerektiði incelenmiþtir.
Seçkin Yayýncýlýk
Yayýncýlýk / Hukuk Dizisi
Türkçe
388 s. -- 2. Hamur-Hamur-- Ciltsiz
16 x 24 cm
Ankara, 2013, 1. Basým
ISBN : 9789750223761

Giriþimciler için Kolay ve Hýzlý
Ýþ Planý Hazýrlama
Tufan Karaca
Bugün artýk babadan kalma
yöntemlerle ne yeni þirket kurmak
ne de þirket yönetmek mümkün
deðildir. Çaðdaþ ve rekabetçi her
kurumun Ýþ Planý'na ihtiyacý vardýr.
Tufan Karaca'nýn iþ dünyasýnda
uzun süreli çalýþmasýnýn ardýndan
gereksinim duyarak kaleme aldýðý
bu çalýþmanýn, bu alanda bir
boþluðu doldurarak, giriþimcilere
ve KOBÝ'lere çok faydalý bir yol
gösterici olacaðýna inanýyorum. Osman S. Arolat
(Dünya Gazetesi) ''Ýþ hayatýnda Fikirlerin ve Hayallerin baþarýya
ulaþabilmesi ancak saðlýklý, güvenilir Ýþ Planý yapmakla
mümkündür. Tufan Karaca'nýn bu kitabý pek çok KOBÝ ve
Giriþimci'nin önünü açabilecek içerik ve ayrýntýda bir çalýþma
olmuþ."
-Ýbrahim BetilSinemis Yayý
Yayýnlarý / Ekonomi Dizisi
Türkçe
112 s./ 2. Hamur /Ciltsiz / 14 x 21 cm
Ankara, 2011, 1. Basým
ISBN : 9789758759989

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

Reklam tarifesi
fiyatlarýmýzý
öðrenmek için irtibat:

KUTSO  Melike Köse
Tel. 0274 228 00 28
228 32 32

