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MERHABA 2014

Her yeni yýl yeni umutlar, taze baþlangýçlar olarak kabul

Kalitesizliðin temelinde merdiven altý tabir edilen ürün merkezleri

edildiðine göre, 2014 için iyimser ve baþarý odaklý hedefler

vardýr. Bunlar kalitesizi üretip ucuza sattýklarýndan, kaliteli üretim

belirlemeliyiz.

yapanlarý mal satamaz duruma getiriyorlar. Kalite üretenler de

2014 sancýlý geçecek diyenlere inanmayýn. Ýki yýl içinde üç
önemli seçim olmasý demokrasinin gücü olarak kabul edilmelidir.

kalitesizliðe yönlendirildiðinde, bildiðiniz vahim durumlar ortaya
çýkýyor. Kalitesizliði sahiplenmek bir tarafa, savaþmanýz gerekir.

Seçimleri bahane ederek oluþturulan sancý varsayýmlarý,

Bu sözlerim yanlýþ yorumlanmamalý. Ucuza mâl etmek için

firmalarýmýzýn frenlenmesinden baþka bir þey deðildir. Türkiye

kalitesiz, eksik malzeme kullanýlmasýný kastediyorum. Elbette

bugüne kadar ne sancýlar çekti. Ama günümüzde sancýlý

rekabet gücümüz olmalý, elbette ucuza mâl edip, hak ettiði

dönemlerin tekrarlanmasý, beklenmeyen bir durumdur.

kâr marjýyla satmalýyýz, ama kalitesizliðin zararýný çekmemeliyiz,

Bunlarý söylerken, her firmamýzýn 2014 planlamasýný yaparken,

çektirmemeliyiz.

gerektiðinde kullanmak üzere mutlaka bir B planý yapmasý

Firmalarýmýz için inovasyon, çaðýmýzýn vazgeçilmezidir.

gerektiðini de unutmamak lazým.

Geçtiðimiz haftalarda Sayýn Baþbakanýmýzýn liderliðinde yapýlan

Basit bir örnek vereyim, þimdi mevsim kýþ, yollarda buzlanma
olmasý olaðan. Buzlu havalarda normal hava þartlarýnda olduðu
gibi büyük, sýk ve hýzlý adýmlarla yürüyemezsiniz, yürürseniz,
düþebilirsiniz. Normal havalarda, tedbirli olmak anlamýnda, kýþ

bir toplantýda, inovasyon konuþuldu, ama maalesef medyada
gerektiði kadar yer almadý. Demek ki biz hala inovasyonu ulus
olarak özümsememiþiz. Unutmayalým ki, inovasyon, yaratýcýlarýný
zirvelere taþýyacak en önemli araçtýr.

þartlarýnda olduðu gibi, küçük ve yavaþ adýmlarla yürürseniz

Dikkat edilirse, yazýmý, kendi hayat felsefem olan iyimser

hedeflerinize ulaþamazsýnýz.

anlayýþ üzerine kaleme alýyorum. Ýyimserlerin dünyasýnýn baþarý

2014 için mutlaka büyüme hedefleri belirleyip, büyümekten
vazgeçmemeliyiz, vazgeçersek, küçülürüz. Büyümenin, hedefe
ulaþmanýn temel faktörlerinden birisi, harcama kültürü
edinmektir. Mutlaka bütçe yapmalýyýz, gücümüzün üzerinde
harcama yapmamalýyýz. Bütçe, hesapsýz kitapsýz harcama
yapmayý, gelir eksikliðinden doðacak zararlarý engelleyen en
önemli araçtýr.
Unutmayýn ki, gerekli alt yapýyý hazýrlamadan büyümek zordur,
hatta sancýlý ve zararlý sonuçlar bile verebilir. Büyüme kararý
ile birlikte, yol, yöntem belirlenmesi olmazsa olmaz ihtiyaçtýr.

dolu, kötümserlerin dünyasýnýn ise problem dolu olmasý,
olaðan bir sonuçtur. Ýyimser olmalýyýz, beynimizden, kendimize
güvensizlik, karamsarlýk, çaresizlik, korkaklýk, umutsuzluk,
yorgunluk, býkkýnlýk duygularýný söküp atmalýyýz. Negatif
düþüncelere itibar etmeyip, pozitif düþünceler üretmeli ve
çevremizde rol model olarak kabul edilmeyi hedeflemeliyiz.
Sevgi, saygý, hoþgörü yardýmlaþma vb. konularda cömert,
saygýsýzlýk, kabalýk, kýskançlýk, böbürlenmek vb. konularda
cimri olmalýyýz.
Kendimize güvenmeliyiz. Risk almaktan korkmamalýyýz, ama
alacaðýnýz riskler, hesabý yapýlmýþ riskler olmalýdýr. Unutmayalým

Hareket çok, bereket yok ürün çeþitlerini üretmek ve satmak

ki ticaret risktir. Risk denildiðinde, ilk akla gelen unsurlardan

düþüncelerinden uzak durmalýyýz. Bir baþka ifade ile ucuz

birisi kredidir. Kredi kullanýrken çok dikkatli olmalýyýz. Kredi,

ürünler çok satýlýr, ama karlýlýðý olmadýðý için bereketi olmaz.

iþletme sermayesi deðildir. Makul bir süre içinde kapatýlmalýdýr.

Unutmayalým ki, ucuz fiyat odaklý ürün, kalite fukarasýdýr.
Kalitesizlik üreticiye, satýcýya zarar olarak geri dönecektir.

Kabul etmek gerekir ki, iþ hayatýnda bankalar, olmazsa olmaz
kurumlardýr. Doðru kullanýlýrsa, yarar saðlar, doðru kullanýlmazsa,
zarar verir, hatta batýrýr. Banka reklamlarýnda gördüðünüz kredi
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önerilerini iyi deðerlendirmek lazým. Hep tüketiciler ile mikro

verelim, inandýralým, profesyonel yöneticilerimizi sýfýrdan alarak

iþletmelere, küçük iþletmelere, "KOBÝ" adý altýnda reklam

bünyemizde yetiþtirelim, sonucun mükemmel olduðunu

yapýyorlar. Bunlarýn maliyetlerini ve geri dönüþlerini incelemeden,

göreceksiniz.

banka kredilerine müracaat edilmemesine özen göstermeliyiz.
Bir mukayese yapayým, mikro iþletmeler ile küçük iþletmeler,
büyük iþletmelerin kredi maliyetinin çok üzerinde, bazý iþletmeler
için iki katý kadar fazla maliyete katlanmak zorunda býrakýldýklarý
için, bu iþletmeler büyüyemiyorlar, hatta batanlarý bile oluyor.

Kurumsallaþmak çok önemlidir. Hem ailemizi, hem de þirketimizi
mutlaka kurumsallaþtýralým. Þirketimizin ana sözleþmesini,
ailemizin ve þirketimizin ihtiyaçlarýna göre ayrýntýlý biçimde
kaleme almalýyýz. Þirketimiz aile þirketi ise, aile baðlarý ne kadar
güçlü olursa olsun, bu gücü korumak adýna bile, en ince

Uygun þartlarla kredi temin etmenin kriterlerinin temeli firmalarýmýz

ayrýntýlarý ana sözleþmemize yazalým ve mutlaka aile anayasasý

reytingidir. Reytingimizin yüksek olmasýný saðlamalýyýz.

yazalým.

Global yatýrýmcýlar Avrupadan uzaklaþýyor, yeni adres arýyorlar.

Aile anayasasý yazmak için âlim olmaya gerek yok. Ortaklar

Aradýklarý kriterlerin baþýnda, güven veren siyasi yapý, büyüyen

bir araya gelir, öncelikle þirketin liderinin belirlenmesi kurallarýný

nüfus, disiplinli bütçe, yeterli reyting, nitelikli iþ gücü, yeterli

yazarlar, sonrasýnda þirketlerinde neler olsun, neler olmasýn,

enerji ve güvenilir partnerler bulunmasý, ayrýca Avrupanýn

kim nasýl davransýn, ortaklarýn þirketten nasýl yararlanacaklarý,

içinde veya çok yakýnýnda olmasý kriterleri geliyor. Yani akýllarýna

þirkete karþý yükümlülükleri, oluþabilecek anlaþmazlýklarýn nasýl

Türkiye geliyor. Bu fýrsatý deðerlendirelim, global sistemin içinde

çözüleceði belirlenir. Bunlar metin haline getirilir, anayasa

daha çok Türk firmasý olmasýný saðlamalýyýz.

ortaya çýkar.

Unutmayalým ki, en büyük gücümüz çalýþanlarýmýz ve

Benzer çalýþma, aile anayasasý için de yapýlýr. Þirket aile þirketi

profesyonel yöneticilerimizdir. Önce, profesyonel yönetici

ise, þirket anayasasý da aile anayasasýna eklenir, bir bütün

kimdir? Tarif edelim.

olur.

Güven veren, þirketini seven, çalýþanlarýna deðer veren,

Ailelerimizin kadýnlarýnýn yaratýcý ve yönlendirici güçlerinden

kendine güvenen, muhataplarýna güven veren, kendisini iyi

yararlanmayý önemsemeliyiz. Onlara deðer vermeliyiz, tercihen

yetiþtirmiþ, iþ bilen, problem çözen, mütevazi, makamýný

tam zamanlý, tam zamanlý olmasa bile zaman zaman þirketimize

hazmedebilen, hedefleri olan, gerçekleþtirebileceði hayalleri

katký saðlamasýna fýrsat vermeliyiz, onlarý desteklemeliyiz.

olan, bilgilerini daima güncelleyen, bilgilerini paylaþan, iþ ahlaký
olan, saygý duyan, saygý duyulan, hesap yapmayý bilen, sosyal
aile yapýsý örnek alýnan kiþiler, iyi profesyoneldir, ayný zamanda
liderdir.
Profesyonel kim deðildir?
Ýþin cambazý
Dün karar verip bugün þirketini býrakan,
Fýrsatýný buldukça, "þapkamý alýr giderim" diyen
ve yukarýdaki özellikleri taþýmayanlar profesyonel deðildir, lider
ise hiç deðildir.

Dünya ile siyasi geliþmeler ile spor ile ülke gündemi ile güncel
konular ile ilgilenmeli, bilgi ve fikir sahibi olmalýyýz. Dost arkadaþ,
iþ sohbetleri esnasýnda bu konular gündeme gelecektir ve
fikir sahibi olanlar, birikimleri ile hemen ön plana çýkacak,
çevresinde olumlu etki býrakacaktýr.
Bu konularda bir çok fikir eklemek mümkün, ama biz bu kadarý
ile yetinelim.
Yolunuzun açýk, saðlýðýnýzýn, aile düzeninizin, itibarýnýzýn,
moralinizin mükemmel, kazancýnýzýn bol, çalýþanlarýnýzýn mutlu
olacaklarý 2014 yýlý diliyorum.

Çalýþanlarýmýzýn, baþarýlarý ile paralel yükselebileceklerini,

Nafi

geleceðin profesyonel yöneticileri olabilecekleri mesajýný

KUTSO Yönetim
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KÜTAHYA'YI
SEVÝYORUM
Dergimizin bu sayýsýnda, iþadamý, sanayici, sivil toplum
kuruluþu yöneticisi Enver Özerin ekonomik ve güncel
deðerlendirmelerini paylaþtýk.
Enver Özer, son dönemlerde yatýrýmlarýn cazibe merkezi
haline gelen Kütahyanýn ekonomisini, Türkiye ve
dünyadaki ekonomik geliþmeleri okuyucularýmýz için
deðerlendirdi.

Enver Özer

KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi
Bize kendinizden bahseder misiniz?
Öncelikle Kütahya iþ dünyasýnýn saygýn ve ilkeli yayýn organý
olan KUTSO dergisinde görüþlerimi paylaþma imkânýný verdiðiniz
için sizin þahsýnýzda dergisinin yönetici ve çalýþanlarýna teþekkür
ediyor ve deðerli okurlarýmýzý saygýlarýmla selamlýyorum.
1964 Eskiþehir doðumluyum. Çiftçi bir ailenin çocuðuyum.
Eskiþehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesini 1982 yýlýnda bitirdim.
Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi Makine Bölümünden
1987 yýlýnda teknik öðretmen olarak mezun oldum.
1987-1989 yýllarýnda (15 ay) Milli Eðitim Bakanlýðý kadrosunda
teknik öðretmenlik yaptým. 1989 yýlýnda kendi isteðim ile istifa
ederek ayrýldým.
1989 yýlýnda Kütahya'da daha sonraki ticari hayatýmýn temelini
teþkil edecek olan eðitim sektörü ile ticari hayatýma baþladým.
Halen Öz -Maltaþ Madencilik Kimya Eðitim Sanayi ve Ticaret
Limited Þirketi, Özertaþ Madencilik Ýnþaat Nakliye Tarým Turizm
Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi, Kütahya Madencilik Sanayi
Ticaret Anonim Þirketi, Öz-Maltaþ Yalçýn Sigorta Aracýlýk
Hizmetleri Ltd. Þirketi iþletmelerinde Kurucu Ortak ve Yönetim
Kurulu Üyeliði yapmaktayým.
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1999 Yýlýndan itibaren 4 Dönem Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý Meslek Komitesi, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliði
görevlerinde bulundum ve görevime devam etmekteyim.
Çeþitli sivil toplum örgütlerinde görev yapmaktayým. Evli ve
2 çocuk babasýyým.
Kütahyada yaþamýnýzýn oldukça uzun bir dönemini geçirdiniz,
Kütahyanýn sizin yaþamýnýzdaki yeri nedir?
Yaþamýmýn önemli kýsmý Kütahya da geçti. Kütahya benim
yaþamýmda çok önemli. Eþim Kütahyalý. Çocuklarým Kütahyada
doðdu ve halen çok sevdiðim Kütahyada ticari hayatýma
devam etmekteyim. Doðasý, temiz havasý, kültürel zenginlikleri
ve huzurlu kent özelliði gibi birçok güzelliðe sahip olan
Kütahyada yaþamaktan ve ticari faaliyette bulunmaktan çok
mutluyum.
Kütahyayý sizin gözünüzden, 25 yýldýr Kütahyada yaþayan
ve ticari faaliyette bulunan iþadamý, sanayici, sivil toplum
kuruluþu yöneticisi Enver Özerden
Özer den dinlemek isteriz.
Kütahya, toprak, ateþ ve suyun coþkulu diyarý, çini ve porselenin
baþkenti, kuruluþ ve kurtuluþun þehridir. Üzerinde
bulunduðumuz bu topraklarda Osmanlý Ýmparatorluðu kuruldu
ve Dumlupýnar Zaferi yaþandý.

Kapak Konusu
Kütahya

Mustafa Kemal Atatürkün komuta ettiði o Büyük Zaferi
kaybetmiþ olsaydýk, belki de bir daha asla toparlanamayacak,
Türkiye Cumhuriyetini kuramayacaktýk. Yani, Dumlupýnar Zaferi
Türkiye Cumhuriyeti için dönüm noktasý olmuþtur.
Lidya, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyan Beyliði Baþ
þehri ve Osmanlý Ýmparatorluðuna ev sahipliði yapmýþ olan
bu topraklarda Kuruluþ ve Kurtuluþ destaný yazýlmýþtýr.
Ýlimizin nüfusu 573421 olup; 246.000 nüfus iþgücüne
katýlmamakta; iþgücüne katýlým oraný % 45.6, istihdam oraný
% 43.0, iþsizlik oraný % 5.9dur.
Kütahya ili maden rezervleri ve enerji kaynaklarý açýsýndan da
oldukça zengin bir ildir. Ýlimizde 232 yerde 36 çeþit maden
bulunmakta olup, bor madeninde Türkiye rezervinin % 45.44ü,
manyezitin % 31,44ü, kömürün % 7.06sý, demirin % 6.37si
ve kromun % 6.32si ilimizdedir.
Kütahya ekonomisini deðerlendirir misiniz? Bir sanayici olarak
Kütahyaya yatýrým yapýlmasýný tavsiye eder misiniz?
Kesinlikle evet. Kütahya özellikle yeni sanayi yatýrýmlarý için
uygun bir kenttir. Sanayi için yatýrým yeri çok önemlidir. Yanlýþ
yatýrým yeri seçiminin bedelini, iþletme ömrü boyunca öder.
Ýlimiz Türkiyenin batýsýnda; Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya gibi
önemli merkezlerin ortasýnda ve bu merkezlere ortalama eþit
340 km. uzaklýkta olup; gerek turizm açýsýndan, gerekse
sebze, meyve ve sanayi ürünlerinin naklinde önem taþýmaktadýr.
Demiryolu ve karayolu ile limanlara baðlantýsýnýn olmasý büyük
avantajdýr.
Yýllarca özlemini çektiðimiz Zafer Hava Limaný günlük uçuþlarý
ile iþ dünyasý mensuplarýna büyük kolaylýklar getirmiþtir.

Kütahyada esnaflýk ve sanayi kültürü çok eskilere
dayanmaktadýr. Ahilik müessesesinin merkezidir.
Dünyanýn Ýlk Borsasý Kütahyadadýr. Dünyada bilinen ilk
toplu iþ sözleþmesi Fincancýlar Esnafý Anlaþmasý 1766
yýlýnda Kütahyada imzalanmýþtýr.
Kütahya 3.geliþmiþlik düzeyinde ve TR33 bölgesinde olup;
Kütahyaya yapýlacak olan yatýrýmlar, gümrük vergisi muafiyeti,

KDV istisnasý, vergi indirimi, sigorta primi iþveren hissesi
desteði, faiz desteði, yatýrým yeri tahsisi konularýnda teþvik
yasasýndan faydalanabilirler.
Kütahya, Orta ve Batý Anadolunun en çok teþvik alan
bölgesindedir. Ýl genelinde iki tanesi merkezde olmak üzere
6 adet organize sanayi bölgesi, 17 adet küçük sanayi sitesi
bulunuyor. Küçük Sanayi sitelerindeki yaklaþýk 2000 adet
iþyerinde, 5000den fazla kiþi çalýþmaktadýr.
Kütahya Merkez ile Gediz Organize Sanayi Bölgeleri faaliyette
olup, Kütahya Merkez 2.Organize Sanayi Bölgesi, Tavþanlý
ve Simav Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyete geçirilmesine
çalýþýlmaktadýr.
Zafer Kalkýnma Ajansý Genel Sekreterliði Kütahya ilimizde olup,
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uþak bölgesel kalkýnmanýn
odaðý olma vizyonunu taþýmaktadýr. Ýlimizdeki Tarým ve Kýrsal
Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya Ýl
Koordinatörlüðü tarýmsal yatýrýmcýlarýmýzýn sorunlarýnýn çözümü
ve desteklenmesinde çok önemli görev yapmaktadýr.
Kütahyanýn Türkiyede tarihsel birikimi önemli bir deðer olup;
doðal güzellikleri, termal kaynaklarý ve kültürel zenginlikleri
yatýrýmcýlarýmýz için olumlu yönlerdir. Saðlýk ve kültür turizmi
potansiyel gelecek arz etmektedir. Ýlimizdeki þifalý sularýn
bulunduðu Gediz Ilýca Kaplýcalarý, Simav Eynal Kaplýcalarý,
Yoncalý Kaplýcalarý Termal Turizm Merkezi ilan edilmiþtir.
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Kütahya Türkiyenin doðusundan ve iç bölgelerinden gelen
yüklerin lojistik merkezlerde (Alayunt Lojistik Merkezi) toplanýp
Bandýrma üzerinden Avrupaya uygun maliyette ve sürede
taþýnmasýný amaçlayan BALO (Büyük Anadolu Lojistik
Organizasyonlarý) içerisinde yer almaktadýr. Ýlimizin önemli
limanlara (GemlikMudanya-BandýrmaÝstanbul-Ýzmir) ortalama
uzaklýðý 282 km. olup; yatýrýmcýlarýmýz için büyük kolaylýk
saðlamaktadýr. Ayrýca Kütahya ilinin yakýn gelecekte demiryolu
aðý ve hava yolu kargo taþýmacýlýðý ile lojistik merkez olacaðýna
inanýyorum.
Ýlimiz merkez ve ilçelerindeki fakülte ve yüksekokullarý ile kurulu
bulunan Dumlupýnar Üniversitesi genç ve hýzlý geliþen bir
üniversitedir. Üniversitemiz yaklaþýk 40.000 öðrenciye, 800
den fazla akademik personel ile hizmet vermektedir.
5084 sayýlý Teþvik Yasasý Kütahyada büyük yatýrým heyecaný
meydana getirdi. Bu heyecan teþvikte üçüncü bölgede
olmamýz sebebiyle devam etmektedir.
Ýlimiz saðlýk tesisi göstergeleri bakýmýndan oldukça yeterli
konumdadýr. 2 adet devlet hastanesinde 200den fazla hekim
hizmet vermekte olup, By-Pass ameliyatlarý dâhil bütün cerrahi
müdahaleler ve týbbi bakým hizmetleri uygulanabilmektedir.
500-700 yataklý yeni devlet hastanesi ihale aþamasýndadýr.
Tam donanýmlý özel hastaneler bulunmaktadýr. Bölge Diþ
Hastanesi; kaliteli saðlýk hizmeti vermektedir. Jeotermal saðlýk
turizminde deðerlendirilebilecek ciddi potansiyel ve kaynaklar
mevcuttur.
Kendi alanýnda Türkiyede sadece iki adet bulunan Jeotermal
Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi, Kütahya il merkezindedir.
Konaklama olarak Kütahya her geçen gün geliþmektedir.
Turizm Ýþletme Belgeli kaliteli þehir otelleri ve termal oteller
hizmet vermektedir.
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Ýlimizin Organize Sanayi Bölgeleri þantiyeye çevrilmiþ
durumdadýr. Yeni yatýrým inþaatlarý son hýzýyla devam ederken
1. OSB'de geniþleme çalýþmalarý ve 2. OSB'de de altyapý
çalýþmalarý aralýksýz devam ettirilmektedir.
75 civarýnda firmanýn faaliyette bulunduðu, 6.000 çalýþanýn
istihdam edildiði 1.OSBnin 2.500.000 metrekarelik alanýna
2.000.000 metrekarelik bir geniþleme bölgesi ekleme
çalýþmalarý devam etmektedir.
Alt yapý hizmetleri tamamlanarak faaliyete geçen 2.OSB çeþitli
sektörlerdeki yatýrýmcýlarýmýzdan büyük raðbet görmektedir.
Porselen, çini, maden, metal, gümüþ, otomotiv yan sanayi,
kaðýt sanayi, makine, petrol, seramik ve termal turizm gibi
sanayinin en önemli iþkollarýnda dünya markasý haline gelen
kurumsal büyük firmalarýmýz Kütahyanýn gururu olmaya devam
etmektedir.
Kütahyada son dönemlerde genç giriþimciler artmýþtýr.
Gençlerin kendi aralarýndaki muhabbet ve dayanýþmalarý
gelecek için ýþýk vermekte.
Türkiye ve dünya ekonomisi hakkýndaki görüþleriniz nelerdir?
Dünyamýzda maalesef bitmeyen bir siyasi ve ekonomik savaþ
yürütülüyor. Hepimiz, ülkemizin artýk, Geliþmiþ Ülkeler
kategorisine geçmesini istiyoruz. Bunun için, hepimizin kendisini
geliþtirerek daha fazla çalýþmasý ve daha fazla üretmesi
gerekiyor.
2013 yýlýna genel olarak baktýðýmýzda sevindirici birçok geliþme
yaþandý. Bunlardan; Kredi notumuzun yükseltilmesi, IMFye
olan borcumuzun kapatýlmýþ olmasý, büyüme hedeflerinin
pozitif olarak gerçekleþmesi vb. olumlu geliþmeler, dünya
ekonomisinin bunalýmda olduðu dönemde dikkatleri Türkiyeye
çevirmiþtir.

Kapak Konusu
Kütahya

Bununla birlikte birçok olumsuz geliþmeler de; belirsizliðe,
zaman zaman heyecanýmýzýn kýrýlmasýna ve beklentilerimizi
tekrar gözden geçirmemize sebep oldu. Örnek verecek
olursak; Ýstanbulda meydana gelen Gezi olaylarý, Reyhanlýda
meydana gelen sivil katliam, yüksek dýþ borç, cari açýk riskinin
devamlýlýðý, Suriyedeki iç savaþ ve ülkemize etkileri, diðer
Arap ülkelerinde iç siyasi karýþýklýðý, AB ülkelerindeki ekonomik
kriz gibi. Bu etkenlerden dolayý 2013 yýlý biraz zorlu bir yýl oldu.
Ekonomimiz 2013ün ilk üç çeyreðinde yüzde 4.4 oranýnda
büyüdü.
Ülkemizin de etkilendiði bu süreçten çýkmak için doðru stratejiler
uygulayarak Avrupa Birliði ile açýlacak fasýllar ile yeniden
baþlayacak olan müzakere sürecinin de doðru
deðerlendirilmesi, ülke ekonomisinde oluþacak olumsuz etkileri
azaltacaktýr. Avrupa Birliði ile açýlacak fasýllarýn bir an önce
tamamlanmasýna yönelik tüm çalýþmalar hýzlandýrýlmalý, ancak
telafisi mümkün olmayacak tavizler asla verilmemelidir.
Türkiyenin Avrupa Birliðine tam üyeliði, demokrasimizin ve
ekonomimizin geliþimine büyük katkýlar yapacaktýr.
Ana sorunlarýmýzdan birkaçý arasýnda; birçok sektörde dýþa
baðýmlýlýk, teknoloji gerektiren ürün üretimindeki yetersizlik,
enerji baðýmlýlýðý, tasarruf yetersizliði, bölgesel kalkýnma
dengesizliði, yatýrým teþviklerinin iyileþtirilmemesi, bir türlü

düþmeyen siyasi tansiyon sayýlabilir. Ýyimserlik için bu sorunlarýn
mutlaka çözülmesi veya çözüm yolunda radikal adýmlarýn
atýldýðýnýn topluma gösterilmesi gerekir. Ancak hangi þartta
olursa olsun moralimizi yüksek tutmaya mecburuz. Kendimize
güvenirsek tüm sorunlarýmýzýn çözülebileceðine inanýyorum.
Türkiye ekonomisi dünyanýn 16. ve Avrupa'nýn 6. büyük
ekonomisidir. Dünyadaki en büyük 20 ülke ekonomisinden
teþekkül G-20'nin faal bir üyesidir. Türkiye, dünyayý kavuran,
yaðmalarla hatýrlanan büyük ekonomik krizlerden en az hasarla
çýkmayý baþaran, saðlam bankacýlýk ve finans sistemi ile gýpta
ile bakýlan ve dünya yatýrýmcýlarýnýn vazgeçemediði bir ülkedir.
2014 yýlýnda Türkiye'nin iç ve dýþ dinamikleri ihmal etmeden,
tutarlý ve doðru ekonomik politikalarý uygulamasý durumunda
bölgemiz ve ülkemiz dünyada sözü dinlenen bir ülke olacaktýr.
Yine yeni yýlda; Suriye'deki olaylarýn neticelenmesi bölgede
önemli role sahip olan Türkiye'de de olumlu sonuçlar
doðuracaktýr. Bu süreçte Türk iþ dünyasý da aktif rol oynayacaktýr.
Yoðun programýnýzda bize zaman ayýrýp görüþlerinizi paylaþtýðýnýz
için çok teþekkür ediyoruz.
Ben de teþekkür ediyor, baþarýlar diliyorum.
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Nuri Uygun

KALBÝ
EGEDE ATAN
BÝR TURÝZMCÝ
Nuri UYGUN

Uygar Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný
Kütahya Ýlinden Yetiþenler Derneði
Ankara Þube Baþkaný
Dergimizin bu sayýsýnda, turizm sektörünün
öncülerinden birisi olan Uygar Turizm Yönetim Kurulu
Baþkaný Kütahyalý Nuri Uygunu konuk ettik.
30 yýlý aþkýn iþ dünyasý tecrübesine sahip Nuri Uygun,
Egeye olan sevgisi ve Kütahyaya olan tutkusu ile
iþletmecisi olduðu Uygar Turizmi ulusal ve uluslararasý
platformlara taþýmýþ.
Bize
kendinizden
bahseder misiniz?
Eslem
Ayaz
Danýþtay
Tetkik
Hakimi Emet Ýlçesinde doðdum. Ýlköðretim
1958 yýlýnda
Kütahyanýn
ve lise eðitimimi Kütahyada tamamladým. 1978 yýlýnda turizm
sektöründe çalýþmaya baþladým. 1983 yýlýnda Gazi Üniversitesi
Turizm Bölümünden mezun oldum.
1984 yýlýnda Ankara merkezli kurduðum Uygar Turizm ile ticari
faaliyetimi sürdürüyorum.
TÜRSABda 4 yýl Ankara Bölge Baþkanlýðý, 4 yýl Genel Merkez
Yönetim Kurulu üyeliði yaptým. Evli ve üç çocuk babasýyým.
2000 yýlýndan beri Kütahya Ýlinden Yetiþenler Derneði (KÝYD)
Ankara Þube Baþkanlýðýný yürütüyorum.

Þirketiniz hakkýnda bilgi alabilir miyiz?
1984 yýlýnda kurduðum Uygar Turizm ile Ankaranýn en köklü
acentelerinden biri olduk.
Ülkemizin en güzel tatil bölgelerinde 1300e yakýn otelden
rezervasyonlarý yapabiliyoruz.
Hizmetlerimiz sadece ülkemiz ile sýnýrlý deðil. Talep edilen
ülkelerde de otel rezervasyonlarý ve transferler yapabiliyoruz.
Profesyonel çalýþanlarýmýz, yolcularýmýza uçak ve tren bileti,
yurtdýþý turlar ve gemi turlarý için, müþteri memnuniyeti prensibiyle
hizmet veriyor. Faaliyet alanlarýmýzý yurtdýþý eðitim, kongre,
toplantý, organizasyon, Umre-Hac turlarý olarak da geniþlettik.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði (TÜRSAB) Genel Baþkan
Danýþmanlýðýný yapmaktayým.

30 yýla yakýn bir süredir, üçü Ankarada olmak üzere, Kütahya
ve Tavþanlýdaki þubelerimizle 40dan fazla personelimizle,
tüm misafirlerimize arzu ettikleri kalitede hizmet veriyoruz.
Referanslarýmýz arasýnda birçok bakanlýk, kurum ve federasyon
var.

EGEM Platformu (Ankarada Ege Bölgesi illerine yönelik
faaliyette bulunan dernek ve vakýflar iþbirliði platformu) Kurucu
Baþkaný ve 2014 Dönem Baþkanýyým.

Ankara Esenboða Havaalanýnda olduðu gibi, Kütahya Zafer
Havaalanýndaki ofisimizle de baþta Öger Türk Tur olmak
üzere, havayollarýnýn bölge temsilciliðini yapýyoruz.

Türk Çin Ýþ Adamlarý Derneði( TUÇÝDER) Yönetim Kurulunda
görev yapýyorum.
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Uygar Turizmin
Turizmin sektördeki ilkleri ve fark yarattýðý hususlar var
mý?
Uygar Turizm, 2012 yýlýnda Ankarada en fazla grup bileti
kesen acente olarak, Türk Hava Yollarý tarafýndan birincilik
ödülüyle onurlandýrýlmýþtýr.
Yeni hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir?
Öncelikle þu an ki hizmetlerimizi de devam ettirerek,
önümüzdeki dönemde müþteri kitlemizi geniþletmek istiyoruz.
Hizmet kalitemizden ödün vermeden, hep daha ileriye gitmek
için yeni adýmlar atacaðýz. Kýsa vadedeki hedefimizde, Hac
ve Umre organizasyonlarýna yeni bir hizmet anlayýþý getirerek,
pazardaki payýmýzý arttýrmayý amaçlýyoruz.
Kütahya Ýlinden Yetiþenler
Yetiþenler Derneðinin amaçlarý nelerdir?
Hemþerilerimiz arasýnda birlik ve beraberliði saðlamak,
bürokraside daha fazla Kütahyalýnýn olmasý ve yetkili makamlara
getirilmesi için lobi çalýþmalarý yaparak, hemþerilerimize sahip
çýkmak, Kütahyalý öðrencilerin sorunlarý ve ihtiyaçlarý ile yakýndan
ilgilenmek çalýþmalarýmýzdan bazýlarýdýr.
EGEM Platformu hakkýnda bilgi verir misiniz?
Ege Bölgesindeki 8 ilin sivil toplum örgütlerinin bir araya
gelmesi ile oluþmuþtur. Altý yýldýr faaliyetlerini sürdüren EGEM
Platformu tarafýndan her yýl Ankarada düzenlenen EGEM
Fuarý organizasyonu, siyasilerle bürokratlarýn buluþmasýný,
Egeli üniversite öðrencilerinin kaynaþmasýný, Egeli sanatçýlarýn
sergileriyle tanýtýlmasýný saðlamaktadýr. Tüm bunlarýn yaný sýra,
Egeli olma ve birliktelik bilincinin her platformda yaygýnlaþtýrýlmasý
öncelikli amaçlarýmýz arasýndadýr.
Ayrýca Egenin simgesi zeybek oyunu kültürünü tanýtmak, tek
tek oynamanýn yanýnda, gruplarýn da ortaya koyabileceði
þekilde yaygýnlaþmasýný saðlamak, hedeflerimiz arasýndadýr.
EGEM Platformu; bürokraside, kamuda, sivil toplum
kuruluþlarýnda ve iþ dünyasýnda yer alan tüm Egeli
hemþerilerimizin bir araya gelmesi, bölgenin tanýtýlmasý, sosyal,
ticari ve ekonomik kalkýnmasýna katkýda bulunmak için,
bilinçlendirme çalýþmalarý ve çeþitli faaliyetler yürütmektedir.

konusunda yapýlmasý gereken birçok çalýþma var. Özellikle,
Kütahyanýn ilçelerinin de bu çalýþmalara dâhil edilmesi büyük
önem taþýyor. Yetersiz olan konaklama tesisleri konusunda
çalýþma yapýlarak, þehre yeni tesisler kazandýrýlmasý gerekiyor.
Bu konu, Kütahyada turizm sektörünün canlandýrýlmasý için
öncelikli hedef olmalýdýr.
Þifa daðýtan termal kaynaklara sahip Kütahyamýza, termal
turizm alanýnda otel zincirleri kazandýrýlmalýdýr.
Zafer Havaalaný, Kütahya için önemli bir yatýrýmdýr. Ancak Zafer
Havaalanýný kullanarak Kütahyaya gelen turistlerin, sadece
günübirlik gezi için deðil, konaklama da yapacak þekilde
organizasyonlarýn yapýlmasý gereklidir.
Kütahyaya komþu illerde gerçekleþen hýzlý tren projelerinin,
Kütahyada olmamasý eksikliktir. Hýzlý tren ulaþýmý, yerli turizmin
geliþmesinde çok önemli rol almaktadýr. Yabancý turistin
çekilmesi açýsýndan, yerli turizmin iyileþtirilmesi de büyük önem
taþýyor. Kütahyanýn en önemli deðerlerinden birisi olan, çini
ve porselen üretimi ve satýþýnýn, turizm alanýnda katkýlarýnýn
artýrýlmasý için çalýþmalar yapýlmalýdýr. Ayrýca konaklar ve tarihi
eserler gibi mekânlarýn restorasyonuna devam edilerek, tarihi
eserler yaþatýlmalý, böylece turizm sektörü canlandýrýlmalýdýr.
Kütahyaya yeni otogar kazandýrýlmasý ile boþalan eski alanda
bir meydan oluþturulabilir. Bu bölge Kütahyalý sanatçýlarýn
eserlerinin sergilendiði bir alan olarak deðerlendirilebilir.
Þehir içindeki iþlek caddelerde yer alan binalarýn dýþ
cephelerinde çini kaplamalar yapýlarak, çini diyarý Kütahyanýn
nadide eserleri, þehre gelenlerin beðenisine sunulmalý. Ayrýca,
þehir içi ulaþýmý saðlayan otobüslerin dýþ yüzünde sergilenecek
çini desenleri, yerli ve yabancý turistin ilgisini çekecektir.
Ekonomiye büyük katkýsý tartýþýlmaz olan turizm, istihdam
saðlar, ekonomiyi canlandýrýr, üretimi ve tüketimi artýrarak diðer
sektörleri hareketlendirir. Kültürümüzün tanýtýmýný ve
yaygýnlaþtýrýlmasýný, yeni nesillere aktarýlmasýný saðlar. Ülkemiz,
bölgemiz ve Kütahyamýzýn geleceði olan ve büyük önem
taþýyan turizm alanýnda, Kütahya ve ilçelerini kapsayacak
þekilde projeler ve çalýþmalar gerçekleþtirilmelidir.

Kütahyalý bir turizmci olarak, Kütahyanýn turizm sektöründeki
durumunu deðerlendirir misiniz?
Kütahya, birçok yeraltý ve yerüstü kaynaklara, tarih ve kültür
zenginliðine sahiptir. Yaþayan gelenekleri ve deðerleriyle bir
Osmanlý þehridir.
Bu zenginliklerden faydalanmak, hem ülkeye, hem de dünyaya
açýlmak için, tanýtýma daha fazla önem verilmelidir. Turizm

Nehir Termal Otel
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Araþtýrma
Hukuki Düzenlemeler

2014 YILINDA
BÝZÝ BEKLEYEN
HUKUKÝ
DEÐÝÞÝKLÝKLER
Hazýrlayan: Ýsmail Erdemir - SMMM

ÖDENMEYEN SÝGORTA PRÝMLERÝ

düzenleme en çok konuþulan yenilikler arasýnda yerini aldý.

Yýlsonunun yaklaþmasýyla birlikte iþletmelerin dönem sonu
iþlemlerinde özellik arz eden konulardan biri olan Ödenmeyen
Sigorta Primlerinin Gider Yazýlmamasý konusunu tekrar
hatýrlatmak istiyorum.

Bu düzenleme ile 3100 sayýlý Katma Deðer Vergisi
Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý
Mecburiyeti Hakkýnda Kanun ve ilgili mevzuatýna göre ödeme
kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden,
faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazý kullananlara ve yol kenarý
otopark hizmeti veren mükelleflere 01/10/2013 tarihinden
itibaren EFT-POS özelliði olan yeni nesil ödeme kaydedici
cihazlarý (ÖKC) kullanma mecburiyeti getirildi.

 Ödenmeyen Sigorta Primlerinin Gider Yazýlmamasý: 5510
Sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununun
88. Maddesinin 11. Paragrafýnda Kuruma fiilen ödenmeyen
prim tutarlarý, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasýnda
gider yazýlamaz ibaresi yer almaktadýr.
Ayný zamanda 174 Sayýlý Gelir Vergisi Genel Tebliðinde 
Bu hükümlere göre SSK priminin gider olarak dikkate
alýnabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna
fiilen ödenmiþ olmasý gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta
primleri, dönemine ve ait olduðu yýla bakýlmaksýzýn fiilen
ödendiði tarihte gider yazýlacaktýr. Ancak, 506 sayýlý Kanunun
80. maddesi gereðince bir aya ait sigorta primleri ertesi ayýn
sonuna kadar ödenebileceðinden, aralýk ayýna ait olan sigorta
primlerinin ertesi yýlýn ocak ayý içinde ödenmesi durumunda
bu primler aralýk ayýnýn gideri olarak dikkate alýnabilecektir.
Þeklindeki açýklamalar ile konu her iki kurum arasýndaki
mutabakat ile netlik kazanmýþtýr.

Seyyar EFT-POS cihazý kullanan ve yol kenarý otopark Hizmeti
verenler dýþýnda kalan mükellefler için de kademeli bir geçiþ öngörüldü.
 Basit bilgisayar baðlantýlý yeni nesil ödeme kaydedici
cihazlarý kullanmak zorunda olan mükelleflerin mecburiyeti
01/01/2016 tarihinde baþlamaktadýr.
 Mali hafýzalarý dolan ödeme kaydedici cihazlar ise;
01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere artýk
kullanýlmayacaktýr. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaza geçiþ
yapýlýp hafýzasý dolan cihaz ise ilgili hükümlerdeki açýklamalara
göre hurdaya ayrýlacaktýr.

Bu hükümlere göre, SGK primlerinin gider olarak dikkate
alýnabilmesi hususunda, bu primlerin kuruma fiilen ödenmiþ
olmasýna göre iþlem yapýlmasý gerekmektedir.

 Ýhtiyari olarak sinema giriþ bileti veya yolcu taþýma bileti
düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 01/01/2016 tarihinden
itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadýr.
Ancak bu cihazlarýn, onaylanmýþ olmasý þartýyla sinema giriþ
bileti veya yolcu taþýma bileti düzenleyebilecek þekilde üretilmesi
veya ithal edilmesi mümkündür.

YENÝ NESÝL YAZAR KASAYA NE ZAMAN GEÇÝYORUZ?

E-FATURA

2013 yýlý vergi mevzuatý ve getirdiði yenilikler yönünden oldukça
hareketli bir yýl oldu. Bu yenilikler içerisinde birçok mükellefi
yakýndan ilgilendiren ödeme kaydedici cihazlar ile ilgili yapýlan

2010 yýlýnda 397 sayýlý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile
ticari hayatýmýzda yerini alan, 2013 yýlýnda ise 58 sayýlý Vergi
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Usul Kanunu sirkülerinde belirtilen þartlarý taþýyan mükellefler
için zorunlu hale gelen uygulamalardan birisi de E-Fatura
uygulamasý oldu.
E-Faturanýn Tanýmý
Tanýmý
397 sayýlý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliðinde yer alan
þartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluþturulmuþ
faturadýr.
Tebliðe göre e-Fatura, yeni bir belge türü olmayýp, kâðýt fatura
ile ayný hukuki niteliklere sahiptir.
E-Fatura ya Hangi Mükellefler,
Mükellefler, Ne Zaman Geçiyor?
Vergi Usul Kanunu 421 sayýlý Genel Tebliðinin 3.1 Bölümünde
yapýlan düzenleme uyarýnca aþaðýda özellikleri belirtilen
mükellefler e-Fatura uygulamasý kapsamýna alýnmýþlardýr.
Kapsama alýnan mükellefler 01/09/2013 tarihine kadar efatura portalý üzerinden Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýna baþvuruda
bulunmalarý gerekmektedir.
a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu
kapsamýnda madeni yað lisansýna sahip olanlar (Bu firmalara
ait listeler www.efatura.gov.tr adresinde yayýnlanmýþtýr)ile
bunlardan 2011 takvim yýlýnda mal alan mükelleflerden
31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satýþ
hasýlatýna sahip olanlar.

Ýsmail Erdemir

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa
ekli (III) sayýlý listedeki mallarý imal, inþa veya ithal edenler (Bu
firmalara ait listeler www.efatura.gov.tr adresinde yayýnlanmýþtýr)
ile bunlardan 2011 takvim yýlýnda mal alan mükelleflerden
31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satýþ
hasýlatýna sahip olanlar.
421 sayýlý V.U.K. Genel Tebliðinin 4.1. Bölümünde yapýlan
deðiþiklik ile 397 sýra numaralý Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliðinin üçüncü bölümünün son paragrafý aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir. Elektronik Fatura Uygulamasýna kayýtlý olan
mükelleflerin birbirlerinden aldýklarý mallar ve saðladýklarý
hizmetler için 1/9/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura
göndermeleri ve almalarý zorunludur. Elektronik Fatura
Uygulamasýna kayýtlý olan mükellefler Elektronik Fatura
Uygulamasýna kayýtlý olmayan mükelleflere yaptýklarý mal teslimi
ve hizmet ifasý için genel hükümler çerçevesinde kaðýt fatura
düzenlemeye devam edeceklerdir.
E-Fatura Düzenleyenler Ne Zaman E-Deftere Geçiyor?
V.U.K. 421 sayýlý Genel Tebliðin in 3.1. bölümde yer alan
elektronik fatura düzenleme konusunda zorunluluk kapsamýna
giren mükelleflerin; elektronik defter uygulamasýna ise 2014
takvim yýlý içerisinde geçmeleri zorunludur. (Elektronik defter
yazýlýmlarýný kendi geliþtiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle
elektronik defter test süreçlerini baþarý ile tamamlamýþ olmalarý
gerekmektedir.)
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ÇEVRESEL ETKÝ DEÐERLENDÝRMESÝ
(ÇED) ve ÝÞLETMELERÝN DÝKKAT
ETMESÝ GEREKENLER
Hazýrlayan: Hakan Yazýcý - Ecofirm Þirket Müdürü

Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED), her türlü ölçekteki yatýrým
(baraj, havaalaný, sanayi, maden, tarým vb.) ve kalkýnma
projelerinin çevresel etkilerini tanýmlamak için yürütülen bir
süreçtir. ÇED karar vericilerin daha saðlýklý karar verebilmeleri
için projenin çevresel etkilerini anlatan bir süreçtir. ÇED
sürecinde projenin her aþamasýnda oluþabilecek etkiler tahmin
edilir ve sonuçlarýn deðerlendirilmesi saðlanýr. ÇED, projeden
etkilenen halkýn da görüþ, dilek ve kaygýlarýný dikkate alarak
sürece katýlýmýný saðlar. ÇED ayný zamanda projenin yer ve
teknoloji alternatiflerini de karþýlaþtýrmalý sunarak optimal
çözümler üretilmesinde yardýmcý olur. Ancak ÇED de amaç
bir projede en idealin yakalanmasý olmamalýdýr. Karar vericiler
en ideali oluþmasýný saðlamak yerine en optimal çözümlerin
etkilerini deðerlendirmelidirler.
Ülkemizde yatýrýmcý, karar vericiler ve kurumlar halen ÇED
sürecini bir izin olarak düþünmektedir. Bu yanýlgý yatýrýmcýnýn
da bilinçsiz bir þekilde ekonomik olmayan çözümlere
sürüklenmesine neden olmaktadýr. Gereksiz arýtma maliyetleri,
iþletilemeyecek sistemler ve harcamalar oluþabilmektedir.
ÇED süreci projenin planlanmasý ile paralel yürütülmelidir.
Hatta mümkün olan en kýsa zamanda yatýrýmcý planlama
ekibine bir ÇED uzmaný veya uzmanlarýný da katmalýdýr. Bu
sayede en uygun arazi, teknoloji ve arýtma seçenekleri
belirlenmiþ olur. Böylelikle büyük ekonomik proje deðiþikliklerinin
önüne geçilmiþ olur. Ayrýca teþvik, ruhsat vb. diðer yasal
prosedürlerin yürütülebilmesi için vakit kaybedilmemiþ olur.
ÇED sürecine halkýn katýlýmý önemli bir basamaktýr. Halk
yöresinde yapýlacak proje ile ilgili bilgi sahibi olur. Endiþelerini
ve dileklerini aktarabilirler. Sürecin içinde bu endiþe ve dilekler
dikkate alýnarak çözümler üretilir. Bu sayede ileriki dönemlerde
sosyal muhalefetin de önüne geçilmiþ olur.
ÇED sürecinin sonucu, proje sahibi ve/veya yetkililerince
sadece bir belge olarak deðerlendirilmemelidir. Çünkü ÇED
sadece alýnmýþ bir izin deðildir. ÇED raporu projenin
gerçekleþtirilmesi sýrasýnda gerek inþaat, gerek iþletme, gerekse
iþletme sonrasý çevresel etkilerin en aza indirilmesi için yapýlacak
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iþ ve iþlemlerin sýralandýðý bir
taahhüt silsilesidir. Yatýrýmcý veya
temsilcileri bu taahhütlere
u y m a k l a m ü k e l l e f t i r.
Taahhütlere uyulmamasý,
mücbir bir sebep ortaya
konulmadýðý sürece, idari yaptýrým
gerektirir.
ÇED hakkýnda bilinmesi gereken bir baþka husus ise,
ÇED süreci tamamlanmadan yatýrýma baþlanamayacaðýdýr.
Pek çok yatýrýmcý bu bilinçte olmadýðý için ciddi idari yaptýrýmlarla
karþý karþýya gelmektedir. Çevre Kanunu ÇED süreci
tamamlanmadan yatýrýma baþlayanlara toplam proje bedelinin
% 2si kadar idari para cezasý vermektedir. Ayrýca yatýrým ÇED
süreci tamamlanýncaya kadar süresiz durdurulmaktadýr.
Bir baþka bilinmesi gereken husus ise, ÇED süreci
tamamlanmadan hiçbir kurum ve kuruluþ proje ile ilgili ruhsat,
izin, teþvik veya onay veremez. Özellikle hazine teþviklerinden
faydalanmak isteyen yatýrýmcýlar ÇED sürecini projenin
planlanma aþamasýnýn ilk sýrasýna koymalarý gerekmektedir.
Bu sayede planlanan zamanda teþviklerini alabileceklerdir.
Diðer bir husus ise, ÇED sürecine tabi olan iþletmelerde
yapýlacak deðiþikliklerde de ÇED sürecinin iþletilme zorunluluðu
olabilir. ÇED sürecini tamamlamýþ ve faaliyete geçmiþ bir
projede sonradan yapýlacak bir deðiþikliklerin yeniden ÇED
sürecine tabi olup olmadýðý sorgulanmalýdýr. ÇED sürecine
tabi olmasý durumunda süreç iþletilmeden yapýlacak deðiþiklikler
yukarýda bahsedildiði gibi kanunun ilgili maddesine göre idari
yaptýrýma maruz kalýr. Bu nedenle özellikle kapasite artýþý ve
teknoloji deðiþikliði gibi deðiþikliklerde mutlaka deðiþiklik
yapýlmadan ilgili kuruma veya ÇED hazýrlama yeterliliði olan
kuruluþa danýþýlmasý gerekir.
ÇED kararlarý projenin türü ile birlikte gerçekleþtirildiði alan için
verilmektedir. Alan deðiþikliklerinde ÇED süreci yeniden
yürütülmesi gerekmektedir. Projede herhangi bir deðiþiklik
yapýlmaksýzýn sadece proje sahiplerinin deðiþmesi ÇED sürecini
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etkilemez. Verilen karar geçerlidir. Yeni proje sahibi devir
iþlemlerine iliþkin belge ve raporda verilen taahhütlere uyacaðýna
dair taahhütname ile baþka bir iþleme gerek kalmaksýzýn ilgili
idareye baþvurarak ÇED kararýnýn devrini saðlayabilir.
Bazý yatýrýmcýlarýn ÇED ile ilgili þöyle bir yanlýþ kanýda olduklarý
gözlenmektedir: ÇED kararý çevre ile ilgili iþletmenin aldýðý bir
izin deðildir. Proje ile ilgili bir ÇED kararýnýn bulunmasý demek
iþletmenin çevre ile ilgili tüm izinlerinin olduðu anlamýna gelmez.
Zaten ÇED baþtan da söylendiði gibi bir izin deðildir. Ýþletme
hava, gürültü emisyonlarý, atýk su ve tehlikeli madde deþarjlarý
ile ilgili izinlere; atýk alýmý, taþýnmasý, bertaraf vb. lisanslara tabi
olabilir. Ýþletme faaliyetleri ile ilgili izinleri ve/veya lisanslarý almak
zorundadýr. Ayrýca çevre mevzuatýnýn diðer tüm yükümlülüklerine
de uymakla mükelleftir.
ÇED sürecine tabi iþletmeler belirli dönemlerde ilgili idare
tarafýndan denetlenir. Denetçiler ÇED ile ilgili denetimlerinde
raporda belirtilen bilgilerin doðruluðunu ve verilen taahhütlere
uyulup uyulmadýðýný kontrol eder. Taahhütlere uyulmadýðýnýn
tespit edilmesi durumunda idari para cezasý uygulanýr ve
iþletmeye taahhütlere uyulmasý için süre verilir. Ancak çevresel
etkinin önemli olmasý ve ciddi tehlikeler yaratmasý durumunda
süre verilmeden faaliyet sonlandýrýlabilir.
Yatýrým kararý alan proje sahibi öncelikle ÇED Yönetmeliðinin
Ek-1 Çevresel Etki Deðerlendirmesine Tabi Tesisler ve Ek-2
Seçme ve Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler listesinde
yer alýp almadýðýný tespit etmelidir. Bu hususta oluþacak
tereddütler yazýlý olarak ilgili idareye sorulmalýdýr. Projenin
Yönetmelik listelerinde yer almadýðýndan emin olunursa projenin
basit bir özeti ile ilgili idareye baþvurularak yönetmeliðin kapsamý
dýþýnda olduðuna dair bir yazý alýnmalýdýr.

Yönetmeliðin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan projeler için
bakanlýktan ÇED hazýrlama yeterliliðine sahip kuruluþlara
baþvurularak proje tanýtým dosyasý (PTD) veya ÇED baþvuru
dosyasý hazýrlattýrýlýr. PTD, Ek-2 listesinde yer alan projeler için
hazýrlanýr ve Ýl Çevre ve Þehircilik Müdürlüðüne sunulur. 25
iþgünü içinde deðerlendirilen proje ile ilgili Çevresel Etki
Deðerlendirmesi Gerekli Deðildir veya Çevresel Etki
Deðerlendirmesi Gereklidir kararý verilir. Çevresel Etki
Deðerlendirmesi Gerekli Deðildir kararý alýnmasý ile projenin
ÇED süreci tamamlanmýþ olur. Þayet Çevresel Etki
Deðerlendirmesi Gereklidir kararý verilmiþse projenin çevresel
etkilerinin daha detaylý ve uzman kuruluþlarca incelenmesi
için PTD bakanlýða gönderilir ve ÇED süreci baþlamýþ olur.
Sonrasýnda ÇED Raporu hazýrlattýrýlmasý gerekmektedir.
Yönetmeliðin Ek-1 listesinde yer alan projeler için ise ÇED
baþvuru dosyasý hazýrlattýrýlýr ve bakanlýða baþvuru yapýlýr.
Bakanlýk dosyayý inceler ve komisyon kurulmasýný saðlar.
Ayrýca halkýn ÇED sürecine katýlýmýnýn saðlanmasý için projenin
gerçekleþtirileceði yörede bir toplantý düzenlenmesini saðlar.
Bu toplantýda proje sahibi projeyi ve olasý çevresel etkilerini
ve önlemlerini anlatýr. Halkýn sorularýna cevap verilir. Halkýn
görüþ, istek ve kaygýlarý ÇED sürecine yansýtýlýr. Bakanlýk ÇED
raporunun hangi çerçevede hazýrlanacaðýný belirlemek üzere
komisyon üyelerini, proje sahibini ve ÇED ekibini toplantýya
çaðýrýr. Bu toplantýda ÇED raporunun neleri içereceði belirlenir
ve oluþturulan format ÇED ekibine verilir. ÇED ekibi bu format
doðrultusunda bilgi, belgelerini toplar, gereken ölçüm, analiz
vb. yaptýrýr, ilgili kurumlardan alýnacak görüþleri ve izinleri toplar
ve raporu ¬oluþturur. Bakanlýk raporu komisyon üyelerine
daðýtýr ve inceleme deðerlendirmenin yapýlabilmesi için üyeleri
tekrar toplantýya çaðýrýr. Proje sahibi ve ÇED ekibi bu toplantýda
ÇED hazýrlama sürecinde yapýlanlarý anlatýr, komisyon üyelerinin
sorularýný cevaplar. Bakanlýk raporun yeterli olduðuna kanaat
getirirse rapor nihai edilir ve kamuoyunun görüþ ve itirazlarý
için ilana gönderir. Olasý görüþ ve itirazlar deðerlendirilir ve
proje hakkýnda karar verilir. ÇED Olumlu Kararý verilmesi
durumunda proje sahibi yatýrýma diðer gerekli izinleri almasý
koþuluyla baþlayabilir. ÇED Olumsuz Kararý verilmesi
durumunda yatýrýma baþlanamaz.
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Ayrýca ÇED Olumlu kararý verilen projelere 7 yýl, Çevresel
Etki Deðerlendirmesi Gerekli Deðildir kararý verilen projelere
ise 5 yýl içerisinde mücbir bir sebep bulunmaksýzýn yatýrýmcýlar
tarafýndan projelere baþlanmamasý halinde projelere iliþkin
verilen kararlar geçersiz sayýlmaktadýr.
ÇED Yönetmeliði, Çevresel Etki Deðerlendirmesi Baþvuru
Dosyasý, Çevresel Etki Deðerlendirmesi Raporu ile Proje
Tanýtým Dosyasýnýn hangi tür projeler için isteneceði ve
içereceði konularý, Çevresel Etki Deðerlendirmesi sürecinde
uyulacak idari ve teknik usul ve esaslarý, Çevresel Etki
Deðerlendirmesi kapsamýna giren projelerin izlenmesi ve
denetlenmesini, Çevresel Etki Deðerlendirmesi sisteminin,
çevre yönetiminde etkin ve yaygýn biçimde uygulanabilmesi
ve kurumsal yapýsýnýn güçlendirilmesi için gerekli eðitim
çalýþmalarýný kapsamaktadýr.
Ülkemizde 11 Aðustos 1983 tarih ve 2872 sayýlý Çevre
Kanununun 10. maddesine dayanýlarak çýkarýlan ÇED
Yönetmeliði, ilk olarak 7 Þubat 1993 tarih ve 21489 sayýlý
Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Günümüze
kadar olan süreçte yönetmelik 23.06.1997, 06.06.2002,
16.12.2003, 17.08.2008 tarihlerinde revize edilmiþ ve 3 Ekim
2013 tarihinde yapýlan son revizyon ile bugünkü þeklini almýþtýr.
ÇED yönetmeliðine tabi projeler; Ek-1 Çevresel Etki
Deðerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 SeçmeEleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi olarak ayrý ayrý
tanýmlanmaktadýr. 3 Ekim 2013 tarihinde yayýmlanan yönetmelik
ile listelerde deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Listeler incelendiðinde ilk
olarak; Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan bazý projelerde eþik
deðerlerinin deðiþtirilmesi, projelerin deðerlendirildiði listelerinin
deðiþtirilmesi ve projelere iliþkin ayrý ayrý tanýmlamalarýn yapýlmasý
gibi deðiþikler göze çarpmaktadýr. Ayrýca maden, petrol,
doðalgaz, kaya gazý veya jeotermal kaynak arama projeleri
için de Proje Tanýtým Dosyasý hazýrlanmasý zorunluluðu
getirilmiþtir.

Ancak Yönetmelik 23/06/1997 tarihinden önce kamu yatýrým
programýna alýnmýþ olup; 29/05/2013 tarihi itibariyle planlama
aþamasý geçmiþ ve ihale süreci baþlamýþ olan, üretim veya
iþletmeye baþlamýþ olan projeler ile bunlarýn gerçekleþtirilmesi
için zorunlu olan yapý ve tesisler  ile Çevresel Etki
Deðerlendirmesi Yönetmeliðinin ilk yayým tarihi olan 7/2/1993
tarihinden önce üretime ve/veya iþletmeye baþladýðý belgelenen
projeler  þeklinde tanýmlanan iþletmeleri yönetmelik kapsam
dýþý olarak deðerlendirilmektedir.
3 Ekim 2013 tarihinde yayýmlanan yönetmelik ile ÇED
sürecindeki tüm iþlemler çevrimiçi e-ÇED sistemi kullanýlarak
yapýlmaya baþlamýþtýr. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan projeler
için bakanlýkça yetkilendirilmiþ kurum ve kuruluþlarca; Ek-1
listesinde yer alan projeler için ÇED Baþvuru Dosyasý, Ek-2
listesinde yer alan projeler için Proje Tanýtým Dosyasý hazýrlanarak
çevrimiçi e-ÇED sistemi üzerinden baþvurular yapýlmaktadýr.
E-ÇED sistemi üzerinden yapýlacak baþvurular ile ilgili sistem
üzerinden ayrýca proje sahipleri sms veya mail yolu ile
bilgilendirilmektedir. Ek-1 listesinde yer alan projeler Çevre ve
Þehircilik Bakanlýðý, Ek-2 listesinde yer alan projeler ise Çevre
ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü tarafýndan incelenmektedir.
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Duyuru
Zafer Havalimaný

ZAFER HAVALÝMANINDAN
HAFTADA 7 GÜN ÝSTANBULA UÇUÞ
Zafer Bölgesel Havalimanýndaki Türk Hava Yollarýnýn
(THY) Kütahya-Ýstanbul arasý haftada 4 gün olan
tarifeli seferleri, 15 Aralýk 2013 tarihinden itibaren,

Gün
Pazartesi
Salý
Çarþamba
Perþembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

karþýlýklý olarak haftada 7 güne yükseldi.
Kütahya Zafer Havalimaný  Ýstanbul Atatürk Havaalaný
arasýndaki THY seferlerinin gün ve saatleri þöyledir:

Kütahyadan Ýstanbula Hareket

Ýstanbuldan Kütahyaya Hareket

20:10
08:25
20:10
08:25
20:10
08:25
20:10

18:25
06:40
18:25
06:40
18:25
06:40
18:25
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Gürallar ArtCraft, üretimde kullandýðý makinelerin tasarým ve
üretimini de yine fabrika bünyesinde yapýyor. Böylece Fabrika
Üreten Fabrika olarak Türkiyede bir ilki gerçekleþtiriyor.
Faaliyete hangi yýl baþladýnýz? Baþladýðýnýzdaki üretim kapasitesi
kapasitesi
ve diðer koþullardan kýsaca söz eder misiniz?
1996 yýlýnda 80 bin metrekare açýk alan üzerine kurulan 40
bin metrekarelik cam fabrikasýnda, üç hat ve günde 65 ton
üretimle faaliyete baþladýk.
2005 yýlýnýn sonunda 12 hatla kapasiteyi 4,5 kat büyüterek
280 ton/gün üretim kapasitesine ulaþtýk. Ayrýca kuruluþumuzun
15. yýlýndan bu yana 212 bin metrekare açýk alan üzerine
konumlandýrýlmýþ, 77 bin metrekarelik ikinci üretim tesisi ile
günde 2 milyon adet ürün kapasitesiyle çalýþmalara devam
ediyoruz.
Bugüne kadar nereden nereye gelindi?
16 yýl önce know-howý bile satýlmayan böylesine zor bir
sektörde, sýfýrdan, dünya altýncýsý konumuna gelindi. Ayrýca,
Teknopark Müdürlüðü kurarak, bir cam fabrikasýný sýfýrdan
kurabilme yeteneðine ulaþtýk.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde, 212 bin metrekare
açýk alan üzerinde 65 bin metrekare üzerinde katlar ile birlikte
77 bin metrekare kapalý alan olarak yeni fabrika inþa ettik. Bu
sayede, Gürallar ArtCraft kapasitesini iki katýna yükselterek,
dünya sofra camý üreticileri arasýnda yedinci sýradan altýncý
sýraya yükseldik.
17 yýllýk sürede neler yaþandý, en önemli dönüm noktalarý
neler oldu?
 1994 yýlýnda Gürallar ArtCraft Sofra Camý Üretim Tesislerinin
temelleri atýldý.
 1996 yýlýnda 65 ton/gün kapasiteyle fabrika kuruldu.
 2003 yýlýnda ilk üretim makineleri yapýlmaya baþlandý.
 2005 yýlýnda kapasitemizi 4,5 kat büyüterek 280 ton/gün
kapasiteye ulaþtýk.
 2011 yýlýnda ikinci fabrika faaliyete geçti.
 2013 yýlýnda dünyanýn 6. büyük sofra camý üreticisi olduk.
Gürallar ArtCraft markasý, sofra camýnda hýzlý ve yenilikçi olma
misyonu ve müþterinin isteklerine uygun, pazar beklentilerini
aþan mükemmellikte ürün ve hizmet sunma hedefi ile
tüketicisinin güvenini ve baðlýlýðýný kazanmayý baþardý. 17 yýllýk
sürede, Türkiyenin sofra cam üretiminde, sektörün yurt içi
pazarýnda monopol yapýsýný deðiþtirmeyi baþaran bir üretici
olmuþtur.

Ayrýca, Teknoparkýn geliþtirdiði yeni üretim teknolojileri ile yeni
fabrika yatýrýmýnda kulplu bardak, sürahi, kavanoz ve þiþe cam
ambalaj ürünlerinin üretimine baþlanacaktýr.
Gürallar ArtCraft, ürün yelpazesinin geniþlemesiyle dünya
çapýnda sofra camý üretim sektöründeki rekabet gücünü üst
seviyelere taþýmayý hedeflemektedir.
Kaç kiþiye istihdam saðlanýyor?
2 bin kiþiye iþ imkâný saðlamanýn yanýnda, bölgede yaþayan
7 bin kiþi de bu istihdam artýþýndan dolaylý olarak etkilenerek,
fayda saðlamýþtýr. Çalýþanlarýmýzýn çoðu, iþ hayatlarýna Gürallar
ArtCraftta baþlayýp devam eden kiþilerden oluþmaktadýr.
Yurtiçi satýþ ve daðýtým aðý konusunda bilgi verir misiniz?
Ulusal zincir marketler ve daðýtýcý kanallarýnýn yaný sýra, dünya
devi firmalarla çalýþmalar yapmýþ olan ve B2B satýþ kanallarý
bulunan Gürallar ArtCraft, ulusal zincir marketlerin neredeyse
tümünde yer alýyor.
Ýhracat oraný nedir ve hangi ülkelere yapýlýyor?
Türkiye Ýhracatçýlar Meclisinin verilerine göre, ilk 300 ihracatçý
firma arasýnda yer almaktayýz. Yurt içinde olduðu kadar, yurt
dýþýnda da pazar payýný her geçen gün arttýran firmamýz, baþta
Avrupa ve Orta Doðu olmak üzere modern ve geleneksel
satýþ kanallarýnýn yaný sýra B2B (Business To Business)
müþterilerine de hizmet veriyoruz.
ArtCraft olarak, 3.500 kalem ürünle baþta Fransa, Ýspanya
ve Ýran olmak üzere, Brezilyadan Çin ve Filipinlere kadar,
dünyanýn 127 ülkesine, üretimin yüzde 55'ini ihraç ediyoruz.
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Fuarlara katýlýyor musunuz?
Her sene, sektörün en prestijli fuarý olan Ambiente (Uluslararasý
Züccaciye, Mutfak Eþyalarý ve Dekorasyon) Fuarýna katýlýyoruz.
Tüm dünya devlerinin bir arada olduðu ve Almanyada
düzenlenen fuarda, geçen sene standýmýzý 180 metrekareden
330 metrekareye geniþleterek katýldýk. Ziyaretçilerin yoðun
ilgisini gördüðümüz ve sektörde yer alan diðer firmalarla birlikte
olduðumuz fuarda, iyi bir intiba sergiledik.
Ar-Ge çalýþmalarýndan
Yeni teknolojilere uyum saðlama ve Ar-Ge
söz eder misiniz?
Türkiyede firmalarýn en fazla ihtiyacýný duyduðu konu, üretim
yapan makinalarýn üretilmesidir.
Biz Gürallar ArtCraft markasý olarak, cam üretimi yapan
makinalarýn tasarýmý ve üretimini de yine Kütahyada faaliyet
gösteren makina fabrikamýzda kendi bünyemizde üretmekteyiz.
Markamýz bünyesinde yer alan Teknopark Müdürlüðü, hem
cam üretimi ile ilgili yeni teknolojiler üzerinde çalýþýyor, hem
de bu teknolojileri üreten fabrikalarýn tasarým ve üretimini
geliþtiriyoruz.
Teknoparkýmýz, ArtCraft makineleri için kendi kalýplarýný ürettiði
fabrika düzeyinde bir atölye olarak çalýþýyor. Toplam cirosunun
yüzde 5i her yýl araþtýrma-geliþtirme harcamalarýna ayrýlýyor.
ArtCraft, Amerikan ve Alman firmalarýnýn üretebileceði bütün
makine ve donaným konusunda aynýsýný yapar, hatta daha
da geliþtiririz diyerek yola çýkan bir mühendis topluluðunun
12 kiþilik bir ekiple çýktýðý yolculuða, bugün 2 bin kiþiyle devam
ediyor.
Bünyemizdeki teknopark, büyük önem verdiðimiz ve yatýrým
yaptýðýmýz AR-GE çalýþmalarýndan alýnan güçle, bugün
kuruluþumuzun 17. yýlýnda, Gürallar ArtCraft markasý olarak,
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artýk bir dünya markasý olmak adýna uzun soluklu koþuya
güvenle devam ediyoruz.
Sektörde ilkleriniz nelerdir?
ArtCraft olarak, fabrika üreten fabrika sloganýyla yola çýktýk
ve Türkiyede ilk kez, üretim makinelerini kendi bünyesinde
geliþtirmiþ bir firma olduk.
Sosyal sorumluluk projeleriniz var mý?
Gürallar ArtCraft olarak, çalýþanlarýmýzýn çocuklarýnýn daha iyi
eðitim almasý, kaliteli eðitimin tüm imkânlarýndan yararlanmasý
için 2006 yýlýnda Yýldýz Eðitim Projesini baþlattýk.
Gençlere iyi bir geleceðin yolunu açmak için iyi bir eðitimin
de þart olduðundan hareketle, yaklaþýk 500 öðrenciye sýnavlara
hazýrlýk, okullarýndaki baþarýlarýný arttýrma, sosyalleþmelerine
katkýda bulunma, kendilerine olan özgüvenlerini arttýrmak,
topluma yararlý fertler haline gelmelerine aracý olmak ve
entelektüel zekâlarýna katkýda bulunmak amacýyla eðitim
desteði veriyoruz ve vermeye de devam edeceðiz.

Kültür-Sanat
Kültür ve Sanat Merkezi
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Kütahya Belediyesi tarafýndan Kent Konseyine devredilen
hizmet binasý, Kütahyalý sanatçýlara tahsis edilerek, Ressam
Sebahat Sarýoðlunun gayretleri ile sanatkârlarýn kültür ve sanat
merkezi haline getirildi.
Merkezde ustalarýn nezaket ve samimiyetle bizi karþýlamasýnýn
ardýndan, içeride bambaþka bir dünya ile karþýlaþtýk. Her bir
ustaya ayrý oluþturulan atölyeleri tek tek gezdik, sadece
atölyelerinde deðil, binanýn tüm duvarlarýnda hayranlýkla
izlediðimiz eserler gördük.
Bu merkezi mutlaka ziyaret etmelisiniz. Ustalarýmýz ile keyifli
sohbetler eþliðinde, kent yaþamýnýn koþuþturmasý ve sýradanlýðý
içerisinden uzaklaþarak, baþka bir dünyayý fark edeceksiniz.
Ayrýca merkezin oluþturulmasýnda ve yürütülmesinde emeði
geçen idarecileri, sanatçýlarý ve gönüllüleri de tebrik etmek,
onlara teþekkür ve hürmet sunmak gerekiyor.

KÜLTÜR VE SANAT MERKEZÝNÝN OLUÞUMUNDAKÝ SÜREÇ
Kütahya Belediyesi tarafýndan; Mustafa Yeþil ve Gülten Dayýoðlu
Kütüphaneleri yanýnda ayakkabý tamircileri için yapýlan bu
bina, kapalý alan olmasý ve çalýþanlarý rahatsýz edeceði
düþüncesi ile iki yýldan fazla bir süre atýl bir vaziyette kalmýþ
ve daha sonra yapýlan bir protokolle de Kütahya Kent
Konseyine devredilmiþtir. Kullanýlmayan bu binadan haberdar
olan Ressam Sabahat Sarýoðlu, Kent Konseyi yöneticileri ile
görüþmüþ, gerekli ön izni aldýktan sonra da bu binayý bir sanat
merkezine dönüþtürmek amacý ile birkaç arkadaþý ile birlikte
kollarý sývamýþtýr. Büyük bir emek ve özveri neticesinde hazýrlanan
ve ziyaretçilerin hayretler içinde kaldýklarý aurasý yüksek bu
sanat merkezi nihayet, 20 Mayýs 2013 tarihinde Maliye Bakan
Yardýmcýsý Sayýn A. Erdem Cantimur, Belediye Baþkaný Mustafa
Ýça, daire müdürleri ve halkýmýzýn katýlýmýyla açýlmýþ.

Sebahat Sarýoðlu

KÜLTÜR VE SANAT MERKEZÝNÝN TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Merkezde 5 ile 8 metrekare büyüklüðünde 32 oda
bulunmaktadýr. Odalardan bazýlarý mutfak, mescit yönetim
odasý ve kazan dairesi þeklinde kullanýlmýþ olup, sanatçýlara
tahsis edilen oda sayýsý 25 adettir. Bu odalardan biri de Kent
Konseyine ayrýlmýþtýr. Ýki kattan oluþan binanýn alt katýnda
ayrýca çeþitli etkinlik ve sergiler için deðerlendirilebilecek 90
metrekare civarýnda bir salon bulunmaktadýr.

KÜLTÜR VE SANAT MERKEZÝNÝN AMACI
Kültür, sanat ve edebiyat merkezi olan Kütahyanýn muhterem
halkýnýn; sanatý duvarlarda, vitrinlerde görmekten ziyade bu
sanatýnýn atölyede yapýlýþýný, hangi evrelerden geçip, nasýl emek
ve göz nuru dökülerek oluþtuðunu görmeleri hedeflenmiþtir.

Metin Tunca
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Sanatýn icrasýnýn açýk seçik görüleceði bu atölyelerde takdir
ve deðer yargýlarýna ýþýk tutacak çalýþma ortamýný sunmaktýr.
Güzel sanatlar dalýndan her sanatçýyý bir araya getirerek bir
kompozisyon oluþturmaktýr. Kütahya Kültür ve Sanat Merkezi;
ilk sanat dalý diyebileceðimiz þiir, müzik, halk oyunlarý, folklorün
yaný sýra; resim, hüsn-ü hat, tezhip, ebru, sigrafitto, taþ,
animasyon, senaryo, grafik, cam, tahta oyma, seramik heykel,
rölyef gibi konularýn iþlendiði sanatlarýn icra edildiði, atölye
tarzýnda çalýþýp, þeffaf bir þekilde görülebilecek ilk örneklerden
biridir. Merkez atölyeleri, kütüphanesi, geniþ antreleri ve
salonuyla çeþitli sergi, kurs, konferans ve toplantýlarýn
yapýlabileceði, sanatýn odak noktasý olacaðý ve genç sanatçýlarýn
yetiþeceði özel bir mekândýr.
Merkez içerisinde deðiþik dallarda 24 sanatçý bulunuyor.
Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezinin en önemli
özelliklerinden biri de, sadece sergi salonu deðil, ayný zamanda
atölyelerin de bulunmasýdýr. Küçük ama þirin atölyelerin dýþýnda
kalan alanlar ise eserlerin sergilenmesine imkân veriyor. Ayrýca
sanat ve kültür etkinlikleri yapýlmasý amacýyla çok amaçlý salon
mevcut. Merkezdeki sanatçýlar, burada kurslar açarak öðrenci
de yetiþtiriyorlar. Yönetim Kurulu Baþkaný Ressam Sebahat
Sarýoðlu ve merkezdeki ustalar ile yaptýðýmýz sohbette; halkýn
ve sanatseverlerin merkeze büyük ilgi gösterdiðini, yerli ve
yabancý birçok ziyaretçinin ilgi odaðý haline geldiðini belirttiler.
Diyebiliriz ki, Kütahyada sanatýn kalbi artýk bu merkezde
atacak.
Merkezin açýlýþýndan bugüne geçen 6 aylýk sürede, birçok
ziyaret ve etkinlik gerçekleþtirilmiþ. Bu ziyaret ve etkinlikler:
Hakime Gülsoy
Eyüp Ýþal

 Açýlýþtan sonraki ilk haftada, 71 þehirdeki üniversitelerin
mühendislik fakültesi dekanlarýnýn ziyareti.
 Kütahya Yeþilay Cemiyeti organizasyonunda 7 Ýtalyan
psikiyatristin ziyareti.
 Aslanapa, Sarayköy, Yayla Þenliðine katýlým ve sergi açýlmasý.
 Kütahya protokolünün ziyaretleri. (Kütahya milletvekilleri,
Belediye Baþkaný, Emniyet Müdürü, Müftü, Kent Konseyi
Baþkaný ve üyeleri.)
 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
ve Üyelerinin ziyareti.
 Halkýn ve sanatseverlerin ziyaretleri.
 Merkezdeki sanatçýlarýn açtýðý ve katýldýðý þahsi veya karma
sergiler.
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KÜTAHYA KÜLTÜR VE SANAT MERKEZÝ
YÖNETÝMÝ VE SANATÇILARI
Sebahat Sarýoðlu
(Onursal Baþkan)

Ressam

Necmettin Çetintaþ
(Yönetim Kurulu Baþkaný)
Esat Anýk
(Genel Sekreter)

Kültür Bakanlýðý Halk Þairi

Eyüp Ýþal
(Mali Sekreter)

Ahþap Hobi-Maket Sanatçýsý

A.Metin Tunca
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Kültür Bakanlýðý
Sigrafitto Sanatçýsý

Bayram Gaygýsýz
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Ressam

Sibel Þeyma Temelkýran
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Hat-Tezhip-Ebru Sanatçýsý

Hasan Kara
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Ressam

Arif Çelik
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Ressam  Hat Sanatçýsý

Tahsin Çetinol
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Rölyef Sanatçýsý

Ýlay Tunca

Kültür Bakanlýðý Sigrafitto
Sanatçýsý

Halil Çabalar

Faaliyetlere ek olarak:
 Facebookta Kütahya Kültür ve Sanat Merkezi
(https://www.facebook.com/groups/192240794293748/)
adýyla (þimdilik) 1.814 üyeli bir grup oluþturulmuþ olup, eserler
ve sanatçýlarýn çalýþmalarý ziyaretlerin fotoðraflarý burada
paylaþýlmaktadýr.
 Halk Eðitim Merkezi Baðlama Hocasý Rebapzen Kudret
Karayiðit yönetiminde oluþturulan bir Tasavvuf Musikisi Korosu
çalýþmalarýna yakýnda baþlayacaktýr.
 Kültür Bakanlýðý Kütahyalý Halk Þairi ve merkezin Genel
Sekreteri Esat Anýkýn öncülüðünde Edebiyatçýlar Ve Þairler
þiir ve sohbet etkinlikleri hazýrlýklarýna baþlanmýþtýr.

Hüseyin Karakoç

Ressam

Hakime Gülsoy

Ressam (Doðaltaþ)

Ömer Cesur

Seramik Heykeltýraþý

Halil Çabalar

Taþ Ressamý

 Her yaþtan yetenekli gençlerimize ve halkýmýza istedikleri
sanat dalýnda kurslar mevcuttur. Bizzat merkez ziyareti ile
sanatçýlarla tanýþýp kurslar hakkýnda bilgi alýþveriþi yapýlabilir.

Ramazan Genç

Ressam

Marifet iltifata tabidir derler

Adem Dönmez

Grafik Sanatçýsý

M.Ali Tunca

Cam Oyma ve Hat Sanatçýsý

Erol Öge

Ressam

Meral Erdoðmuþ

Tezhip Sanatçýsý

Osman Arslan

Ahþap Oyma Sanatçýsý

Bu merkezi faaliyete geçirenlerin marifetleri de, teþekkürlerini
ilettikleri þu kiþi ve kuruluþlardýr: Öncelikle binayý yapan ve
sanatçýlara tahsisini uygun gören Kütahya Belediye Baþkaný
Sayýn Mustafa Ýça, Kent Konseyi Baþkaný Sayýn Ýbrahim
Durmaz, Sayýn Alaaddin Özçallý, Sayýn Zekeriyya Daðcý, Sayýn
Ýsmail Yiðit

Kudret Karayiðit

Rebapzen  Rebap Yapým
Ustasý

Hülya Ertekin

Senaristler ve Animasyon
Ekibi

VAV-DER

Hat Sanatçýlarý

Giray Tunca

Halk Oyunlarý Sorumlusu

Açýlýþý onurlandýran Maliye Bakan Yardýmcýsý A. Ekrem Cantimur,
Belediye Baþkaný Mustafa Ýça ve Kütahya Belediye çalýþanlarý,
Kütahya Defterdarý, Kütahya Emniyet Müdürü, Daire müdürleri
ve daveti onurlandýran Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný (KUTSO) Baþkaný Sayýn Nafi Güral ve KUTSO
Yönetim Kurulu üyeleri, Kent Konseyi Üyeleri ve çok muhterem
Kütahya Halký
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Köþe Yazýsý
Saðlýk

KIÞ
HASTALIKLARI
ÇOCUÐUNUZU
YAKALAMASIN
ÇOCUKLARDA
SIK GÖRÜLEN
KIÞ HASTALIKLARI
Uzm.Dr.Melek Tandoðan

Çocuk Hastalýklarý Uzmaný
Özel Kütahya Anadolu Hastanesi
Kýþ mevsiminin gelmesiyle birlikte etrafýmýzdaki kiþilerden daha
sýk hastalýk haberleri almaya baþladýk. Þüphesiz ki kýþ aylarýnda
hastalýklara karþý en dirençsiz olanlarýn baþýnda çocuklar
geliyor. Ani hava deðiþikliði, hastalýk yapan mikroplarýn havadaki
yoðunluðunun artmasý, soðuk havadan dolayý vücudun daha
fazla enerji harcayýp yorgun düþmesi, okul dönemi, kapalý ve
kalabalýk ortamlarda fazla kalmak, hava kirliliði gibi etkenler
nedeniyle kýþ aylarý, çocuklarýn saðlýðýný olumsuz yönde
etkileyen bulaþýcý hastalýklarýn yayýlmasý için müsait bir dönemdir.

enfeksiyonu okul çaðý çocuklarýnda çok sýk görülen hastalýktýr.
Bademcikleri þiþen çocuk yutkunmakta, uyurken nefes almakta
zorluk çeker. Boðaz enfeksiyonu nedeninin beta streptokok
olup olmadýðý laboratuar testleriyle mutlaka araþtýrýlmalýdýr.
Eðer beta mikrobu belirlenirse antibiyotik tedavisine baþlanmalý
ve en az on gün sürdürülmelidir. Çünkü bu mikrobun yol açtýðý
enfeksiyon tedavi edilmediði taktirde, çocukta akut eklem,
kalp romatizmasý, akut glomeluronefrite (böbrek rahatsýzlýðý)
yol açabilir.

Özel Kütahya Anadolu Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Uzmaný Dr. Melek Tandoðan dan konuyla
ilgili bilgi ve görüþlerini aldýk;

Grip (Ýnfluenza): Virüslerin neden olduðu grip, genelde yüksek
ateþle baþlar. Baþ aðrýsý, kas aðrýlarý, 39-40 dereceye varan
ateþ, burun akýntýsý, burunda doluluk ve öksürük olur.

Zatürre (Pnömoni): Akciðerin bir ya da birkaç lobunun
iltihaplanmasý þeklinde ortaya çýkan bu ateþli hastalýkta,
akciðerlerde bulunan hava kesecikleri iltihabi bir sývýyla dolar.
Akciðerlerin görevi olan oksijen alýþveriþ fonksiyonu bozulur
ve kanda oksijen düzeyi azalýr. Küçük çocuklarda, ileri yaþlarda
ve kronik rahatsýzlýðý bulunan kiþilerde hastalýk daha aðýr
seyreder ve ölümle sonuçlanabilir. 39 dereceyi geçen ateþ,
þiddetli öksürük, çoðu zaman pas renginde olan koyu kývamlý
balgam en önemli belirtileridir. Sýklýkla burun, boðaz enfeksiyonu
sonrasýnda baþlar.

Boðaz Enfeksiyonu: Halk arasýnda beta mikrobu olarak bilinen
A grubu beta hemolitik streptokokun yol açtýðý bademcik

Bronþiolit ve Bronþit: Bronþiolit, çocuklarda erken yaþ grubunda
(özellikle 3 yaþ altýnda) bronþiol adý verilen küçük bronþlarýn

Nezle: Kýþ aylarýnda en sýk rastlanan çocuk hastalýklarýndan
biridir. Hafif bir burun akýntýsý ile baþlar. Hafif ya da þiddetli
öksürük görülür. Bu tabloya nadiren de olsa ateþ eklenir.
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Köþe Yazýsý
Saðlýk

iltihabýdýr. Bronþit, üst solunum yollarýnda grip enfeksiyonu
sýrasýnda çok sýk geliþen bir komplikasyondur. Bronþit, büyük
bronþlarýn, akut ya da kronik iltihabýdýr. Çocuklarda görülen
akut bronþitlerde, baþlýca etken bakterilerden çok virüslerdir.
Belirtileri inatçý kuru öksürük, balgam, ateþ ve göðüste aðrýdýr.
Orta Kulak Ýltihabý: Soðuk algýnlýðýndan sonra orta kulak iltihabý
çocuklarda en sýk görülen hastalýktýr. Östaki borusunun
bebeklerde ve çocuklarda eriþkinlere oranla daha kýsa ve
yatay olmasýndan dolayý bakteriler burun ve boðazdan orta
kulaða daha çabuk geçebilirler. Soðuk algýnlýðý ve sinüzitlerde
ya da boðaz enfeksiyonlarýnda östaki borusu kapanýr ve
bakterilerle bulaþmýþ olan sývý orta kulakta kalýr. Orta kulak
iltihabýnýn belirtileri; kulak aðrýsý, ateþ, iþitme kaybý ve özellikle
bebeklerde beslenme güçlüðüdür.
Ýshal (Gastroenterit): Günde üçten fazla sulu dýþkýlama, ateþ,
bulantý-kusma, halsizlik, iþtahsýzlýk belirtileriyle görülür. Ýshal
ile karþýlaþýldýðýnda, sývý kaybýnýn olup olmadýðýna bakýlmalý ve
bol sývý tüketilmelidir. Aðýz kuru, gözyaþý azalmýþ ve aþýrý halsizlik
saptanýrsa, aðýzdan sývý verilemiyorsa acilen doktora
baþvurulmasý gerekmektedir.
Konjonktivit:
Konjonktivit Göz kapaðýnýn iç yüzeyini ve gözün beyaz parçasýný
kaplayan parlak ince zarýn iltihaplanmasýdýr. Virüsler ve
bakterilerin sebep olduðu bu hastalýk hýzlý bulaþabilir. Antibiyotik
ve damlalarda tedavisi gerçekleþir.

Hangi çocuklar daha çok risk altýnda?
Hem viral, hem de bakteriyel hastalýklar açýsýndan; kalabalýk
ortamlara giren çocuklar, bununla birlikte solunum yolu
hastalýklarý açýsýndan astýmý ve alerjisi olan çocuklar, baðýþýklýk
sistemi doðuþtan bozuk olan çocuklar, kanser tedavisi alan
çocuklar risk grubundadýr. Buna ilave olarak, diyabetli çocuklarýn
grip hastalýðýný daha aðýr geçirdiklerini ve kan þekeri deðerlerinin
kontrolden çýkabileceði söylenebilir.

Nasýl korunmalý?

Kýþ Aylarýnda Hastalýklar Çocuklara Nasýl Bulaþýyor?

Kýþ hastalýklarý çocuðunuzu yakalamadan önleminizi alýn.

Kýþ aylarýnda çocuklarda en fazla virüsler ve bakteriler etken
olup daha çok damlacýk enfeksiyonu ile çocuktan çocuða
bulaþýyor. Virüsler enfekte damlacýklarýn havada asýlý kalmasý
ve bunlarýn solunum yolu ile alýnmasý sonucu, bir çocuktan
diðerine ya da bir eriþkinden çocuða kolayca bulaþýyorlar.
Bazen aksýrýk, hapþýrýkla çevreye yayýlan, içinde virüs bulunduran
bu damlacýklar, çevredeki cisimlere tutunuyorlar. Çocuklar ise
bu cisimleri alýp aðýzlarýna götürdüklerinde virüsü kapabiliyorlar.

Aþý
Aþý: Yapýlmasý gereken aþýlarýn ertelenmemesi gerekir. Doktor
tavsiyesi olan çocuklarda grip aþýlarý unutulmamalýdýr.
El Yýkama ve T
Tuvalet
uvalet Kullanýmý Eðitimi: Çocuklara tuvalet
kullanýmý, tuvalet eðitiminde güvenli, hijyenik ve doðru temizlik
yöntemleri benimsetilmelidir. Enfeksiyondan korunmak için
en önemli unsur olan el yýkama alýþkanlýðý mutlaka
kazandýrýlmalýdýr.
Hastalýk Bilgilendirmesi: Gerek aileler, gerekse sorumlular
çocuklarýn hasta olmasý durumunda çocuklarýný okul ve kreþe
gönderilmemesi ve diðer çocuklarýn takibi açýsýndan
öðretmenlere, yetkililere bilgi verilmesi uygun olacaktýr. Bulaþýcý
hastalýklar izlenmeli ve ailelere bildirilmelidir.
Öksürme-Hapþýrma Eðitimi: Öksürürken ve hapþýrýrken aðzýmýzý
kapatmayý öðretmemiz çocuklar için çok önemlidir. Kaðýt
mendil kullanýmý ve sonrasýnda el yýkamayý mutlaka alýþkanlýk
haline getirtmeliyiz.
Beslenme:
Beslenme Çocuklar mutlaka kahvaltýlarýný evde yapmalýdýrlar.
Uzun süre açlýk hali, þeker yoðunlukta beslenme nedeniyle
ortaya çýkan dengesiz beslenme þekilleri hastalýklara davetiye
çýkarýr. Mevsim meyve ve sebzeleri, süt, kefir, peynir, gibi
besinler ve haftada 1-2 gün mutlaka balýk tüketmelidirler.
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Ýlçelerimizden
Tavþanlý TSO

ÝÇ EGE DEÐERLENDÝRME TOPLANTISINA

TAVÞANLI EVSAHÝPLÝÐÝ YAPTI

Ýç Ege'nin ticari potansiyeli ve ekonomik yapýsý, Tavþanlý Ticaret
ve Sanayi Odasýnda (TTSO) gerçekleþtirilen toplantýda
deðerlendirildi.
Tavþanlý ilçesinin deðerlerinin de tanýtýldýðý toplantýda, TTSO
Baþkaný Davut Efe, siyasi partilerin ilçede, sivil toplum kuruluþu
gibi çalýþtýðýný söyleyerek, "Bu durum bölgemize örnek teþkil
etmektedir" dedi.
Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasýnýn ev sahipliðini yaptýðý Ege
Bölgesi ticaret ve sanayi odalarý baþkanlarýnýn katýldýðý toplantýya
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Meclis Baþkaný
Ýsmet Özotraç ve KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral
katýldý. Tavþanlý Belediye Baþkaný Mustafa Gülerin de iþtirak
ettiði toplantýda, Tavþanlý'nýn hýzla geliþmekte olan organize
sanayi bölgesi ve ekonomik durumu konusunda bilgiler verildi.
Afyonkarahisar, Balýkesir, Ýzmir, Manisa, Uþak illerinin ve ilçe
ticaret ve sanayi odalarýnýn yönetim kurulu ve meclis baþkanlarý
katýldý.
TTSO Meclis Baþkaný Ýlhami Aydýn toplantýda yaptýðý
konuþmada; Ege Bölgesi illerinin ticaret ve sanayi odalarý ile
yapýlan müþterek toplantýnýn, Ýç Ege Bölgesini tanýtmak, sosyoekonomik durumunu ele almak amacýyla düzenlendiðini belirtti.
Ayrýca, bilgi paylaþýmýnýn önemli olduðunu, istiþare
toplantýlarýndan çýkacak somut fikirlerin deðerlendirilmesi ile
olumlu katkýlar saðlanacaðýný söyleyerek, misafirlere
katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti.

28

Ýlhami Aydýn, 4 yýllýk çalýþma sonunda Tavþanlý Organize Sanayi
Bölgesi altyapýsýnýn hazýr hale getirildiðini ifade ederek; "OSB
ile birlikte, potansiyelimizi keþfetmek, stratejimizi oluþturmak,
firmalarýmýzý bu sürece entegre etmek için vizyon kültürünü
geliþtirmeye çalýþýyoruz. TOBB Baþkanýmýz Rifat
Hisarcýklýoðlu'nun sýkça dile getirdiði Birlikte rahmet ve bereket,
ayrýlýkta azap vardýr. söylemini önemsiyor ve uygulamaya
çalýþýyoruz. Birlikte hareket etme, dayanýþma, güç birliði,
yaratýcýlýk kültürü, giriþimcilik ruhuyla birleþtiðinde; yeni icatlar
çýkarýp, eski köye yeni adetler getirdiðimizde, kazanan, iþ
dünyamýz, bölgemiz ve elbette ülkemiz olacaktýr" dedi.
TTSO Baþkaný Davut Efe ise toplantýda yaptýðý konuþmada;
bölgedeki ekonominin her geçen gün güçlenip büyüdüðünü
ifade ederek, Tavþanlý'nýn birlikte hareket etme kültürünü
bölgeye örnek gösterdi. Efe, ilçede sekiz siyasi partinin bir
araya gelerek sivil toplum örgütü gibi çalýþtýðýný belirterek;
"Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasý olarak, sivil toplum
kuruluþlarýyla iþbirliði içinde çalýþýyoruz. Onlarýn fikirleri bizim
için çok önemlidir. Ýlçemizdeki tüm esnaf ve iþletmelerin
durumlarý hakkýnda bilgi sahibiyiz. Ýlçemizde Tavþanlý Platform
isminde bir oluþum var. Birçok konuda, önemli istiþareler
yapýlarak, birlikte karar alýnýyor. Siyasi parti temsilciliklerimiz de
sivil toplum örgütü gibi çalýþýyor. Bu istiþare ve iþbirliði bölgeye
örnek olmaktadýr. Toplantýmýza katýlan ticaret ve sanayi odalarý
yönetim kurulu ve meclis baþkanlarýný Tavþanlýda aðýrlamaktan
mutluluk duyuyoruz. dedi.

Ýlçelerimizden
Simav TSO

SÝMAV TSODAN
REKOR HÝBE PROJE
UYGULAMALARI
Simavýn önde gelen sivil toplum kuruluþlarýndan biri olan
Simav Ticaret ve Sanayi Odasý, Merkezi Finans Ýhale Birimi
ve Zafer Kalkýnma Ajansýna sunduðu projelerle Simava hibe
kazandýrmaya devam ediyor.
Merkezi Ýhale ve Finans Birimi tarafýndan desteklenen ve 2011
yýlýnda uygulanan Ýyi Tarým Uygulamalarý projesi ile 100 bin
Euro hibe alýnarak proje kapsamýnda birçok etkinlik
düzenlenmiþtir.
Simav Ýlçesi Eynal Kaplýcalarý mevkiinde bulunan 13 adet
seraya Global GEP sertifikasý verilmiþtir. 1000 çiftçiye, iyi tarým
uygulamalarý eðitimi verilerek, bu çiftçilerin Avrupa
Standartlarýnda tarýmsal üretim yapmasý saðlanmýþtýr.
Projenin ortaklarýndan olan Ýtalyada yerleþik Eart Academia
firmasýnýn temsilcileri Simava gelerek, ilçedeki tarýmsal üretimi
yerinde görme imkâný bulmuþlardýr. Sebze ve meyve üreticiliði
yapan 15 kiþilik Simavlý heyet, Ýtalyanýn Rimini þehrine gezi
düzenlemiþtir. Riminideki tarýmsal üretim teknikleri hakkýnda
bilgi alýnarak, üretimin yerinde görülmesi ve incelenmesi
saðlanmýþtýr.
Simav Ticaret ve Sanayi Odasý ile Simav Belediyesinin
ortaklaþa hazýrladýðý Jeotermal Enerjinin Otomasyonu projesi,
Zafer Kalkýnma Ajansý tarafýndan kabul edilerek, 300 bin TL
hibe almaya hak kazanmýþtýr. Proje kapsamýnda, Simavdaki
bir mahallenin daðýtým þebekelerinin teknolojik alt yapýlarla
desteklenerek, elektrik sarfiyatýnda büyük oranda indirim
kaydedilmiþtir.

Yine, Zafer Kalkýnma Ajansýndan kazanýlan hibelerle, 100
adet kamu görevlisine Proje Yazma ve Yürütme eðitimi
verilmiþtir.
Son olarak, halen uygulama süreci devam eden ve Zafer
Kalkýnma Ajansýndan 200.000 TL hibe kazanýlan Sanat Sever
Simav projesi bulunmaktadýr. Bu proje ile Türkiyede bir ilk
gerçekleþtirilerek, Simav Hükümet Konaðýnda bulunan
konferans salonunun modernizasyonu yapýlarak, bu salonun
modern koþullarda hizmet vermesi amaçlanmýþtýr. Salonun
ses ve görüntü sistemleri yenilenmiþ, en son teknolojik
geliþmelerle donatýlmýþ ve modern bir sinema ve konferans
salonu haline getirilmiþtir.
Sanat Sever Simav projesi kapsamýnda birçok etkinlik
gerçekleþtirilerek, Simavýn sosyal ve eðlence hayatýna renk
katýlmýþtýr. Ýlköðretim öðrencilerine yönelik film gösterimi
yapýlmýþtýr. Saðlýk çalýþanlarýna ve diðer kamu hizmetlilerine
yönelik olarak, hizmet içi eðitimler verilmiþtir.
Gerçekleþtirilen tüm bu çalýþmalar neticesinde, Simav Ticaret
ve Sanayi Odasýnýn çalýþmalarý büyük bir takdir toplamýþ, en
önemlisi; acaba olur mu? sorusunun gereksizliði ispat edilmiþ,
istenirse birçok zorluðun üstesinden gelinebileceðini
göstermiþtir.
Þeref KAZCIOÐLU
Simav Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný
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DPÜ
Sempozyum

ÝLETÝÞÝMDE TASARIM-TASARIMDA ÝLETÝÞÝM
Bilginin artarak çoðaldýðý; sürekli geliþen teknolojinin bir sonraki
duraðýnýn ne olacaðýnýn merakla beklendiði günümüzde, her
disiplin gibi tasarým alanýnda öðrenim gören bireylerin bu
sürecin içerisinde rol alabilmeleri kurumsal bir doktrini
gerektirmektedir. Bu anlayýþ çerçevesinde bilgiyi ve teknolojiyi
takip edebilen ve üretebilen; bu alanda çaba gösteren
tasarýmcýlarla yüzleþebilen; onlarýn ürettiklerini izleyebilen bireyler
hedeflendiði gibi; bu bireylerin ürettiklerini ulusal ve uluslararasý
alanda da gösterebilecekleri fýrsatlarý sunmak da gerekmektedir.
Ýþte bu gerekçeden hareketle, Dumlupýnar Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaþýk bir yýllýk hazýrlýk
sürecinin ardýndan 24-26 Ekim 2013 tarihleri arasýnda Ýletiþimde
Tasarým-Tasarýmda Ýletiþim konulu Uluslararasý Katýlýmlý
Sempozyum ve Sergi gerçekleþtirdi.
Sempozyumun Konu Baþlýklarýnýn: Tasarým Farkýndalýðýný
Oluþturmada Yenilikçi Yaklaþýmlar (Stratejiler), Farkýndalýk
Oluþturmada Tasarýmcýnýn Hukuki ve Sosyal Sorumluluðu,
Yenilikçiliðe Toplumsal ve Kamusal Bakýþ, Ýletiþim ve Tasarým
Eðitiminde Gelenekçi ve Yenilikçi Metodlar ve Yenilikçilik,
Farkýndalýk Oluþturmada Disiplinler arasý Etkileþim olduðu
Sempozyumun Disiplin Alanlarý ise: Grafik ve Görsel Ýletiþim
Tasarýmý, Fotoðraf ve Ýllüstrasyon, Çizgi Film/Animasyon, Fuar
ve Ambalaj Grafiði Tasarýmý, Yapý/Mekan ve Çevre Tasarýmý
ile Moda, Tekstil ve Taký Tasarýmý olarak belirlenmiþ ve sunulan
bildirilerin içeriði bu baþlýklar altýnda biçimlenmiþtir.
Ýçinde bulunduðumuz yüzyýlýn etkisi ile farklýlaþan insan iliþkileri
ve onlarýn ihtiyaçlarý, teknolojinin getirdikleri ile birlikte ortaya
çýkan yeni ürünler ve bu ürünler arasýndaki rekabetin getirdiði
farkýndalýk oluþturma isteðinden kaynaklanan tasarýmda farklý
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olma gereksinimi, insanoðlunun giderek artan ve farklýlaþan
ihtiyaçlarýný da göz önüne alarak, iletiþimci ve tasarýmcýlarýn
buna yönelik tepkilerini ve mevcut durumunun ne olduðunu
sorgulamayý saðlayan sempozyum; multi disipliner bir yaklaþýmla
iletiþimin tasarýmla ve tasarýmýn iletiþimle olan etkileþimi ve
sorunlarýný irdelemeye olanak sundu.
Ayrýca seçici kurul tarafýndan 100e yakýn eser ile üç kiþisel
serginin uygun bulunduðu; bilim kurulu tarafýndan 76 bildirinin
kabul edildiði sempozyumda, inovasyonun tasarým alanýndaki
gerekliliði ve etkililiði, tasarým eðitimindeki yeniden yapýlanmanýn
getireceði olumlu kazanýmlarýn neler olacaðý, disiplinler arasý
eðitim yaklaþýmýnýn ve seçmeli ders çeþitliliðin zorunluluðu,
yeni medyanýn ve reklam mecralarýnýn mevcut öðretim
proglarýmýný nasýl etkilediði, yakýn gelecekte basýlý olarak
yayýmlanan süreli yayýnlarýn (dergilerin) yerini hangi bilgilendirme
araçlarýnýn alacaðý, tasarýmda iletiþim dilinin sadece dar anlamda
görsel iletiþim tasarýmý olarak algýlanamayacak kadar birçok
disiplini içerisinde barýndýrdýðý, ambalaj tasarýmlarýnýn sadece
ürünü korumak ve ürün hakkýnda bilgi vermek gibi sýð bir iþlevi
yerine getirmesi yanýnda hukuksal anlamda tüketicinin saðlýðýný
korumaya dönük bir tasarým ürünü olduðu, reklam veya
ambalaj ürünlerinde subliminal mesajar yoluyla tüketiciye
sunulan ürünün kendi özelliklerinin aktarýlmasý yanýnda dolaylý
olarak verilmek istenilen mesajlarýn nasýl aktarýlmaya çalýþýldýðý
vb. gibi birçok konuda bildiriler sunuldu, tartýþýldý ve yorumlandý.
Sempozyum deðerlendirme panelinde D.P.Ü. Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Altuncu, sempozyumun
hedeflediði amaca ulaþmasýndan dolayý sempozyumu
düzenleyen Grafik Bölümüne, baþta DPÜ Rektörü Sayýn

DPÜ
Sempozyum

Ahmet Karaaslan olmak üzere sempozyuma destek veren
NG Kütahya Porselene, Kütahya Belediye Baþkanlýðýna, RTS
Vizyona, Kuru Kahveci Mehmet Efendi ve Mahdumlarýna;
bildiri ve eserleriyle bu etkinliðe katýlan tüm katýlýmcýlara teþekkür
etti.
Panelde TOBB Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk
Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Vedat Özsoy, inovasyonun tasarým
eðitimi ve tasarýmcýlar için önemli olduðu günümüzde, ona
dair bilgileri örnekler vererek açýkladý, istihdamýn tasarým
eðitiminde sorgulanmasýnýn önemi üzerinde durdu ve bu
sempozyumun bu anamda kazanýmlar saðladýðýný ve bu
sempozyumun geleneksel hale getirilmesi durumunda
geleceðe dair bu alana yönelik beklentileri yerine getirmede
önemli katkýlarý olacaðýný belirtti. Atýlým Üniversitesinden Prof.
Dr. Yüksel Bingöl, Almanya örneðinden hareketle Türkiyenin
tasarým eðitimine çok geç baþladýðýný, ancak geç baþlanýlmýþ
olmasýna raðmen gelinen noktanýn küçümsenemeyecek kadar
önemli olduðunu, fakat daha iyi olabilmesi için öðretim
programlarýnýn ve eðitim ortamlarýnýn nasýl düzenlenmesi
gerektiðini konusuna vurgu yaparak bu sempozyumun bu
konuyu gündeme getirmesi ve tartýþmaya açmasý bakýmýndan
yararlý olduðunu belirtti. Balýkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesinden Prof. Hatice Bengisu, sempozyum süresince
birçok bildiriyi dinlediðini, bildirilerin içerik olarak alanýn ihtiyacýna
cevap verecek nitelikte olduðunu, bu anlamda bu sempozyumu
düzenleyenleri içtenlikle kutladýðý belirtti. Uludað Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ahmet Þinasi Ýþler
ise, sempozyumda izlediði bildirilerden çok etkilendiðini, buraya
gelmeden önceki düþüncelerinin bir kýsmýný sorgulamasýnýn
gerektiðini, özellikle önümüzdeki 10 yýl içerisinde görsel iletiþim
tasarýmýnýn geleceði konusunda onu yakalama adýna
akademisyenler olarak mevcut birçok þeyi sorgulamalarý
gerektiðini ifade etti. Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr.
Namýk Kemal Sarýkavak ise, sempozyum organizasyonunu
hem de bildirileri baþarýlý bulduðunu, tasarým alanýnda eðitim
gören öðrencilerin en büyük problemlerinin istihdam
edilebilirlikleri ve aldýklarý eðitimin yeni çaða göre düzenlenip
düzenlenmediði olduðu üzerinde durdu. Süleyman Demirel

Üniversitesinden Doç. Dr. Yusuf Keþ, bu alanda bu tarz
organizasyonlarýn ülkemizde çok yaygýn yapýlmadýðý, ancak
yapýlmasý gerektiðini; burada teblið edilen bildirilerin kendilerine
ýþýk tuttuðunu ve buradan edindikleri deneyimi bu alanda
eðitim gören öðrencilerin baþarýsý için dikkate alacaklarýný
belirtti. Selçuk Üniversitesinden Doç. Dr. Uður Atan,
Anadolunun ücra bir köþesi gibi görünen ama yapýlan bu
sempozyumla Dünyadan ve Türkiyenin birçok üniversitesinden
bilim, kültür, sanat ve tasarým insanýný burada toplayarak
tasarým ve iletiþim konusunun irdelenmesinin saðlanmasýyla
büyük þehirleri aratmayacak düzeyde bir bilimsel ortamýn
oluþturulmasýnýn öneminli olduðuna ve bunu gerçekleþtirenlere
içtenlikle teþekkür ettiðini, Anadolunun diðer bir ücra köþesi
gibi görünen Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin
de bu tarz etkinlikler yaparak alana katký yapmaya çalýþtýðýný
ifade etti. Samsun 19 Mayýs Üniversitesinden Doç. Ali Tomak
ise burada olmaktan çok mutlu olduðunu, güzel etkili ve
dinamik bir sempozyum ve sergi etkinliði yaþadýklarýný ifade
etti. Tomak ileride sempozyumlara daha fazla öðrenci katýlýmýnýn
saðlanmasýnýn yararlý olabileceðini de sözlerine ekledi.
Daha sonra söz alan Grafik Bölümü Baþkaný Doç. Dr. Levent
Mercin, deðerli katkýlarý ve katýlýmlarý olan akademisyen,
tasarýmcý ve sanatçýlara teþekkür etti. Deðerli hocalar tarafýndan
sözlere dökülen iltifatlarýn, etkinliði düzenleyen Grafik
Bölümündeki tüm akademisyen ve öðrenciler ile diðer
bölümlerdeki akademisyen ve öðencilere yönelik söylenmiþ
birer iltifat olduðunu kabul ettiklerini ifade ederek; etkinliði
destekleyen DPÜ Rektörü Sayýn Ahmet Karaaslan baþta
olmak üzere tüm sponsorlara teþekkür etti. Ayrýca olaðanüstü
bir durum olmaz ise bu sempozyum ve sergi etkinliðini iki
yýlda bir sürekli olarak gerçekleþtirmeyi arzu ettiklerini belirtti.
Mercin, Dumlupýnar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümünün düzenlediði uluslararasý sempozyum ve
sergi ile, dünyanýn farklý ülkelerinden ve Türkiyeden bilim,
kültür, sanat ve tasarým insanýn Kütahyada ve doðal olarak
Dumlupýnar Üniversitesinde bulunmalarýný saðladýðýný,
düzenlenen karma, kiþisel (3) sergi ve workshop ile öðrenciler
ve alandaki insanlara görsel deneyim ve tecrübe yaþatýldýðýný,
hem fakültemiz hem de Türkiyedeki diðer fakültelerde öðrenim
gören öðrenciler açýsýndan olumlu yansýmalarýnýn olduðu
önemli bir etkinlik olduðunu belirtti. Bu etkinlik sonucunda
ortaya çýkacak olan materyallerin; iletiþimci, tasarýmcý, sanatçý,
akademisyen ve konu ile ilgilenenler için önemli bir kaynak
olacaðýný da sözlerine ekleyen Mercin, bu etkinlik sonrasýnda
Aizanoi Antik Kent teknik gezisi, NG Kütahya Porselen Porselen
Müzesi ziyareti, vb. gibi sempozyum sayesinde kentteki diðer
insan hareketliliðinin Kütahyanýn tanýtýmýna önemli katkýlarý
olduðunu da belirtti.
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KARADENÝZÝN EN BÜYÜK SERAMÝK VE
PORSELEN SHOWROOMU SAMSUNDA AÇILDI
NG Kütahya Seramik ve
NG Kütahya Porselen,
Karadeniz Bölgesinin en büyük
seramik ve porselen showroomunu,
18 Aralýk Çarþamba günü düzenlenen
görkemli bir törenle
Samsunda hizmete açtý.
Özel tasarýmlarýn yaratýcý markalarý NG Kütahya Seramik ve
NG Kütahya Porselen, Samsunda benzersiz bir showroomun
açýlýþýný gerçekleþtirdi. 18 Aralýk 2013 Çarþamba günü
gerçekleþtirilen açýlýþa katýlan Gençlik ve Spor Bakaný Suat
Kýlýç, showroomu gezerek, NG Kütahya Seramik Porselen
Turizm Sanayi A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Erkan Güraldan
ürünler hakkýnda bilgi aldý. Samsun Valisi Hüseyin Aksoy da
katýldýðý açýlýþ törenine vatandaþlar da büyük ilgi gösterdi.
Açýlýþ töreninde konuþan NG Kütahya Seramik Porselen Turizm
Sanayi A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Erkan Güral, NG Kütahya
Porselen ve NG Kütahya Seramik olarak bugün açýlýþýný
gerçekleþtirdiðimiz showroomu Samsunlularla buluþturmaktan
büyük memnuniyet duyuyoruz. Maðazamýz, Karadeniz
Bölgesinin en büyük seramik ve porselen showroomu olarak
hizmet verecek. En yeni kreasyonlarýmýz, dünya çapýnda
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ödüller kazanmýþ tasarýmlarýmýz bu showroomda Samsunlularla
buluþuyor. Samsunda ve Karadenizdeki çalýþmalarýmýza
ilerleyen dönemde de hýzla devam edecek, bölgeyi yeniliklerle
buluþturmayý sürdüreceðiz dedi.

Bölgenin en büyüðü
Yüzlerce çeþit seramik ve porselen ürününün sergilendiði
maðaza, 3 bin metrekare alanýyla Karadeniz Bölgesinin en
büyük seramik ve porselen showroomu konumunda
bulunuyor. NG Kütahya Seramik ve NG Kütahya Porselenin
2014 kreasyonlarý ve tüm ürün grubundaki en yeni tasarýmlarýnýn
sergilendiði showroomda her beðeniye hitap edecek çeþitlilikte
ürün yer alýyor. Showroomda ayrýca açýlýþa özel bir de
kampanya düzenleniyor. Bu kampanya çerçevesinde Premium
258 Parça Çeyiz Paketi 2.349 TL yerine peþin fiyatýna 10
taksitle 1.999 TLdan satýþa sunuluyor.

Haber
Destek - Toplantý

BAÞARILI BÝR KÜTAHYALI

2000-2011 yýllarýnda
Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý (KUTSO) Hukuk
Müþavirliði görevini yürüten
Avukat ve Yeminli Mali
Müþavir Mustafa Dönmez,
2011 yýlý sonunda Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartlarý
Kurumu Kurul Üyeliðine
seçilmiþti.

Baðýmsýz denetçi belgesi almaya hak kazanan Mustafa
Dönmez, 05 Aralýk 2013 tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartlarý Kurumunda yapýlan törende, belgesini
Kurul Baþkaný Seyit Ahmet Baþtan takdim aldý. Böylece,
Dönmezin seçilmiþ olduðu KGK Kurul Üyeliði görevi 2015
yýlý sonuna kadar iki yýl daha uzatýlmýþ oldu.
Ayrýca, Mustafa Dönmez ile KUTSO Hukuk Müþaviri Nihal
Dönmez Gençali, Adalet Bakanlýðýnýn arabuluculuk eðitimlerine
katýlmýþ, sýnavlarda baþarýlý olarak, T.C.Adalet Bakanlýðý
arabuluculuk kurulu listesinde yer almaya hak kazanmýþlardýr.

ZAFER KALKINMA AJANSI'NDAN ÝÞLETMELERE

400.000 TL.YE VARAN
HÝBE DESTEÐÝ
T.C. Zafer Kalkýnma Ajansýnýn 2014 yýlý proje teklif çaðrýsý
kapsamýnda küçük ve orta büyüklükteki iþletmelere (KOBÝlere)
yönelik Rekabetçi KOBÝ Mali Destek Programý ve kâr amacý
gütmeyen kurumlara yönelik Turizm, Enerji ve Çevre Altyapý
Mali Destek Programý açýklandý.
Programlarýn baþvuru rehberi ve ayrýntýlý bilgiler Ajansýn resmi
.org.tr adresinde yayýnlandý.
internet sitesi olan http://www.zafer
http://www.zafer.org.tr
Ýþletmelerin, kendilerine uygun olan desteklerden azami
düzeyde yararlanabilmesi açýsýndan büyük önem taþýyan
Rekabetçi KOBÝ Mali Destek Programýna baþvuru için, 21
Þubat 2014 saat 18:00e
18:00 kadar, Zafer Kalkýnma Ajansýna
projelerin teslim edilmesi gerekiyor.

ZEKA YÖNETÝM
KURULU TOPLANTISI
Zafer Kalkýnma Ajansý (ZEKA) 2013-07 Yönetim
Kurulu Toplantýsý Kütahya Valisi Þerif Yýlmaz'ýn
baþkanlýðýnda gerçekleþti.

Kütahya Valisi Þerif Yýlmazýn baþkanlýðýnda Oruçoðlu Termal
Otelde gerçekleþtirilen Zafer Kalkýnma Ajansý (ZEKA) Yönetim
Kurulu Toplantýsýna Afyonkarahisar Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu,
Manisa Valisi Abdurrahman Savaþ, Uþak Valisi Mehmet Ufuk
Erden, Afyonkarahisar Belediye Baþkaný Burhanettin Çoban,
Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Afyonkarahisar Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Salih Sel, Kütahya Ýl Genel Meclisi Baþkaný Seyit
Ömer Durmuþ, Uþak Ýl Genel Meclisi Baþkaný Ali Ýhsan Uzun,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Nafi Güral katýldý.
Toplantýnýn basýna açýk bölümünde konuþan Kütahya Valisi Þerif
Yýlmaz; Bugün Zafer Kalkýnma Ajansýmýzýn (ZEKA) 2013-07.
Yönetim Kurulu Toplantýsýný yapmak için bir araya gelmiþ
bulunuyoruz. Hepinizin bildiði gibi 2014 yýlý Çalýþma Programý
ve Taslak Bütçesini daha önce görüþmüþtük. Þimdi bu konuyu
nihayetlendirip bölgemizle ilgili konuyu bakanlýðýmýza sunulacak
þekilde tamamlamýþ olacaðýz. Ayrýca daha önce hazýrlayýp
Kalkýnma Bakanlýðýna sunduðumuz ulusal stratejik planla ilgili
bir takým konularý gündemimize alýp deðerlendireceðiz. Bakanlýkta
yapýlan deðerlendirmelerle beraber nihai olarak yönetim kurulu
ile birlikte son kararýmýzý verip, alýnan kararý da bakanlýðýmýza
ileteceðiz. Ben toplantýmýzýn illerimize ve bölgemize hayýrlý ve
uðurlu olmasýný dilerim, tüm katýlýmcýlara da teþekkür ediyorum."
dedi.
Toplantý gündeminde 2014 yýlý Çalýþma Programý ve Taslak Bütçesi,
2013 yýlý Doðrudan Faaliyet Destek Programý Baþvurularý, Bölgesel
Geliþme Ulusal Stratejisi, Ajans Faaliyetleri, Bölgesel Potansiyelin
Harekete Geçirilmesi, Mali Destek Programý Program Kapanýþ
Raporu, 2012 DFD Program Kapanýþ Raporu, SÜKAP, SKMDP
ve SAMDP Program Ýlerleme Raporlarý, Travel Turkey 2012 ve
Emitt 2013 Fuar Raporlarý, 2013-01 Sayýlý Kalkýnma Kurulu Toplantý
Kararlarý ve 2013 Yýlý Aðustos Ayý Gelir-Gider Cetveli baþlýklý konular
görüþülerek karara baðlanýlmasý ile sona erdi.
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KUTSO EYLÜL AYI MECLÝS TOPLANTISI

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Eylül ayý olaðan

Konuþmalarýnýn ardýndan konuklara, KUTSO tarafýndan eðitim

meclis toplantýsý, KUTSO sosyal tesisi Âlâ Restoranda

ve kültür hizmeti olarak bastýrýlan Rengârenk Kütahya ile

gerçekleþtirilen akþam yemeðini müteakip, Meclis Baþkaný

Kütahyalý Sanatçýlar eserleri günün anýsýna takdim edildi.

Ýsmet Özotraç baþkanlýðýnda, KUTSO Meclis Toplantý
Salonunda gerçekleþtirildi.

KUTSO Eylül ayý Meclis Toplantýsýnýn olaðan gündem
maddelerine geçilerek, aðustos ayýna dair toplantý tutanaðý

KUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile meslek komite

ile kararlar, aylýk mizan, yönetim kurulu faaliyet raporu sunuldu

baþkanlarýnýn katýlýmýnda gerçekleþtirilen toplantý öncesinde,

ve azami fiyat tarifeleri müzakere edilerek onaylandý.

KUTSO ya yeni kayýt olan üyelere, Meclis Baþkaný Ýsmet
Özotraç ve Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral tarafýndan
üyelik beratlarý takdim edildi.
KUTSO Meclis toplantýsýna konuk olan Gürok A.Þ. Yönetim
Kurulu Baþkan Vekili Erol Güral, Art Craft firmasýnýn 1995
yýlýnda baþlayan kuruluþ hikâyesi ile bugüne kadar
gerçekleþtirdiði yatýrým ve faaliyetler konusundaki bilgileri
haziruna sundu.
Gürok A.Þ. ve TÜSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat,
ülkemizdeki ticari ve ekonomik geliþmeler hakkýndaki görüþleri
ile TÜSÝADýn ekonomiye ve iþ dünyasýna dair yürüttüðü
çalýþmalar hakkýndaki bilgileri hazirunla paylaþtý.
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Konuþmalarýn ve gündem maddelerinin tamamlandýðý KUTSO
Eylül Ayý Olaðan Meclis Toplantýsý, Meclis Baþkaný Ýsmet
Özotraç tarafýndan kapatýldý.

Haber
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KONUKLARIMIZ

YAVRU VATANDAN
KUTSOYA ZÝYARET

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Baþbakan Yardýmcýsý
ve Ekonomi, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, bazý
ziyaret ve görüþmelerde bulunmak üzere geldiði Kütahya
programý kapsamýnda, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
(KUTSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.
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 Y. Yazaroðlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali
Karaaytaç, Enver Özer, Fatih Alkýþ hazýr bulundular.
Ekonomi, sanayi ve yatýrýmlara dair karþýlýklý bilgi alýþveriþinin
yapýldýðý ve ticari iliþkilerin güçlendirilmesine yönelik önerilerin
sunulduðu ziyarette, Denktaþ, Kütahya ziyaretiyle ilgili bilgi ve
izlenimlerini aktararak, ticari ve ekonomik konularda yürüttükleri
eylem planý çalýþmalarýndan söz etti.

2014 yýlý mart ayýnda yapýlacak yerel seçimler
öncesinde Kütahya Belediye Baþkanlýðý için aday
adayý olan Osman Gezgin, Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral
baþkanlýðýndaki KUTSO Yönetim Kurulunu ziyaret
etti. Ziyarette kendisini tanýtan Osman Gezgin, yapmýþ
olduðu araþtýrma çalýþmalarý ile Kütahyaya dair projeleri
ve sorunlara çözüm önerileri konusunda bilgi verdi.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ise,
Kütahyanýn sorunlarý ve çözüm önerileri konusunda
görüþlerini dile getirerek, yeni Kütahya planý
oluþturulmasý hakkýndaki KUTSO görüþlerinin
kamuoyuyla da paylaþýldýðýný belirtti.
Bu ziyaretin ardýndan, Garanti Bankasý Kütahya Þubesi
Müdürlüðü görevine baþlayan Erhan Koçer KUTSO
Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Ziyarette, Kütahyanýn
genel ekonomik, ticari ve sosyal yapýsý konusunda
deðerlendirmeler yapýldý. Koçer, insanlarýn hizmet
beklentilerinin ve yaþam tarzýnýn deðiþmesi ile bilinçli
tüketici oluþturma çabalarýndan söz ederek, banka
ve müþteri arasýndaki iliþkilerde devlet tarafýndan bazý
düzenlemelerin de yapýldýðýný ifade etti. Bankalarýn da
bu düzenlemeler kapsamýnda çalýþmalar yürüttüðünü
dile getirdi. KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral ise; bankalar ile iþ dünyasýnýn barýþ ve uyum
içerisinde karþýlýklý menfaatlerin paylaþýldýðý bir ortamda
olmasý gerektiðini belirtti.

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, yatýrýmlarýn artmasý,
geliþmenin saðlanmasý açýsýndan bir yol haritasý belirlenmesinin
yararlý olacaðýný ifade etti. Türkiyede ihtiyaç duyulan unsurlarýn
baþýnda, teknoloji ve tasarým geliþtirmenin bulunduðunu belirtti.
Türkiyenin, 2023 yýlýnda dünyanýn geliþmiþ ilk on ülkesi arasýna
girme hedefine dair iþ dünyasýnýn gerekli çalýþmalarý gayretle
sürdürmesi gerektiðini vurguladý.
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Baþbakan Yardýmcýsý
ve Ekonomi, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþa ziyaretin
anýsýna, KUTSO tarafýndan eðitim ve kültür hizmeti olarak
bastýrýlan Kütahyalý Sanatçýlar ile Rengârenk Kütahya eserleri
takdim edildi.
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UMUTSUZ KONUÞMAK YERÝNE
ÇÖZÜM ÜRETÝLMELÝ

Bu yýl Ýstanbulda beþincisi gerçekleþtirilen sürdürülebilirlik
platformu Yeþil Ýþ - Green Businessta konuþan Kütahya
Porselen Sanayi A.Þ. ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
(KUTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, sürdürülebilirliðe
iliþkin önemli ipuçlarý verdi. Baþarýlý þirketlerin yol haritasýnda
mutlaka sürdürülebilirliðe iliþkin süreçlerin bulunduðuna dikkat
çeken Güral, Önemli olan, her zaman pozitif düþünceden
yana olmak ve umutsuz konuþmak yerine çözüm üretmektir
dedi.

olmak kadar özümseyip hayata geçirebilmek de önemli.
Örneðin, her gün televizyonda ne yazýk ki ölümlü trafik kazalarýna
iliþkin haberlere rastlýyoruz. Trafik kurallarýna uyulmamasý
kazalara neden oluyor. Kurallara uyulduðu zaman ve yapýlmasý
gereken her þey yapýldýðý zaman, baþarýya ulaþamamak söz
konusu bile olamaz. Çevremizde birçok baþarýlý ve baþarýsýz
þirket bulunuyor. Baþarýlý þirketleri mercek altýna aldýðýmýzda,
yol haritalarýnda sürdürülebilirlik süreçlerine mutlaka yer
verdiklerini görüyoruz.

Sürdürülebilirlik ve yeþil ekonomi için, iþ dünyasýnda son
geliþmeler, yenilikler, uygulamalar, kanunlar, standartlar, teþvikler,
mali ve mali olmayan riskler ve fýrsatlarýn paylaþýldýðý Yeþil Ýþ
Green Business Sürdürülebilir Ýþ Buluþmasý nýn beþincisi
Ýstanbulda gerçekleþtirildi.

Katma deðeri yüksek ürünler üretmeliyiz

Etkinliðin Anadolu Þirketlerinde Sürdürülebilirlik baþlýklý
oturumunda söz alan Nafi Güral, þirketlerin sürdürülebilirlik
süreçlerinin ne þekilde yürütülmesi gerektiðine iliþkin önemli
ipuçlarý verdi. Güral, þirketlerin sürdürülebilirliði bilmesinin yeterli
olmadýðýný, bunlarý hayata geçirmenin daha önemli olduðunu
belirterek þunlarý söyledi:
Biz bu çalýþmalara 60lý yýllarda baþlamýþtýk. O dönemde bir
adý yoktu; günümüzde ise sürdürülebilirlik olarak adlandýrýlýyor.
Sürdürülebilirliðin hangi bileþenlerden oluþtuðunu bugün pek
çok kaynaktan bulmak mümkün. Bilgisayarlar bilgi ile dolu
ama bu bilgiye sahip olmak tek baþýna yetmiyor. Bilgiye sahip
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Sürdürülebilirliðin içerisine sosyal sorumluluðun yanýnda
çevresel özelliklerin de dahil edilmesi gerektiðini söyleyen
Güral, Sürdürülebilirliðin saðlanmasý için çevre faktörünü de
göz önünde bulundurmak ve korumak görevlerimiz arasýnda
yer almalý. Bunu sadece çevreye olan hassasiyetimizden
deðil, þirketimizin ve kendi yaþantýmýzýn bir gereði olarak
görmemiz lazým. Sürdürülebilir olmanýn en önemli koþulu
saðlýklý olmak. Eðer bu koþul yerine getirilmezse sürdürülebilir
olmak da imkansýz. Türkiyede 1 ton kaç para diye bir tabir
vardýr. Geliri artýrabilmek ve inovatif davranmak da çok kritik.
Katma deðeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor.
Sürdürülebilirlik bize çok önemli deneyimler kazandýrýyor. Bizim
de bunu daha iyi deðerlendirmemiz gerektiðine inanýyorum.
Önemli olan her zaman pozitif düþünceden yana olmak ve
umutsuz konuþmak yerine çözüm üretmektir diye konuþtu.

Haber
Kutlama

AHÝLÝK HAFTASI
KUTLANDI

Ahilik Haftasý kutlama programý kapsamýndaki etkinlikler;
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç,
Kütahya Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mehmet Ali Berber,
Kütahya Esnaf ve Sanatkârlarý Odalarý Birliði Baþkaný Ýbrahim
Yiðit ve oda baþkanlarýndan oluþan kutlama komitesi üyelerinin
Kütahya Valisi Þerif Yýlmazý ziyareti ile baþladý.
Ziyarette konuþan Kütahya Valisi Þerif Yýlmaz, Biz büyük bir
medeniyetin torunlarýyýz. Bu kültür ve medeniyetin dünyaya
býraktýðý en büyük miraslardan bir tanesi de Ahilik teþkilatýdýr.
Ahilik teþkilatý, bugün dünya üzerinde örnek gösterilen, hiçbir
menfaat beklentisi olmadan bir araya gelmiþ ayný duygu ve
hissi paylaþan, kardeþliði, paylaþmayý, barýþý, hoþgörüyü içinde
barýndýran, çýraðýndan, ahi babasýna varýncaya kadar her
kademesinde ayný duyguyu paylaþan bir okul, bir üniversitedir.
Bu oluþum bizim kültürümüzün belki de en önemli
hazinelerinden bir tanesidir. Bugün eðer bazý vasýflarý, bazý
deðerleri biz yaþayabiliyorsak, sahip olduðumuz birikim
sayesindedir. Ahilik geleneði, ülkemiz adýna ileriye güvenle
bakma ümidi vermektedir. Ayný duygularýn, ayný heyecanýn
bundan sonra da gelecek kuþaklara aktarýlmasý gerekmektedir.
Kütahyada hala, "Ben siftah yaptým, komþum yapmadý" diyen
esnaflarýmýz vardýr. Özellikle bizim gibi, Anadolunun
Türkleþmesinden itibaren bugüne kadar hem kuruluþun, hem
de kurtuluþun her safhasýnda görev almýþ, o milli duygularý
içinde barýndýran, yaþayan ve yaþatan bir il olmamýz hasebiyle
de, bu durum beni sevindirmektedir. Ýnþallah bu durum,
gelecekte de artarak devam eder. Bu birliktelik, beraberliðimize
en büyük katkýsý olan çimentolardan bir tanesidir. Ben tüm
esnaflarýmýza teþekkür ediyorum. Ahilik haftasýnýn hayýrlý olmasýný
diliyorum dedi.

Ahilik geleneðinin anlatýlmasý ve yaþatýlmasý adýna
her yýl eylül ayýnda tüm illerde çeþitli etkinliklerle
kutlanan Ahilik Haftasý, 23-28 Eylül 2013
tarihlerinde düzenlenen programlarla Kütahyada
da kutlandý.

Kutlama komitesi üyeleri ve esnaflardan oluþan heyet, Vali
ziyaretinin ardýndan Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýçayý
ziyaret etti. Kutlama programý, Zafer Meydaný'ndaki Atatürk
Anýtý'na çelenk sunulmasý, saygý duruþu, Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasý, esnaf yürüyüþü ve temsili þed kuþanma töreniyle
devam etti. Esnaflar, Kutlama Komitesi üyeleri, halk ve
öðrencilerden oluþan kortej, mehter takýmý eþliðinde anýt
önünden baþlayan esnaf yürüyüþünde, iþyerlerindeki esnaflara
karanfil daðýttý. Yürüyüþün ardýndan, Belediye Kültür Sarayý
Tiyatro Salonu'nda devam eden etkinliklerde, ahilik kültürünün
ve gençlere öðretilmesinin önemine dair konuþmalar yapýldý.
Konuþmalarýn ve Kütahya Mehter Takýmý'nýn katýlýmcýlara
sunduðu gösterinin ardýndan temsili þed kuþanma töreni
gerçekleþtirildi. Kütahya Tiyatrocular Derneði Baþkaný Ýbrahim
Vehbi Atabay, tiyatrocular ve temsili Ahi Baba baþkanlýðýndaki
heyet, Ahilik kurallarýna uymadýðý belirlenen ayakkabýcý esnafa
icazet verilmemesi ve bir çini kalfasýnýn ustalýða geçiþini þed
kuþanma töreniyle canlandýrdý.
Kutlama etkinlikleri kapsamýnda, Ahilik konulu kompozisyon
yarýþmasýnda dereceye giren lise öðrencilerine ödül, esnaf
ve sanatkârlara plaketleri takdim edilerek, çeþitli meslek
dallarýnda bu yýl ustalýk belgesi almaya hak kazananlara
sertifikalarý verildi. Ayrýca, Çarþamba pazaryerinin dua ile
açýlmasý, Kütahya Pekmez Pazarý esnafýný ziyaret, Dumlupýnar
Üniversitesi Radyosunda Ahilik Kültürü ve Türk Toplumundaki
Yeri ile Ahilik Haftasý yayýný gerçekleþtirildi. Ahi Evran
Camisinde Ahilik duasýnýn okunmasý ve Ahilik Pilavý daðýtýlmasý
ile kutlama etkinlikleri sona erdi.
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Haber
Toplantý

MESLEK
KOMÝTELERÝ
MÜÞTEREK
TOPLANTISI
5174 sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Kanunu ve ilgili
yönetmelik gereði yýlda iki defa düzenlenen Meslek Komiteleri
Müþterek Toplantýsýnýn 2013 yýlý ikinci toplantýsý, KUTSO
sosyal tesisi Âlâ Restoranda düzenlenen akþam yemeðinin
ardýndan, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Toplantý
Salonunda gerçekleþtirildi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral, Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç baþkanlýðýnda yapýlan
toplantýya, KUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Meslek
Komitesi Baþkanlarý ve üyeleri katýldýlar.
Toplantýnýn açýlýþýnda Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ahmet
Y. Yazaroðlu; 5174 sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
Kanununda yer alan oda meslek komitelerinin görevleri,
müþterek toplantýlar ve komite toplantýlarýna katýlým konularýnda
bilgi sundu.
Ardýndan, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn 14 adet meslek
komitesini temsilen komite baþkanlarý ve üyeleri birer konuþma
yaparak, gerçekleþtirilen çalýþma ve faaliyetleri sundular.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, üyelerin ziyaret
edilmesinin ve meslek komitelerinin çalýþmalarýnýn önemine
deðinerek; komite üyelerinin siyaset, ekonomi, sivil toplum
kuruluþlarýna öncülük ve sosyal sorumluluk konularýnda yer
almasý gerektiðini belirtti. Güral; Kütahya iþ dünyasý olarak
duraðanlýða izin vermemeliyiz, ekonomide güçlü olmalýyýz,
baþarýlý olan þirketlerin dinamik güçlerini takip etmeli,
olumsuzluklardan kaçýnmalýyýz. Baþarý hikâyelerimizi
paylaþmalýyýz. Þikâyet etmemeli, çözüm odaklý düþünmeliyiz.
Kendimizi organize eder ve geliþtirirsek baþarý da gelir. Bunlarýn
toplamý da Kütahyaya hizmeti getirir dedi.
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Konuþmalarýn ardýndan, Türkiyenin, dünyanýn ilk 10 büyük
ekonomisi içinde yer almak konusundaki 2023 hedefi
doðrultusunda; Kütahyada ekonomi, yatýrým, ticaret ve sanayi
alanlarýnda geliþmek için yapýlmasý gereken çalýþmalar, komite
üyeleri tarafýndan müzakere edildi. Bu müzakere sonucunda
KUTSO Meslek Komiteleri Baþkan ve Üyelerinin ortak görüþü
olarak þu deklarasyonun kamuoyu ile paylaþýlmasýna karar
verildi.
Türkiye, 2023 yýlýnda dünyanýn 10 büyük ekonomisinin içinde
olmak hedefine kilitlendi. Kütahya olarak bu hedefe ulaþýlmasý
konusunda üstümüze düþen görevleri yaparken, ayný zamanda
Kütahya'nýn kalkýnmasýný da saðlamýþ olacaðýz.
Kütahya 2023 hedeflerinin planlanacaðý strateji belirleme ve
yol haritasý hazýrlama çalýþmalarýnýn baþlatýlmasýný öneriyoruz.
KUTSO olarak bu çalýþmalarýn içinde bulunmayý ve verilecek
görevlere talip olmayý asli görevlerimiz arasýnda görüyoruz.
Kütahya merkezi arsa problemi yaþamaktadýr. Hem özel
sektör, hem de kamu yatýrýmlarý için arsa temini neredeyse
imkânsýzdýr.
Tasarlanan çevre yolunun güney istikametinde yeni yerleþim
bölgeleri yaratýlmasýný gerekli görüyoruz. Böylece hem yeni
ve modern bir Kütahya meydana gelecek, hem özellikle kamu
binalarý ve özel sektör için arsa üretilmiþ olacak, hem de köy
statüsünde iken Belediye hudutlarý içine dâhil edilen
mahallelerimizin, diðer mahallelerle olan farklýlýklarý giderilmiþ
olacak.
Yeni bir Kütahya planlamasý yapýlmasýný olmazsa olmaz bir
ihtiyaç olarak görüyoruz.

Haber
Proje - Yurt Dýþý

AB PROJESÝ KAPSAMINDA
ALMANYA ZÝYARETÝ

BELÇÝKA ZÝYARETÝ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen ve
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn da ortak olduðu ÜniversiteSanayi-Kamu Ýþbirliðinin Yerel Kalkýnmaya Etkisi konulu AB
Projesi kapsamýnda 22-28 Eylül tarihleri arasýnda Almanyaya
ziyaret gerçekleþtirildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü, Dumlupýnar Üniversitesi,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý, Kütahya Genç Ýþadamlarý ve
Yöneticileri Derneðinden toplam 16 kiþilik grup Almanyada Þehir
Oryantasyon gezileri, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odasý ile
Borsasý dernek ziyaretleri yaparak Almanyadaki üniversite eðitimi,
ticaret ve sanayi durumu ile bunlara baðlý derneklerin faaliyetleri
hakkýnda bilgiler edinerek, ülkemizdeki bu kurumlarýn faaliyetleri
ile kýyas yapma imkâný buldular.

Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü tarafýndan
yürütülen ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn da ortak olduðu
Üniversite-Sanayi-Kamu Ýþbirliðinin Yerel Kalkýnmaya Etkisi
konulu AB Projesi kapsamýnda, 28 Eylül - 5 Ekim 2013 tarihleri
arasýnda Belçika'ya inceleme ziyareti gerçekleþtirildi.
"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü, Dumlupýnar Üniversitesi,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý, Kütahya Genç Ýþadamlarý ve
Yöneticileri Derneði temsilcilerinden oluþan 13 kiþilik heyet,
Belçikada þehir oryantasyon gezileri, Belçika Flaman Ekonomi,
Bilim ve Ýnvasyon Bakanlýðý, Belçika Valon Bölgesi Kalkýnma
Ajansý, Avrupa Kalkýnma Ajansý (EURADA), Teknokent ve üniversite
ziyareti, dernek ziyaretleri yaparak Belçikanýn, eðitim, ticaret,
sanayi durumu ve bunlara baðlý derneklerin faaliyetleri hakkýnda
bilgi edindiler. Ayrýca, ülkemizdeki benzer kurumlarýn faaliyetleri
ile kýyas yapma imkaný buldular.

MESLEKÝ EÐÝTÝM MODELÝ
tartýþtý.

Programda Köln Baþkonsolosluðu Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Ataþesi Oðuz TUNCAY, Almanya ve Türkiye arasýndaki mesleki
eðitim sistemlerinin farklýlýklarý ile ilgili heyete detaylý bilgi verdi.
Ýnceleme gezisinin sonunda proje kapsamýnda oluþturulan taslak
modelin ayrýntýlarý görüþülerek son haline getirildi.
Uþak Ticaret ve Sanayi Odasýnýn Sivil Toplum Diyaloðu; AB Türkiye Oda Formu - II AB -Türkiye Odalarý Ortaklýk Hibe Programý
kapsamýnda hazýrlamýþ olduðu Almanya - Türkiye Arasýndaki
Mesleki Eðitim Ýçin Köprüler projesinin son çalýþtayý olan
Köln/Almanyada tamamlandý.
Uþak ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý temsilcilerinin yer
aldýðý heyet 3 gün boyunca Köln Ticaret ve Sanayi Odasýnýn
ev sahipliði yaptýðý mesleki eðitim konulu toplantýlara katýldý.
Heyet, inceleme gezisinde Leverkusen Mesleki Eðitim Okulu
çalýþmalarý ve uygulamalarýný anlatýldýðý sunumunun ardýndan
Almanyada mesleki eðitim sistemi içinde yer alan Türk þirketleri
ve usta öðreticiler ile görüþ alýþveriþinde bulundular. Bu
toplantýlarda Almanya ikili meslek eðitimi sistemine farklý bakýþ
açýlarý kazanan heyet, sistemin Türkiyede uygulanmasý konusunu

Projenin inceleme gezilerinin tamamlandýðýný söyleyen Uþak
Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Mustafa KUVVET;
Projenin ana hedefi olan mesleki eðitim modelinin oluþturulmasýný
tamamlamýþ bulunuyoruz. Bundan sonraki aþamada oluþturulan
modeli basýlý hale getirilerek ilgili bakanlýklara ve kurumlara
ileteceðiz. Ayrýca hazýrlanan mesleki eðitim modelini kendi
bünyemizde oluþturacaðýmýz UTSO Mesleki Eðitim Kompleksinde
pilot olarak uygulamaya baþlayacaðýz. dedi.
UTSO Mesleki Eðitim Kompleksinde pilot olarak uygulayacaklarý
mesleki eðitim modelinin çýktýlarýný da rapor haline getirerek ilgili
tüm kuruluþlarla paylaþacaklarýnýn altýný çizen KUVVET;
Almanyadaki proje ortaklarýna projenin en baþýndan itibaren
verdikleri destek için teþekkür ediyorum. Projenin geliþmesinde
önemli katkýlarý ve paylaþýmlarý var. Bu proje ile baþlayan
iþbirliðimizin artarak yeni ortaklýklara imza atabileceðimize
inanýyorum. dedi.
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Haber
Toplantý

KUTSO EKÝM
AYI MECLÝS
TOPLANTISI
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Ekim 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,
KUTSO ya yeni kayýt olan üyelere, Meclis Baþkaný Ýsmet
Özotraç ve Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Baðýrgan
tarafýndan üyelik beratlarý takdim edildi.
KUTSO meclis toplantýsýna konuk olan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Kütahya Ýl Müdürü Kütahyanýn Sanayi Envanteri
Oluþturulmasý çalýþmasý hakkýnda haziruna bilgi sundu.
Sunumun ardýndan KUTSO Ekim Ayý Meclis Toplantýsýnýn
olaðan gündem maddelerine geçilerek, eylül ayýna dair toplantý
tutanaðý ile kararlar, aylýk mizan, yönetim kurulu faaliyet raporu
sunuldu ve azami fiyat tarifeleri müzakere edilerek onaylandý.
Meclisten Bir Ses bölümünde KUTSO Meclis Üyesi Raþit Arkaç,
Gýda güvenliði ve hijyen konulu sunumunu hazirunla paylaþtý.
Arkaça, KUTSO tarafýndan eðitim ve kültür hizmeti olarak bastýrýlan
Kütahya Sanatçýlarý eseri, günün anýsýna takdim edildi.
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Kurum ve kuruluþlardaki KUTSO temsilcilerinden bilgi sunumu
gündem maddesinde; TOBB Kütahya Genç Giriþimciler Kurulu
Ýcra Komitesi Baþkaný Zafer Bintepe; kurulun çalýþmalarýndan
söz ederek giriþimcilik haftasýnda Denizlide gerçekleþtirilecek
program hakkýnda kýsa bilgi verdi. KUTSO Yönetim Kurulu
Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Y. Yazaroðlu ile KUTSO Yönetim
Kurulu Üyesi Ali Karaaytaç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl
Müdürlüðü tarafýndan yürütülen ve odamýzýn da ortak olduðu
"Üniversite-Sanayi-Kamu Ýþbirliðinin Yerel Kalkýnmaya Etkisi"
konulu AB projesi kapsamýnda Belçika ile Almanyaya
gerçekleþtirilen inceleme ziyaretlerine dair bilgi sunarak,
gözlemlerini paylaþtýlar.
KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç baþkanlýðýndaki KUTSO
Ekim Ayý Olaðan Meclis Toplantýsý, konuþmalarýn ve gündem
maddelerinin tamamlanmasýndan dolayý sona erdirildi.

Haber
Toplantý

KUTSO KASIM
AYI MECLÝS
TOPLANTISI
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Kasým
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,
KUTSO ya yeni kayýt olan üyelere, Meclis Baþkaný Ýsmet
Özotraç ve Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Baðýrgan
tarafýndan üyelik beratlarý takdim edildi.
KUTSO Meclis Toplantýsýna konuk olan Sera Kütahya AVM
Müdürü Atakan Tahmas, 2012 yýlý Aðustos ayýnda açýlan
alýþveriþ merkezinin bir yýllýk deðerlendirme sonuçlarýný ve
istatistik verilerini anlattý. Alýþveriþ merkezinin 90 maðaza ile
hizmet verdiðini, sinemaya gösterilen yoðun ilgiden memnuniyet
duyulduðunu belirten Tahmas, gerçekleþtirilen etkinlikler,
kampanyalar ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ile yapýlmasý
planlanan organizasyonlar hakkýnda bilgi verdi.
Sunumun ardýndan KUTSO Kasým Ayý Meclis Toplantýsýnýn
olaðan gündem maddelerine geçilerek, ekim ayýna dair toplantý
tutanaðý ile kararlar, aylýk mizan, yönetim kurulu faaliyet raporu
sunuldu.

Meclisten Bir Ses bölümünde KUTSO Meclis Üyesi Uzm. Dr.
Kayahan Bolel, Organ Baðýþý ve Önemi konusundaki
sunumunu hazirunla paylaþtý.
Kayahan Bolel ile Atakan Tahmasa, KUTSO tarafýndan eðitim
ve kültür hizmeti olarak bastýrýlan Kütahya Sanatçýlarý eseri,
günün anýsýna takdim edildi.
Kurum ve kuruluþlardaki KUTSO temsilcilerinden bilgi sunumu
gündem maddesinde; TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler
Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Sevim Güral Olgun, kurul
tarafýndan gerçekleþtirilmekte olan eðitim faaliyetleri hakkýnda,
KUTSO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ali Kongu KUTSO
dergisi konusunda, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Enver Özer
KUTSEV (Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Eðitim Vakfý)
çalýþmalarý ile ilgili bilgi verdi.
KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç baþkanlýðýndaki KUTSO
Kasým Ayý Olaðan Meclis Toplantýsý, konuþmalarýn ve gündem
maddelerinin tamamlanmasýndan dolayý sona erdirildi.
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Haber
Seçim-Yardým-Eðitim

SÝGORTA ACENTELERÝ
ÝL DELEGELERÝNÝ SEÇTÝ

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri Ýcra
Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslarýn 7. Maddesi
gereðince kesinleþen listelerde yer alan Ýl Sigorta Acentelerinden
Ali Kongu, Hüseyin Kasap ve Bülent Özyurt 03-07 Ekim
2013 tarihleri arasýnda Ýl Delegeliðine aday oldular.
10 Ekim 2013 tarihinde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
toplantý salonunda gerçekleþtirilen Sigorta Acenteleri Ýl Delegeliði
Seçimleri sonucunda, Hüseyin Kasap, Bülent Özyurt ve Ali
Kongu il delegesi seçildi.

TOBB VE KUTSO ÝÞBÝRLÝÐÝNDE
EÐÝTÝME DESTEK
598 ÖÐRENCÝ SEVÝNDÝ
Finansmaný Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) ile KUTSO
tarafýndan karþýlanan, ihtiyaç sahibi öðrencilere daðýtýlmak
üzere, her yýl yapýlan eðitim yardýmý, bu yýl da öðrencileri
sevindirdi.
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan ihtiyaç sahibi olduðu tespit
edilen ve merkez ile merkeze baðlý 34 okulda eðitim gören
598 öðrenciye, bot ve kaban; Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý (KUTSO) tarafýndan daðýtýldý.

GÝRÝÞÝMCÝ ADAYLARI
KUTSODA
SERTÝFÝKALARINI ALDI
Kendi iþini kurmak isteyen giriþimcilere destek olmak amacýyla
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) ile KOSGEB
arasýnda Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi (UGE) Ýþbirliði Protokolü
imzalandý.
Ýmzalanan bu protokol kapsamýnda; 02-18 Kasým 2013
tarihlerinde, 30 katýlýmcý ile 70 saat süre ile KUTSOda giriþimcilik
eðitimi gerçekleþtirildi.
Eðitmen Yrd.Doç.Dr.Aydýn Kayabaþý tarafýndan verilen giriþimcilik
eðitiminde; giriþimcilik özellikleri, iþ fikri geliþtirme, pazarlama,
üretim, yönetim ve finans planý, iþ planý hazýrlanmasý ve
sunulmasý ile örnek uygulamalar konularýnda kendi iþini kurmak
isteyen giriþimcilere bilgiler verildi.
Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimini tamamlayan ve katýlým belgesi
almaya hak kazanan giriþimci adaylarýnýn belgeleri, KUTSOda
düzenlenen törenle, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili
Ahmet Baðýrgan ve KUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri tarafýndan
takdim edildi.

Okul idarecileri, 2013-2014 eðitim öðretim döneminde,
KUTSO tarafýndan yapýlan eðitim yardýmý kapsamýnda,
öðrencilere daðýtýlan giyim eþyalarýný alýrken, öðrenciler adýna
teþekkürlerini ve memnuniyetlerini dile getirdiler.

KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Baðýrgan,
giriþimcilik eðitimine katýlan kursiyerleri tebrik ederek, baþarýlar
diledi. KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Enver Özer ve Fatih Alkýþ
ise, KOSGEB ile yapýlan iþbirliðinden ve KOSGEB Kütahya
Hizmet Merkezi Müdürlüðünün çalýþmalarýndan duyulan
memnuniyeti dile getirdi.

Toplumsal dayanýþma açýsýndan önemli olan ve sosyal
sorumluluðun güzel örneklerinden birisinin paylaþýldýðý anlarda
ise, kýþ mevsiminin soðuk günlerinde bot ve kaban hediyelerini
alan küçük öðrencilerin gülümseyiþi mutluluk verdi.

Giriþimci adaylarý, Giriþimcilik Belgesi ile, kuracaklarý iþyerleri
için, KOSGEBin Yeni Giriþimci Desteðine baþvurabilecek
ve bu destek kapsamýnda, 30 bin TL.den 70 bin TL.ye kadar
destekten yararlanabilecekler.
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KUTSODA KREDÝ
KAYIT BÜROSU
HÝZMETÝ

AB PROJESÝ KAPSAMINDA

FÝNLANDÝYA
ZÝYARETÝ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðünün koordinasyonunda
gerçekleþen ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn (KUTSO)
da ortak olduðu Üniversite-Sanayi-Kamu Ýþbirliðinin Yerel
Kalkýnmaya Etkisi Avrupa Birliði Projesi kapsamýnda,
Finlandiya'ya inceleme ziyareti gerçekleþtirildi.
Ýnceleme ziyaretine; Kütahya Valisi Þerif Yýlmaz, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Ýl Müdürü Þaban Küçükgümrah, Milli Eðitim Ýl
Müdürü Çoþkun Esen, Dumlupýnar Üniversitesi'nden Prof.
Dr. Ýsmail Göktay Ediz, Doç. Dr. Veli Uz, Doç. Dr. Gürsel
Yanýk, KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç, KUTSO Meclis
Üyesi Tolga Eskioðlu, KÜGÝAD yetkilileri M.Selman Hatipoðlu
ve Osman Baþ katýldý.
Heyet, inceleme gezisinde; Finlandiya Büyük Elçisi H. Selah
Korutürk'le bir araya gelerek Finlandiya, Türkiye iliþkileri hakkýnda
bilgi aldýlar. Finlandiya Ticaret Ataþesi Alp Ýçen, Türkiye ile
Finlandiya arasýnda ticari iliþkiler ve Finlandiyadaki ticaret ve
sanayi yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi. Finlandiya Parlamentosuna
gerçekleþtirilen ziyarette Milletvekili Kari Uotlýa tarafýndan
karþýlanan heyete, Türkiye ve Finlandiya arasýndaki siyasi
iliþkiler hakkýnda bilgi verilerek, Finlandiya Parlamentosu gezildi.
Ýnceleme kapsamýnda ayrýca Finlandiya Aalto Teknoloji
Üniversitesine ziyaret gerçekleþtirildi ve üniversite ve sanayi
iþbirliði konulu bir sunum gerçekleþtirildi.

Kredi Kayýt Bürosu A.Þ. (KKB), 5411 sayýlý Bankacýlýk
Kanununda öngörüldüðü üzere (md.73/4) kredi kuruluþlarý
(mevduat bankalarý ile katýlým bankalarý) ile finansal kuruluþlar
(kredi kuruluþlarý dýþýnda kalan ve sigortacýlýk, bireysel emeklilik
veya sermaye piyasasý faaliyetlerinde bulunmak veya Bankacýlýk
Kanununda yer alan faaliyetlerden en az birini yürütmek üzere
kurulan kuruluþlar ile kalkýnma ve yatýrým bankalarý ve finansal
holding þirketleri) arasýnda her tür bilgi ve belge alýþveriþini
saðlamak üzere kurulmuþ bir þirket olup; üyesi olan kuruluþlar
da müþterilerine ait kredi bilgilerini bu Kanunun ayný maddesi
uyarýnca birbirleriyle paylaþmaktadýr.
Üyelere verilen hizmetler arasýnda;
 Üye bilgilerinin KRS (Kredi Referans Sistemi) Veritabanýna
aktarýmý aþamasýnda teknik bilgi aktarýmý,
 Üye bilgilerinin kalitesinin belirlenmesine yönelik rapor
sunumu,
 Üyenin KRSye ulaþým amacýyla oluþturacaðý teknik altyapý
çalýþmalarýnda KKB bilgi ve deneyimlerinin sunulmasý,
 Üyenin kredi deðerlendirme iþ akýþýnýn hangi adýmýnda KRS
sorgulama iþlemini devreye sokmasý gerektiðine yönelik karar
aþamasýnda, KKB deneyimlerinin sunulmasý,
 Üyenin KRSden edindiði bilgileri yorumlamak üzere
geliþtireceði programlarda KKB deneyimlerinin sunulmasý,
 Müþteri itirazlarýnýn deðerlendirilmesi ve hatalý bilgilerin
düzeltilmesine yönelik hizmetler sunulmasý yer almaktadýr.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) ile Kredi Kayýt Bürosu
A.Þ arasýnda akdedilen protokol çerçevesinde; Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý ile TOBB arasýnda, gerçek ve tüzel
kiþilere çek ve risk raporlarý ile KKB tarafýndan üretilecek diðer
hizmetlerin sunumunun gerçekleþtirilebilmesi için oluþturulacak
KKB Üyelik Sistemine üye olmak isteyen þirketlerin, Odalar
kanalýyla yapacaklarý baþvurulara iliþkin usul ve esaslarý
belirlemek amacýyla protokol imzalanmýþtýr.
Söz konusu protokol gereði, Kredi Kayýt Bürosu Üyelik
Sistemine üye olmak isteyen üyelerimiz, baþvurularýnýn onayý
için Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýna müracaat edebilirler.
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DPÜDE AVRUPA
BÝRLÝÐÝ PROJESÝ
SERTÝFÝKA
TÖRENÝ
Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karaaslan:
Büyük hedeflerin gerçekleþmesini saðlayacak
projeler gündemimizde bulunmalý.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðünün koordinesinde

Türkiyeyi bir adým daha öteye taþýyacak projelerin her zaman

gerçekleþen Üniversite-Sanayi-Kamu Ýþbirliðinin Yerel

yanýndayýz dolayýsýyla bu tarz projelerin birbirinden kopmaksýzýn

Kalkýnmaya Etkisi isimli proje sonrasý düzenlenen Sertifika

devam etmesi gerekiyor. Büyük hedeflerin gerçekleþmesini

Töreni, Dumlupýnar Üniversitesi bedesten fuayesinde

saðlayacak projelerin gündemimizde bulunmasý gerekiyor.

gerçekleþtirildi.

Üniversite-Sanayi-Kamu Ýþbirliðinin Yerel Kalkýnmaya Etkisi

Sertifika töreninde konuþan Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karaaslan Türkiyenin sanayileþmeyi yeni yeni

Projesinin Kütahyamýza ve Türkiyeye hayýrlý olmasý temennisiyle
projede emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. dedi.

öðrendiðini ve dýþ dünyayý tanýmak adýna geçen zamanýn çok

Akademisyenlere; sanayicilerimize, kamu kurum ve

uzun olmadýðýný belirterek þunlarý ifade etti: 1989 yýlýnda

kuruluþlarýna yön gösterici, yardýmcý olma görevi düþüyor.

Fransýz Ýhtilalinin 200. yýlýnda Fransada bulundum. 3. kuþak
Jön Türkler olarak yabancý bir ülkeye gitmiþtik ve batýyý
keþfetmeye çalýþan gençlerdik. Onlar bilimde, sanayide,
teknolojide, neden bizim önümüzdeydiler bunun arayýþý
içerisindeydik. Geçmiþ yýllarda yurt dýþýna gitmek için bir dizi
bürokratik iþlemleri yapmanýz gerekiyordu ve yurt dýþýna çýkmak
imtiyazdý. Bugün geldiðimiz noktada Türkiye çok ciddi mesafeler
aldý. Türkiye sanayileþmenin ne olduðunu bilmiyor ve batý
ülkeleri bizim sanayileþmemizi istemiyordu. Türkiyenin kaderini
deðiþtirmek isteyen kutup yýldýzlarý çýktý ve makûs talihimizi
yenecek adýmlarý attý. Türkiye bugün 150 Milyar Dolarlýk ihracata
ve 900 Milyar TLye eriþen Gayri Safi Milli Hasýlaya ulaþtý. 2023
hedefleri doðrultusunda Türkiyenin 500 milyar dolarlýk ihracat
seviyesine ulaþmasý için çok ciddi AR-GE çalýþmalarýný yapmasý
gerekiyor. Türkiye fiyat avantajýna sahip yeni ürünler yapmalýdýr.
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Törende konuþan Kütahya Valisi Þerif Yýlmaz da konuþmasýnda
Üniversite-Sanayi-Kamu Ýþbirliðinin Yerel Kalkýnmaya Etkisinin
altýný çizerek þunlarý ifade etti: '' Bu gün bir projenin kapanýþýnda
bir araya geliyoruz. 25 yýl önce Avrupaya gittiðimizde sorguya
çekiliyorduk. Bugünkü þartlarla arasýnda büyük farklar olduðunu

Haber
Tören (Proje)

aktarýmý için ne gerekiyorsa yapýlmalýdýr. 2014ten itibaren bu
hibe programýndan çýkýyoruz. Geliþmekte olan ülkeler için
yapýlan hibe programlarýndan gerektiði þekilde istifade edilmelidir.
Deðerli hocalarýmýza da hem sanayicilerimize, hem de kamu
kurum ve kuruluþlarýna bu noktada yön gösterici, yardýmcý
olma görevi düþüyor. Son olarak tüm katýlýmcýlara ve misafirlere
bizimle birlikte olduklarý için teþekkür ediyorum."

Üniversite-Sanayi-Kamu Ýþbirliðinin çok önemli roller
üstlendiðinin bilincindeyiz.
ve ülkemizin gelmiþ olduðu seviyeyi görmek açýsýndan çok

Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Þaban Küçükgümrah: Bir

önemli bir proje gezisiydi. Bundan sonraki çalýþmalarýmýz bu

bölgenin insan kaynaklarýný ve yerel dinamiklerini harekete

seviyeyi daha yukarýlara çýkarmak için olacaktýr. Artýk 81 ilimizde

geçirilmesinde Üniversite-Sanayi-Kamu Ýþbirliðinin çok önemli

de üniversite var. Üniversiteler, sadece öðrenci yetiþtirmek

roller üstlendiðinin bilincinde olduðunu belirtti. Þaban

için kurulan kuruluþlar deðil, þehirlerin her anlamda

Küçükgümrah: Kurumlar arasý saðlanan iþbirliðinin bölgedeki

lokomotifleridir. Þehirlerin geliþmesinde ve kalkýnmasýnda hem

sanayileþme ve kalkýnmaya önemli katkýlarý olacaktýr. 2023

maddi, hem manevi olarak, sosyal düzeyi deðiþtiren, öncü

Türkiye vizyonuna emin adýmlarla ulaþmak için ARGE ve

ve rehber yapýlardýr.

inovasyon çalýþmalarýnýn ne kadar önemli olduðunun

Dumlupýnar Üniversitesinin Türkiyenin önde gelen

farkýndayýz. dedi.

üniversitelerinden biri olduðunu ifade eden Vali Þerif Yýlmaz

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Ali

Konuþmasýný þöyle sürdürdü: Ýlimiz; yetiþmiþ insan gücünü,

Karaaytaç, Üniversite-Sanayi-Kamu Ýþbirliði Projesinin,

içinde barýndýran bir yapýda. Üniversitemizde ülkemizin önde

Kütahyanýn sanayisine çok ciddi hizmet edeceðine ve projenin

gelen üniversiteleri arasýndadýr. Bunlarý birleþtirip güzel bir

Kütahyaya katkýlarý olacaðýný belirtti.

þekilde deðerlendirmemiz lazým. Sanayicimiz var, sermayemiz
var ama hala bir sanayi þehri deðiliz. Bunun hayata geçirilmesi
için hep beraber iþ birliði içinde hareket etmemiz gerekiyor.
Hepimiz elimizi taþýn altýna koyacaðýz ki 2023 hedefini
saðlamamýz açýsýndan daha hýzlý ilerleyebilelim. Gittiðimiz
ülkelerde yapýlan çalýþmalarý gördükten sonra, bizler eðer ayný
seviyede çalýþmaya devam edersek, rekabet edemez ve

Kütahya Genç Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Mithat Delen
Üniversite-Sanayi-Kamu Ýþbirliðinin Yerel Kalkýnmaya Etkisi
Projesinin çok önemli bir proje olduðunu ve birlikte bir þeyler
yapabilme kültürünün kazanýlmasý adýna çok büyük faydalarý
olduðu ifade etti. Mithat Delen ayrýca projenin Kütahya
ekonomisine çok ciddi katkýlarý olacaðýný belirtti.

ilerleyemeyiz. Hem sanayicimizin, hem üniversitemizin, hem

Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Üniversite-Sanayi-Kamu

kamu kurum ve kuruluþlarýmýzýn, kýsaca tüm karar verme

Ýþbirliðinin Yerel Kalkýnmaya Etkisi isimli projesi kapsamýnda

mercilerimizin, yeni ufuklara, yeni vizyonlara, yeniliklere ihtiyacý

katýlýmcýlara sertifikalarý verildi.

var. Gittiðimiz yerlerde gördüklerimizi ülkemize uyarlayarak

Sertifika törenine Kütahya Valisi Þerif Yýlmaz ve Dumlupýnar

çalýþmamýz gerekiyor. Bu ortamlarý devamlý oluþturarak bilgi

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslanýn yaný sýra

akýþýný ve paylaþýmýný saðlamalýyýz. Ayrýca þunu önemle belirtmek

Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Yunus Erdoðan, Prof. Dr. Kaan

isterim ki; Avrupa Birliði hibelerinden yeteri kadar

Erarslan, Dumlupýnar Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Oðuz

yararlanamýyoruz. Deðerli öðretim üyelerimize de bu noktada

Yoþumaz, KUTSO Meclis Baþkaný Ýsmet Özotraç ile çok

büyük görevler düþüyor. Avrupa Birliðinden almamýz gereken

sayýda sanayici, iþ adamý ve öðretim elemaný katýldý.

kaynaklarýn büyük bir kýsmý geri gidiyor. Bu kaynaklarýn Türkiyeye
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TÜRKÝYE YATIRIM HAFTASINDA ABD TEMASLARI
19-26 Ekim 2013 tarihlerinde; KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ve
TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu öncülüðündeki heyet ile Amerikada düzenlenen Türkiye Yatýrým Haftasý
II etkinliklerine katýldý.
ABDnin Los Angeles, San Francisco, Seattle ve Chicago
kentlerinde gerçekleþtirilen programlarda; Türkiyedeki yatýrým
imkânlarýný tanýtabilmek, ABDdeki fýrsatlarý deðerlendirebilmek
ve karþýlýklý ticari ve ekonomik iþbirliðinin geliþtirilmesi ile ilgili
muhtelif toplantý ve temaslar gerçekleþtirildi.
Heyet Chicago'da Alpha Teknolojilerinin ev sahipliðinde yapýlan
Uluslararasý Güneþ Enerjisi Ticaret Fuarýna katýldý. Fuar alaný
gezilerek, güneþ enerjisiyle çalýþan yeni buluþlar ve inovasyon
ürünleri yakýndan incelendi ve yetkililerden detaylý bilgi alýndý.
Daha sonra, Türkiye Yatýrým Destek ve Tanýtým Ajansý ev
sahipliðinde gerçekleþen bir toplantýya katýlan Baþbakan
Yardýmcýsý Ali Babacan ve beraberindeki TOBB heyeti, iþ
dünyasý temsilcileriyle yuvarlak masa toplantýlarý gerçekleþtirdi.
Amerika temaslarýnýn son gününde United Parcel Service
(UPS) firmasý ziyaret edildi.
UPS Kurumsal Ulaþým Bölümü Baþkaný Burt Wallace, yakýn
iþbirliði gösteren Türk Hükümeti nezdinde, Babacan'a
teþekkürlerini sundu. Babacana, ''Türk ekonomisinin
dinamizmine verdiði emek ve Türkiye-ABD arasýndaki ticari
iliþkilerin geliþmesi için ortaya koyduðu çabalar için teþekkür
ederiz'' þeklinde hitap etti.
UPS firmasýnýn Türkiye ile uzun süreli iliþkilerine vurgu yapan
Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan da, konuþmasýna UPS'in
Türkiye'deki faaliyetlerinden memnun olduklarýný söyleyerek
baþladý.
ABD'ye 40 iþ adamýyla geldiklerini söyleyen Babacan, son
bir kaç yýlda iki ülke arasýndaki ticari iliþkilerin ivme kazandýðýný,
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iki ülke iþadamlarýnýn karþýlýklý yatýrýmlarda bulunduðunu
belirtirken, Türkiye ile ABD'nin müttefik, iþ ortaðý ve dost iki
ülke olduðunun altýný çizdi.
Turizmde dünya altýncýsý Türkiye'nin, geçen yýl 36 milyon turist
tarafýndan ziyaret edildiðini ve her yýl bir öncekine göre daha
fazla ziyaretçinin geldiði Türkiye'nin merkezi konumunun
önemine deðinen Babacan, Türkiye'ye yatýrým yapan þirketlerin
Türkiye'nin bölge coðrafyasýna olan konumunu da göz önünde
bulundurmasý gerektiðine deðindi.
Babacan'ýn konuþmasýnýn ardýndan, tesis gezisinde, dünya
üzerinde 2 bin 800 merkeze ve 400 bin çalýþana sahip
taþýmacýlýk firmasýnýn iþletme mantýðý, Türk heyetine uygulama
alanýnda tanýtýldý.
Kaynak: tobb.org.tr

Haber
Ziyaret-Vize

KUTSOYA
TSE ZÝYARETÝ

Türk Standardlarý Enstitüsü (TSE) Ege Bölge Koordinatörü ve
Bursa Ýl Koordinatörü Mustafa Karaman, TSE Afyonkarahisar
Temsilcisi Kürþat Bacanlý, TSE Eskiþehir Belgelendirme Müdürü
Ýsmail Kaynarca, TSE Kütahya Temsilcisi Erhan Özgerden oluþan
heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim
Kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Mustafa Karaman, TSEnin bölgede, ülkede ve
uluslararasý platformda yürüttüðü çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek,
verimli ve kaliteli bir deðiþimin yaþandýðýný, TSEnin yerel güç
olmaktan öte, küresel güç olma yolunda ilerlediðini belirtti.
Dünyanýn 36 noktasýnda çözüm ortaklarýna sahip olan TSEnin,
çalýþmalarýný iyileþtirmek üzere, iþ dünyasý temsilcileri ile istiþareye
önem verdiðini söyledi. Bu kapsamda, önümüzdeki aylarda,
Kütahya ve civarýndaki çeþitli illerde, bilgilendirme ve istiþare
toplantýlarý düzenleneceðini ifade etti. Bu etkinlik ve toplantýlarda
ticaret ve sanayi odalarý ile iþbirliði yapmak istediklerini ve
görüþmeden memnuniyet duyduðunu sözlerine ekleyerek,
KUTSO Yönetim Kuruluna teþekkür etti.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Baðýrgan ise,
KUTSOnun organizasyon yapýsý ve yönetim kurulunun çalýþma
biçimleri hakkýnda bilgi vererek, uzun yýllardýr TSE ile iþbirliði
yapýldýðý ve KUTSO olarak TSEnin çalýþmalarýna destek verilmesi
için gayret edildiðini belirtti. Ayrýca önümüzdeki dönem
çalýþmalarda da, KUTSOnun üzerine düþen görevi yapmaya
hazýr olduðunu ifade etti.

TÜRK ÝÞADAMLARINA
MACARÝSTANDAN
VÝZE KOLAYLIÐI
Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliði (TOBB) Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu, Macaristan
Büyükelçisi Dr Janos Hovari huzurlarýnda, Türk iþ dünyasýna
Macaristan tarafýndan kolaylýkla verilecek uzun süreli Schengen
vizesi anlaþmasý imza töreni gerçekleþtirildi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral ve Kütahya Ticaret Borsasý (KÜTBO)
Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Altýnkaya, törene Kütahya iþ
dünyasý adýna katýlarak imza attýlar.
AB Bakanlýðý ev sahipliðinde gerçekleþtirilen törene, Macaristan
Büyükelçiliði ile TOBBa baðlý 18 ilden, 36 ticaret ve sanayi
odasýndan yetkililer katýldý.
Ýmzalanan bu anlaþma ile, Macaristandan Schengen Vizesi
alýrken daha basit bir baþvuru yöntemiyle daha hýzlý bir þekilde
vize alýnabilecek. Böylece, Macaristan Hükümeti ve
Macaristanýn Türkiye Büyükelçiliði, Türk iþadamlarýna vize
konusunda kolaylaþtýrýcý bir formül geliþtirmiþ oldu. AB ile vize
müzakereleri tamamlanýncaya kadar, iþadamlarýna kolaylýk
saðlayacak uygulama yürürlüðe girdi.
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SOÐUK
ALGINLIÐI
Op.Dr. Ömer GENÇ

Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný
Özel Kütahya Kent Hastanesi
Soðuk algýnlýðý her yaþ ve cinsten insanlarýn zaman zaman
yenik düþtüðü kronik bir rahatsýzlýktýr. Nezle-grip virüsleri
nedeniyle kýrgýnlýkla birlikte burun týkanýklýðý, burun akýntýsý,
hapþýrma ve hatta öksürme baþlar. Soðuk algýnlýðýna birden
etki edebilecek bir tedavi þekli yoktur. Bakteri enfeksiyonlarýnda
etkili olan antibiyotikler ise bu virüslere etki etmezler. Bu
durumda da hastalarda sürekli burnunu çekme refleksi görünür.
Bazý insanlar da soðuk algýnlýðý için hekim kontrolü dýþýnda
ilaç kullanarak ve belirtilerin geçmesini bekler. Ancak soðuk
algýnlýðýný biraz daha konforlu geçirebilmek ve diðer insanlara
bulaþtýrmamak için yapýlabilecek pek çok þey vardýr. Bu sayede
hastalýðýn üstesinden daha da çabuk gelinebilir.

Öneriler
 Stres baðýþýklýk sistemini zayýflatarak kolay nezle-grip
olunmasýna neden olabilir. Her türlü stresten uzak durmaya
çalýþmak bu açýdan da önemlidir.
 Olumlu düþünmek çok önemlidir; yapýlan çalýþmalar hayata
olumlu bakan insanlarda baðýþýklýk sisteminin daha iyi çalýþtýðýný
göstermektedir. Vücudumuzun dirençli ve dayanýklý olduðunu
düþünmek iyileþmeyi kolaylaþtýrabilir.
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 Ýstirahat ve gevþeme, nezle ve gribin en eski tedavi
önerisidir.
 Aþýrý terlemeye yol açýlmadan vücudun sýcak tutulmasý,
baðýþýklýk sisteminin enfeksiyonlara karþý direncini
kolaylaþtýracaktýr.
 Hafif, yorulmadan yürüyüþ yapýlarak kan dolaþýmýný
hýzlandýrmak enfeksiyon bölgesine akyuvarlarýn gelmesine
katkýda bulunur. Açýk havada yapýlan kýsa yürüyüþler havasýz
bir odada yorganýn altýnda yatmaktan daha iyidir.
 Beslenmeye dikkat ederek soðuk algýnlýðý sýrasýnda
enfeksiyona karþý önlem almaya çalýþan vücudun
metabolizmasý, hazmý zor gýdalarla yorulmamalýdýr. Az yaðlý
gýdalar, et ve süt ürünleri, taze meyve ve sebzeler yenmelidir.
 Tavuk çorbasý burundaki salgýnýn kývamýný azaltarak, týkanýklýðý
gidermektedir. Ayrýca özellikle sýcak tavuk çorbasý salgý üretimini
artýrýr, hapþýrma ve sümkürme yoluyla mikroplarýn vücuttan
dýþarý atýlmasýna yardýmcý olur.
 Bol bol sývý tüketilmelidir. 6-8 bardak su, meyve suyu, çay
ve diðer içecekler ile hastalýk sonucu kaybedilen sývý yerine
konabilir. Ayrýca yabancý maddelerin vücuttan atýlmasý kolaylaþýr.

Köþe Yazýsý
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 Su buharýyla odanýn havasýný nemlendirmek çok iyi bir
yöntemdir.
 Sigara içilmesi veya sigara dumanýna maruz kalýnmasý
zaten enfeksiyon nedeniyle duyarlý olan boðazýn daha kötüye
gitmesine neden olur. Enfeksiyona karþý mikroplarý solunum
yollarýndan temizlemeye çalýþan hücrelere olumsuz etki yapar.
 Öksürük, hapþýrma ve diðer belirtilerin azalmasýnda fayda
saðladýðýndan yeterli miktarda C vitamini alýnmalýdýr. Yüksek
doz C vitamini doktor gözetiminde, kýsa süreyle kullanýlabilir.
Fakat sývý alýmýný da artýrmak açýsýndan portakal, mandalina,
kivi ve greyfurt gibi C vitamininden zengin meyvelerin sularý
içilebilir.
 Tuzlu su ile burnun temizlenmesi burun içindeki ödemin
azalmasýna ve burun týkanýklýðýnda azalmaya yardýmcý olur.
Ayrýca mikroplarýn mekanik olarak temizlenmesini de saðlar.
Eczanelerden alýnabilecek bu tip tuzlu su spreyleri de kullanýlabilir
ancak bu tip spreylerin kapaðý açýldýktan sonra kullanma
süreleri kýsýtlý olduðundan bir hekime danýþýlarak kullanýlmalýdýr.
Evde hazýrlamak için ise bir bardak suya bir çay kaþýðý saf
tuz koyup karýþtýrdýktan sonra burun damlalýklarý ile buruna
damlatýlarak belirgin rahatlýk saðlanýr.

Mikroplardan Korunma Ve Çevrenizdekilere Bulaþmasýný
Önlemenin Yollarý
 Ellerin yýkanmasý mikroplarýn uzaklaþtýrýlmasýnda oldukça
önemlidir. Sabun ve akan sýcak su ile nezle virüsleri el ve
parmak cildinden temizlenir. Sabun ve deterjanlar nezle
virüsünü etkilemezler; virüsler yýkama ile mekanik olarak
uzaklaþtýrýlýrlar. El yýkama nezle olan kiþi veya eþyalarý ile
temastan sonra çok önemlidir. Özellikle çocuklara, hasta olan
kiþi ile temas ettiklerinde, ellerini yýkamalarý öðütlenmelidir.
 Kiþisel eþyalarýn paylaþýlmamasý bulaþmanýn önlenmesi
açýsýndan önemlidir. Tek kullanýmlýk kâðýt bardaklar, özellikle
okul ve iþ yerlerinde mikroplarýn yayýlýmýný önlemede baþarýlýdýr.
 Burnun silinerek temizlenmesi amacýyla kâðýt mendil
kullanýlmalýdýr. Kâðýt mendile sümkürerek çöpe atmak en
iyisidir. Burun akýntýsý burundan temizlenir. Kirlenmiþ mendili
hemen atmak önemlidir; zira masaya, koltuða, sandalyeye
vs. temas ile baþkasýna virüs bulaþabilir.
 Grip veya nezle olan biriyle temas edilmesi halinde, asla
gözlere, buruna ve aðza el sürülmemelidir. Böylece mikroplar
bu bölgelerden engellenebilir. Çocuklara sýk sýk el yýkanmasý
öðütlenmelidir.
 Kâðýt havlu kullanýlmalýdýr. Mutfak ve benzeri yerlerde,
özellikle nezle olunduðunda pamuklu havlu yerine kâðýt havlu
tercih edilmelidir.

 Oyuncaklar temiz tutulmalýdýr. Oyuncaklar mikroplarý
barýndýrabilirler. Oyuncaklar düzenli olarak sýcak, sabunlu suyla
yýkanmalýdýr.
 Hapþýrma esnasýnda aðýz ve burun bölgesi mümkünse
kaðýt mendil veya kaðýt havlu ile kapatýlmalý, yakýndaki insan
veya üzerine virüs bulaþarak baþka insanlara geçebileceðinden
eþyalara doðru hapþýrmamaya dikkat edilmelidir. Mendil
bulunamadan aðýz ve burun eller ile kapatýldýysa sonrasýnda
mutlaka eller yýkanmalýdýr. Bu modeli çocuklarýn da örnek
almalarý saðlanmalýdýr.
 Ýçinde bulunulan ortam havalandýrýlmalýdýr. Mikroplar duraðan
havada asýlý kalýrlar. Pencereler açýldýðýnda temizlenirler. Ayrýca
oda nemlendirilmelidir. Kalorifer peteklerinin üzerine ortamý
nemlendirmek amacýyla su kaplarý veya ýslak bez konulmasý
yeterli olur. Burun mukozasýnýn kurumasý önlenir.
 Mikroplar üç saate kadar, kapý kollarýnda, trabzanlarda,
ýþýk düðmelerinde, telefon, uzaktan kumanda gibi sýkça
dokunulan yüzeylerde yaþayabilirler. Bunlarýn ara sýra
dezenfektanlarla silinmesi faydalýdýr.
Bu uygulamalar dýþýnda belirtiler aðýrlaþmaya devam ediyorsa
veya geçmiyorsa mutlaka bir hekime baþvurulmalýdýr. Ciddi
hastalýk belirtileri olmayan basit nezlede, belirtileri azaltmak
amacýyla semptomatik tedavi uygulanýr. Ek olarak yatak
istirahati, bol sývý alýnmasý, ýlýk tuzlu su ile gargara, akýntý kesici
ilaçlar ve parasetamol gibi aðrý kesici ve ateþ düþürücüler
önerilir. Ancak ilaç kullanýmý mutlaka bir hekime danýþýlarak
olmalýdýr.
Grip belirtileri olduðunda ise ev istirahati gereklidir. Hekim
kontrolü ve önerileri doðrultusunda olmak þartýyla; nezle
tedavisinde kullanýlanlara ek olarak nadiren ve zorunlu
kalýndýðýnda gereksinim duyulan virüslere karþý (antiviral) ilaçlar,
belirtilerin süresini ve ciddiyetini azaltmak için kullanýlabilir. Bu
ilaçlar, genellikle yaþlýlar ve gribe baðlý komplikasyon riski
yüksek olan genel durumu bozuk hastalar için kullanýlýr. Bu
gibi durumlarda belirtilerin ikinci gününde mutlaka doktor
önerisiyle baþlanýr.
Antibiyotikler ise virüslere etki etmezler. Antibiyotikler gibi
reçeteye tabi olan ilaçlar, bakteriyel enfeksiyonun bulunduðu
orta kulak iltihabý ve sinüzit gibi durumlarda, doktor tarafýndan
teþhis edildikten sonra doktorun önerileri doðrultusunda
kullanýlmalýdýr. Basit nezle ve grip durumlarýnda hekim kontrolü
dýþýnda antibiyotik kullanýmýnýn bir yararý olmadýðý gibi, hastanýn
karaciðer ve böbreklerinin iþlevlerini aðýrlaþtýrmakta ve ayrýca
mikroplarýn antibiyotiklere karþý direnç geliþtirmesine de neden
olmaktadýr.
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ABank Ekonomisti

Küresel ekonomide önemli dönüm noktalarýndan birine gelmiþ
durumdayýz. ABD Merkez Bankasýnýn, ekonomide görülen
sýnýrlý güçlenmeye baðlý olarak, tahvil alým programýný azaltmaya
baþlayacaðýný açýklamasýndan bu yana, gelen verilerin dalgalý
seyri piyasalarda dalgalanmalarýn sürmesine neden oluyor.
Sürecin detayýna baktýðýmýzda öncelikle ABD ekonomisinde
görülen toparlanmanýn çok da güçlü olmadýðýný belirtmek
gerekiyor. Üçüncü çeyreðe dair açýklanan büyüme verisi %
2.8 ile beklentileri aþmýþ olsa da, bu büyümenin 0.8 puaný
stoklara yapýlan üretimden kaynaklanýyor. Ayrýca, tüketim artýþý
da bir önceki çeyrekteki % 1.8 seviyesinden %1.5e geriledi.
Ýþgücü sektörü tarafýnda ise kriz döneminde % 10larý aþan
düzeylerden son olarak % 7.3e kadar gerileme görüldü. Bu
gerileme her ne kadar olumlu görülse de, iþgücüne katýlýmda
ciddi düþüþ söz konusu.
2008 yýlýnda % 66 olan iþgücüne katýlým oraný son olarak %
62.8e kadar geriledi. Ýþgücüne katýlým düzeyinin 2008deki
düzeylerinde kalmasý durumunda iþsizlik oranýnýn % 10larýn
altýna inmesinin neredeyse imkansýz olacaðýný görmekteyiz.
Bu geliþme iþgücü sektöründeki olumlu verilerin nispeten
yetersiz bulunmasýndaki ilk neden. Diðer önemli neden ise
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iþgücüne yeni katýlýmlarýn dâhil olduðu sektörler olmakta.
Özellikle son dönemde özel sektörün aylýk 200 bin kadar yeni
iþ yaratma gücü oluþmaya baþladý. Bu eðilim her ne kadar
olumlu olsa da, yeni iþe katýlýmlarýn sadece % 10u üretim ve
imalat sektörlerinden gelmekte. Kalan % 90lýk kýsým, tamamen
hizmet sektörlerinden geliyor. Dolayýsýyla, aslýnda üretime
dayalý ve ileriye dönük artan yatýrým eðilimleri getirebilecek bir
iþgücü artýþýndan bahsetmek çok da doðru olmayacak. Bu
geliþmeler FEDin parasal geniþlemeden çýkýþ stratejisini
öteleyecek süreçler olarak algýlanmakla birlikte, verilerde
devam eden sýnýrlý olumlu görünümün devamý, bu beklentileri
yeniden etkilemekte.
Bu geliþmeler yanýnda asýl önemli sorgulamanýn ABD Merkez
Bankasýnýn tahvil alým programýyla 3.9 milyar dolara çýkarttýðý
bilançosu üzerine olduðunu görmekteyiz. ABD GSYHsinin
% 25i düzeyine çýkan FED bilançosunun bundan sonra yeni
tahvil alýmlarýyla büyütülmesinin faydasý kalmadýðý algýsý öne
çýkýyor. Tüketici güveninde, bu yýlýn rotasýndan itibaren kademeli
bir zayýflama gündeme gelirken, perakende satýþlar tarafýnda
da artýk artýþ eðilimi sona ermekte. Bu geliþmelere baðlý olarak
FEDin yeni tahvil alýmlarýnýn gereksiz bir risk faktörü
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oluþturabileceði düþünülüyor. Yeni Baþkan adayý Janet Yellenin
savunduðu üzere tahvil alým programýndan çýkmak erken
olurken, sürecin temelinde yapýlan sorgulamada artýk tahvil
alýmlarýný ekonomiye verdiði desteðin azaldýðý da göz ardý
edilemiyor.
Bu nedenle, piyasada beklentilerin kýsa vadede dalgalanmanýn
devam ettiðini göreceðiz. Beklentimiz bu yýlýn sonu ya da
gelecek yýlbaþlarýnda FEDden tahvil alým miktarýnda sýnýrlamaya
gideceði þeklinde. Bu süreçte riskli varlýklara dair talep koþullarý
olumsuz etkilenirken, geliþmekte olan ülkeler de olumsuz
etkilenebilecek.
Küresel bazda ekonomik görünüme baktýðýmýzda aslýnda
resim ABDye benzer nitelikte ve hatta daha olumsuz
seyretmekte. Avrupada da enflasyon ABDdekine benzer
þekilde düþük kalmakta. ABDde son olarak % 1.2 olan
çekirdek tüketim enflasyonuna paralel olarak Avrupa enflasyonu
da % 0.7 ile yakýn dönemin en düþük seviyesine geriledi.
Talebin oldukça düþük kaldýðý görülen Avrupa ekonomisinde,
ikinci çeyrekle birlikte % 0.3lük büyüme görüldükten sonra,
üçüncü çeyrekte ancak % 0.1lik bir büyüme saðlandý. Bölge
büyümeye geçemiyor. Avrupa Merkez Bankasý düþük kalan
enflasyon ve büyüme nedeniyle son olarak politika faizini %
0.50den % 0.25e indirdi.
Temel ekonomik görünümde 2014 yýlý için resim netleþmeye
baþlýyor.
Düþük talep ve enflasyon büyümeyi düþük seviyede tutuyor.
Devam eden bilanço düzeltmelerinin etkisiyle parasal destek,
yeni kredi oluþumuna destek veremiyor. 2014 yýlýnda da
küresel büyüme güçsüz kalýrken, enflasyonu baskýlamayý
sürdürecek.
ABDde hane halký tarafýna baktýðýmýzda, 2007 yýlýndan itibaren
görülen zayýflama eðilimi sürüyor. Hane halký borcunun
harcanabilir gelire oraný 2007 yýlýnda % 132.5e kadar çýktýktan
sonra, son olarak % 104ler seviyesinde yatay seyretmekte.
2012 yýlýnýn son çeyreðinden bu yana gerileme eðilimi
duraksamýþ olsa da, artan talebi gösterecek yeni bir güçlenme
eðilimi ortaya çýkmýyor. Hane halký tarafýnda devam eden bu
duraksamaya baðlý olarak tüm ekonominin güçlenmesini
sýnýrlýyor. ABD ekonomisi bu süreçte % 2leri ancak bulan bir
büyüme eðiliminde kalýyor. Parasal geniþleme þimdilik sadece
bu düzeyi geçici olarak yükseltme etkisi yaratýyor. Yapýsal
olarak belirgin bir farklýlýk yaratmýyor.

göz ardý edilmemeli.
FEDin parasal geniþlemeden çýkýþa baþlama kararýyla
bozulmaya baþlayan geliþmekte olan ülke piyasalarýnda; FEDin
ilk hamlesine kadar dalgalanmalarýn devam etmesi bekleniyor.
Buna karþýn, FED kararý kadar fiyatlama büyük ölçüde sona
ereceðinden, sonrasýnda daha ýlýmlý bir görünüm söz konusu
olabilir. Burada yine FEDin faiz oranlarýný ne kadar uzun süre
düþük tutacaðý açýklamalarý izlenecek.
2016ya ötelenen bir süreç, 2014 yýlýnda geliþmekte olan
ülkeler için daha olumlu bir dönem anlamýna gelebilecek.
2010-2011 yýllarýndaki yüksek büyüme oranlarýndan
bahsedemiyoruz. Yukarýda bahsettiðimiz üzere, ABD ve Avrupa
ekonomileri talep anlamýnda zayýf kalýyor. Geliþmekte olan
ülkeler ise iç dinamikleriyle saðlamaya çalýþtýklarý büyümeyi
artýk devam ettiremiyor. Nüfus artýþý teknolojik geliþmeler gibi,
büyüme ve verimlilik saðlayan güçlerin, yeni üretim fýrsatlarý
yaratana kadar daha düþük seviyelerde büyümek zorunda
kalýnacak.
Üretim ve büyüme yapýsýnda gereken düzenlemeyi yapan
ülkeler, bu süreçten baþarýyla çýkacak. Türkiye ekonomisinde
son dönemde TLnin deðer kaybýyla daha rekabetçi bir yapýya
geçilirken, özellikle iç talebin sýnýrlanarak yatýrým ve ihracatýn
ön plana çýktýðý bir yapýya doðru geçiþ planlanmakta. Buna
karþýn, sürecin para politikasý ötesinde araþtýrma ve geliþtirme
süreçlerine çok daha fazla odaklanmasý gerekmektedir. Aksi
takdirde atýlan bu ilk adýmlar iyi niyet gösterisinden öteye
gidemez.
Türkiye bu durumda 2013 yýlýnda % 3.5 - 4lük bir büyümenin
ardýndan seneye de ancak % 3-3.5 oranýnda bir büyüme
yakalayabilecek.
Burada özellikle düþük kalan Avrupa tüketim talebi etkili olacak.
Buna karþýn, enflasyon, yýlýn baþlarýnda nispeten yüksek
kalmayý sürdürecek. Yýlýn ortalarýnda % 7nin altýna kalýcý bir
gerileme gösterecek.
2014 yýlý sonlarýnda enflasyonda % 6.5lere doðru gerileyebilir.

Diðer yandan, 2008 yýlýndan bu yana devam eden para
politikasý destekleri olmasaydý elbette sürecin çok daha zorlu
olacaðý ve mevcut büyüme düzeylerinin bile altýnda kalýnacaðý
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ÖZEL TOBB ETÜ HASTANESÝ
Özel TOBB ETÜ Hastanesinde Kardiyoloji ve Kalp Damar
Cerrahisi Bölümlerinde SGK anlaþmasý geçerli olup, diðer
bölümlerde özel saðlýk sigortasý kullanýlabilmekte veya bireysel
ödeme yapýlabilmektedir.
Özel TOBB ETÜ Hastanesi Kardiyoloji Kliniði; 2010 yýlýnda
TOBB ETÜ bünyesine dahil olan hastanenin ilk hizmete açýlan
kliniklerinden biridir. Klinik, 2 Profesör, 1 Doçent, 2 Uzman
Hekim ve 1 Pratisyen Hekimden oluþan deneyimli ve yetkin
týbbi kadrosuyla hizmet vermektedir.
Bölüm, 16 yataklý kardiyoloji servisi, 4 yataklý koroner yoðun
bakým ünitesi, ayaktan hastalara bakan 6 adet kardiyoloji
polikliniði, koroner anjiyografi ve elektrofizyoloji cihazý olan
anjiyografi laboratuvarý, toplam 2 ekokardiyografi cihazlý
ekokardiyografi laboratuvarý, efor testi, 14 adet Tansiyon Holter
ve 14 adet EKG Holter cihazý ile ayaktan ve yatan hastalara
ayrýcalýklý ve son teknolojilerle hizmet vermektedir.

Klinikte Verilen Saðlýk Hizmetleri
Bölümde kalp damar hastalýklarý giriþimlerinin yanýnda, mitral
kapak balon valvüloplasti, karotis ve periferik arter stentlemesi,
renal arter stentlemesi, elektrofizyolojik çalýþma ile aritmilerin
teþhis ve tedavisi, kalp deliklerinin ameliyatsýz yöntemle
kapatýlmasý, kalýcý kalp pili takýlmasý ve kalp içi elektroþok cihazý
(ICD) takýlmasý gibi özellikli iþlemlerin hepsi modern týbbýn
gerektirdiði yöntem ve gereçlerle yapýlabilmektedir.
Kalp ve damar hastalýklarý ve bu hastalýk grubunun en ileri
noktasý olan kalp krizi, bütün dünyada gün geçtikçe görülme
sýklýðý artan ve ayný zamanda dünyadaki ölüm nedenlerinin
de ilk sýrasýný oluþturan en tehlikeli düþmanýmýzdýr. Son yýllarda
ameliyatsýz yöntemlerle kalp damar hastalýklarýnýn tedavi
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edilebilmesi, ciddi ek problemlerden dolayý ameliyat þansý
olmayan hastalara umut ýþýðý olmaktadýr. Bölümde, akut olarak
kalp krizi geçiren hastalara haftanýn 7 günü 24 saat boyunca
acil olarak koroner anjiyografi yapýlabilmekte ve kriz damarýnýn
balon ve stentle açýlmasý iþlemi (Primer PCI) uygulanabilmektedir.
Bu yaklaþým, kalp krizi geçirmekte olan hastalara modern
týbbýn önerdiði en güncel ve baþarýlý tedavi yöntemidir.
Karotid Arter Hastalýðý beyni besleyen karotis damarýnýn
daralmasý ya da týkanmasýdýr. Karotid arter hastalýðý felç ya da
beyin fonksiyonlarýnýn kaybý ile karakterize bir durum olan
inmenin en önemli nedenidir. Bu hastalýðýn teþhis ve tedavisinde
karotid anjiyografi ve balon-stentleme iþlemi uygulanmaktadýr.
Bu iþlemde lokal anestezi altýnda kasýk atar damarýndan
girilerek karotid artere kadar kateter ilerletilir ve dar olan bölüme
balon þiþirilerek damar geniþletilir. Daha sonra stent yerleþtirilir.
Ritim bozukluklarý hastalarýn kimi zaman yaþam kalitesini, kimi
zamanda hayatýný tehdit eden önemli saðlýk problemlerinden
biridir. Bu hastalýklarýn tespiti ve tedavisi özel cihazlar
gerektirmektedir. Klinikte bulunan elektrofizyoloji laboratuvarýnda
bu hastalýklarýn tedavisine yönelik gerekli giriþimler
yapýlabilmektedir.
Kalp hastalýklarý halen dünyada en çok ölüme sebep olan,
en yaygýn görülen hastalýklardýr. Geliþmiþ ülkelerde alýnan
önlemlerle görülme sýklýðý azalmaya baþlamýþ, ölüm oranlarýnda
düþüþler olmuþtur. Biz de ise halen giderek artmaktadýr.
Düzenli check-up, kontrol yapýlmalýdýr. Kadýnlarda özellikle
menapoz sonrasý, erkeklerde ise 40 yaþ sonrasý düzenli
kontroller yapýlmalýdýr. Ailesinde 55 yaþ altýnda kalp krizi geçiren,
ani ölüm olan, kalp damarlarýna stent takýlan, bypasslý kiþiler
varsa, sigara içen kiþiler, hipertansiyon, þeker hastalýðý tanýlarý
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olanlar, kolesterol yüksekliði olanlar ve stresli iþlerde çalýþanlarda
bu kontroller daha düzenli olmalýdýr.
Kalp hastalýklarý tamamen þikayetsiz devam edip ani ölümlere,
ani kalp krizlerine neden olabilir. Halk arasýnda gizli kalp hastalýðý
olarak adlandýrýlan bu durum özellikle þeker hastalýðý olanlarda
görülebilir.

Kalp hastalýðý sýklýkla bir þikayete sebep olabilir.
Hangi Þikayetler Kalp Hastalýklarýnýn Habercisidir?
1- Soluk daralmasý: Kiþinin nefes alýp vermede zorluk
hissetmesidir. Koþarken, hýzlý yürürken olabileceði gibi otururken
de olabilir. Bu iki uç nokta arasýnda da soluk almada zorluk
hissedilebilir. Hastalýðýn ileri dönemlerinde 2-3 yastýkla yatma
ihtiyacý, hatta oturarak uyuma olabilir. Uykuda boðuluyor gibi
soluksuz kalma hissi ile uyanma, kabus görerek uyanma da
görülebilir. Soluk daralmasý en çok akciðer hastalýklarýyla
karýþabilir. Bazen sinirsel olarak derin nefes alma ihtiyacý ile,
alýnan nefesin yetmediðinden þikayet edilir.
2- Göðüs aðrýsý: Koroner damarlara baðlý aðrýlar, eforla,
stresle, heyecanla baþlayan alt çene, boðaz, göðüs ortasýnda
baský, basýnç, ayva durmasý gibi his, yanma þeklinde geniþ
alanda hissedilen aðrý tipiktir. Býçak saplama, iðnelenme gibi
aðrýlar kalp hastalýðý tanýsýndan uzaklaþtýrýr. Kalp zarý (perikard)
iltahaplanmasýnda ise aðrý daha keskin karakterdedir. Nefes
almak ve sýrt üstü yatmakla artýp öne eðilince geçen aðrýdýr.
Kalp krizi (Miyokard Infarktüsü) aðrýsý yarým saatten uzun süren,
göðüs ortasýnda þiddetli basýnç, baský, aðýrlýk, yanma tarzýnda
aðrýdýr. Soðuk terleme, ölüm korkusu ile birliktedir. Alt çene,
kollar (özellikle iç kýsým) sýrta yayýlýr.

3- Çarpýntý (taþikardi): Kalp hýzýnýn artmasý, dakikada 100
atýmýn üstüne çýkmasý, düzensiz atýþlar, ilave atýþlar hasta
tarafýndan hissedilir. Kalp hýzýnýn dakikada 50nin altýna düþmesi
(bradikardi) kiþiyi rahatsýz eder.
4- Senkop-Bayýlma: Hastanýn geçici postur ve bilinç kaybýdýr.
Kalp hýzýnýn çok düþmesi, çok hýzlanmasý, aort kapaðýnýn
daralmasý gibi hastalýklardan olabileceði gibi, nörolojik ya da
psikiyatrik sorunlardan da olabilir.
5- Siyanoz (Morarma): Parmak uçlarý, dudaklar ve dilde mor
renk olmasý daha çok doðuþtan kalp hastalýklarýnda, akciðer
hastalýklarýnda, bazý kan hastalýklarýnda, ileri kalp yetmezliðinde
olabilir.
Bu þikayetlerden herhangi birisine sahip olan kiþinin mutlaka
Kardiyoloji uzmanýna ve Kardiyoloji kliniðine müracaatý gerekir.
Özel TOBB ETÜ Hastanesi Kardiyoloji Kliniði, kalp damar
hastalýklarý alanýndaki geliþmeleri dün olduðu gibi yarýn da
yakýndan takip edecek ve hastalarýnýn saðlýðý için güleryüzlü
ve özverili hizmet anlayýþýný sürdürmeye devam edecektir.
Hastane hakkýnda bilgi almak ve saðlýðýnýzla ilgili her türlü
sorununuz için, özel oluþturulan TOBB Danýþma Masasý ile
iletiþime geçilebilir.

TOBB Danýþma ve Hizmet Masasý
Müjde Özdik Kara
(0312) 292 99 42 - ozdik@tobbetuhastanesi.com.tr
Belma Ayvaz
Ayvaz
(0312) 292 98 52 - bayvaz@tobbetuhastanesi.com.tr

REESKONT KREDÝSÝNDE DÜZENLEMELER
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden odamýza intikal eden
yazýda;
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasýnýn (TCMB) Ýhracat
Reeskont Kredisi Uygulama Talimatý kapsamýnda Türk
Eximbank Genel Müdürlüðüne tahsis etmiþ olduðu 11 Milyar
ABD Dolarý tutarýndaki limit çerçevesinde uygulanan Reeskont
Kredisi programýnda önemli ölçüde talep yoðunluðu yaþandýðý
belirtilerek, TCMB tarafýndan sektörün talep ve ihtiyaçlarý
doðrultusunda ihracat taahhütlerine iliþkin olarak Ýhracat
Reeskont Kredisi Uygulama Talimatýnda deðiþiklikler yapýldýðý
bildirilmektedir.

Yazýda devamla, TCMBnca yapýlan düzenlemelere paralel olarak;
 Ýhracat taahhütlerinin en az yüzde 50sini yerine getiren
firmalara altý ay ek süre verileceði, taahhütlerinin tamamýný
henüz gerçekleþtirememiþ firmalara da bu süre uygulanacaðý,
 Bir yýl içinde iki kez kredi taahhüdünü hiç gerçekleþtirmeyen
firmalarýn kredi kullaným taleplerinin ise bir yýl sonra kabul
edileceði,
Ýfade edilmektedir.
Kredi baþvurularýnýn Türk Eximbank Genel Müdürlüðü ile
Ankara Bölge Müdürlüðü ve Ýzmir Þubesine yapýlmasý
konusunu, bilgi ve deðerlendirmenize sunarýz.
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TET AR-GE PROJE PAZARI
Ýstanbul Maden ve Metaller Ýhracatçý Birlikleri Genel
Sekreterliðinden odamýza ulaþan yazýda, elektrik, elektronik
ve biliþim sektörlerinde, yüksek katma deðerli üretim
yapýlabilmesi, ihracatýn sürdürülebilir kýlýnmasý ve üniversitesanayi iþbirliði kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla; 26 Mart
2014 tarihinde üçüncü TET Ar-Ge Proje Pazarý etkinliði
düzenleneceði bildirilmiþtir.
Katma deðer yaratacak yenilikçi projelerin iþbirliði imkanlarýna
kavuþabileceði TET Ar-Ge Proje Pazarý etkinliðinde sunulmak
üzere, Elektrik, Elektronik ve Biliþim sektörlerinde;
- Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Uygulamalarý (ICT)
- Enerji Üretim, Ýletim ve Daðýtýmýna Yönelik Uygulamalar
- Çevre ve Enerji Verimliliði Uygulamalarý
- Diðer

olmak üzere toplam 4 kategoride proje baþvurusu alýnabileceði
bildirilmektedir.
TET Ar-Ge Proje Pazarýna katýlmaya hak kazanan proje
sahiplerinin istedikleri takdirde ödül kategorisinde de
deðerlendirmeye alýnacaklarý belirtilmektedir.
Baþvuran projeler arasýndan Ödül Kurulu tarafýndan baþarýlý
bulunan projelerin aþaðýdaki miktarlarda ödüllendirileceði,
derecelendirmenin kategoriler bazýnda yapýlacaðý bildirilmektedir.
Her Kategori için;
1.lik ödülü: 20.000 TL
2.lik ödülü: 10.000 TL
3.lük ödülü: 7,500 TL
Katýlmak isteyenler, 14 Þubat 2014 saat 17:00 ye kadar
www.tetprojepazari.org.tr adresinden baþvuru yapabileceklerdir.

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

Kitap
Seçtiklerimiz

Yöneticinin El Kitabý

Harvard Bussiness Essentials
Yöneticinin El Kitabý, karmaþýk
iþ dünyasýyla baþa çýkmada
gerekli beceri ve yeteneklerini
geliþtirmek isteyen yöneticiler
için önemli bir temel kaynak
oluþturuyor. En iyi elemanlarý
iþe alm ak ve onla rý elde
tutmaktan, motive edip onlarý
ekip üye si yap may a, kilit
öne mde ki mal i rap orla rý
anla mak tan etki n gör ev
daðýtýmý yapmaya,
çalýþanlarýnýzýn önüne
peþinden koþacaklarý amaçlar koymakta
n kendi kariyerinizi
yönetmeye, uygulamaya dönük pek
çok öneriyi bu
rehberde bulacaksýnýz. Becerileriniz
i geliþtirin, Krizlerde
doðru yolu bulun, Görev daðýtýmý yapa
rak, geribildirimlerle
ve koç luk ede rek yön etin , Ken
di perf orm ans ýnýzý
deðerlendirin. Bu rehber kitap saye
sinde oynadýðýnýz
oyu nda hep zirv ede kalm ayý
baþ arac aks ýnýz .
Ýþ Bankasý Kültür Y
Yayý
ayýn
nlarý
larý / Ýþ Dünyasý
Türkçe (Orijinal Dili:Ýngilizce)
336 s. -- 2. Hamur-ur-- Ciltsiz -- 15 x 23 cm
Ýstanbul, 2013
ISBN : 9786053607076
Çeviri : Ümit Þensoy

Kendi Ýþinizin Patronu Olun

What a Paperboy Learned About Business

Jeffrey J. Fox

Bu zekice hazýrlanmýþ
nükteli öyküde, bestseller
iþ kitaplarý yazarý Jeffrey J.
Fox gazete satýcýsý
çocuklarýn erken yaþta
öðrendikleri derslerin
gelecekte baþarýlý olmalarýný
nasýl saðladýðýný ortaya
koymaktadýr. Öykü Rain adlý
New Englandlý genç bir
gazete satýcýsý çocuðun bu
iþi yaparken iþ dünyasý
hakkýnda öðrendiklerini ve
kýsa süre içinde nasýl en iyi
gazete satýcýsý çocuk
olduðunu anlatmaktadýr.
Kitapta ayrýca Kitap
Okuyucusu bölümünde okuyuculara pratik öðütler veren bir
dizi iþletme bilgisi bulunmaktadýr.
Pegasus Yayýnlarý
Yayýnlarý / Kiþisel Geliþim - Ýþ Dünyasý Dizisi
Türkçe (Orijinal Dili:Ýngilizce)
224 s. -- 2. Hamur-Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 20 cm
Ýstanbul, 2012 ISBN : 9786055360597

Toplam Tasarruf Yönetimi
Fergus O'Connell
Zero Waste in Business

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.
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.
Optimist Yayýn
Yönetim Dizisi
Yayýn Daðýtým / Ýþ - Yönetim
Türkçe (Orijinal Dili:Ýngilizce)
0 s. -- 2. Hamur-Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 20 cm
Ýstanbul, 2013 ISBN : 9786055090241
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Ajanda
Fuarlar

28 Ocak -2 Þubat 2014
ÝSMOB 2014
Ýstanbul Mobilya Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi/ Yeþilköy/ Ýstanbul

19-22 Þubat 2014
Anfaþ Food Product
21.Uluslararasý Gýda Ýhtisas Fuarý
Antalya Fuar Merkezi/Antalya

30 Ocak - 2 Þubat 2014
EMITT 2014
18.Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul

20-23 Þubat 2014
Animalia Ýstanbul 2014
Hayvancýlýk ve Teknolojileri Uluslararasý Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi/Yeþilköy/ Ýstanbul

12-13 Þubat 2014
Ýnsan Kaynaklarý Fuarý 2014
Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý
Ýstanbul

26 Þubat -2 Mart 2014
MODEKO 2014 - 25.Ýzmir Mobilya Fuarý
Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný /Ýzmir

13-16 Þubat 2014
Biz Evleniyoruz
Evlilik ve Düðün Hazýrlýklarý Fuarý
Cam Piramit Sabancý Kongre ve Fuar Merkezi/Antalya
13-16 Þubat 2014
KET 2014
Kýrmýzý Et Üretimi, Teknolojileri ve Donanýmlarý Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/Ýstanbul
13-16 Þubat 2014
FOOD SHOW Ýstanbul
7.Ýstanbul Gýda ve Ýçecek Ürünleri Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/ Ýstanbul
13-16 Þubat 2014
UNTEK 2014
Unlu Mamul Teknolojileri, Pastane ve Fýrýn Ekipmanlarý Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/ Ýstanbul
13-16 Þubat 2014
Maðaza Market Dünyasý 2014
3.Maðaza - AVM - Market Sistemleri, Donaným ve Lojistiði
Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/ Ýstanbul
13-16 Þubat 2014
Yapýda Ahþap ve Ahþap Ürünleri Fuarý
Ýstanbul Kongre Merkezi/ Ýstanbul
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26 Þubat -2 Mart 2014
KITCHEN WORLD 2014
9.Uluslararasý Mutfak Banyo Mobilyalarý Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/ Ýstanbul
26 Þubat -2 Mart 2014
UNICERA
26.Uluslararasý Seramik, Banyo, Mutfak Fuarý
(Ceramictech ve Dekoreks Özel Bölümü)
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/ Ýstanbul
26 Þubat -2 Mart 2014
Bahçe Dünyasý 2014
9.Ýstanbul Bahçe Mobilyalarý, Bahçe Mimarisi, Peyzajý,
Bahçe Bitkileri ve Aksesuarlarý Fuarý
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/ Ýstanbul
27 Þubat -2 Mart 2014
Konya Tohum 2014
3.Tohumculuk Fidancýlýk, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele,
Sulama, Gübreleme ve Ekipmanlarý Fuarý
KTO Tüyap Konya Uluslararasý Fuar Merkezi/Konya
27 Þubat -2 Mart 2014
Konya Hayvancýlýk 2014
2.Hayvancýlýk Ekipmanlarý ve Süt Endüstrisi Fuarý
KTO Tüyap Konya Uluslararasý Fuar Merkezi/Konya
28 Þubat -2 Mart 2014
Aysaf 12. Uluslararasý Ayakkabý Yan Sanayi Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi/ Yeþilköy/ Ýstanbul

