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eğerli okuyucular, Ajansımızda 
ve bölgemizde gerçekleşen 

önemli ekonomik, sosyal ve kültürel 
konulardaki gelişmelere yer verdiğimiz 

kurumsal dergimiz ZAFER’in 2021 yılındaki ilk 
sayısını sunar, beğeneceğinizi umarız.

Değerli okuyucularımız 2021 yılına hızlı bir giriş 
yaptık. Her yıl yoğun katılım ile şehir liderleri ve 
profesyonellerini buluşturan ve Türkiye’nin en 
prestijli ödülleri arasında yer alan Şehir Ödülleri 
Türkiye 2020'de Ajansımız vizyoner projeleriyle 
Yılın Kalkınma Ajansı seçildi. Bu ödülün sahibi; 
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak 
illerimizdeki tüm paydaşlarımızdır. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, 
Bakan Yardımcılarımıza, Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürümüz Sayın Barış Yeniçeri’ye, 
bize desteğini esirgemeyen Ajansımız Yönetim 
Kuruluna şükranlarımızı sunar; mesai kavramı 
gözetmeksizin vazifesini icra eden Ajans 
çalışanlarımıza da teşekkür ederim.

Çalışmalarımıza 2021 yılında da tüm 
hızıyla devam ediyoruz. 2021 yılı destek 
programlarımızı 15.03.2021 tarihinde ilan 
ettik. 25 milyon TL bütçeli Turizm Altyapısının 
İyileştirilmesi Mali Destek Programı ile alternatif 
turizm açısından öne çıkan destinasyonların 
altyapısının iyileştirilerek turizmden elde edilen 
katma değerin artırılmasını amaçlıyoruz. 1,6 

milyon TL bütçeli 2021 Yılı Fizibilite Desteği 
Programı ile Ajansımızın plan, program ve 
stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede 
uygulanabilecek yatırım projesi niteliğindeki 
fizibilite çalışmalarını destekleyeceğiz. 1,2 
milyon TL bütçeli 2021 Yılı Teknik Destek 
Programı kapsamında ise paydaşlarımızın 
eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine destek 
sağlayacağız. 

2021 yılındaki önceliklerimiz; yönetim 
danışmanlığı, proje havuzu, yatırım danışmanlığı 
ve yatırımcılara yol göstericilik, kurumsallaşma 
ve etki değerlendirme olacaktır.  Yönetim 
danışmanlığı kapsamında başta işletmeler 
olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları ve üniversiteler gibi yerel aktörlere 
kurumsallaşma, inovasyon yönetimi, AR-GE, 
tasarım, işletme anayasalarının oluşturulması, 
nesiller arası farklılıkların yönetilmesi, halka 
arz, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri 
yönetimi gibi konularda destek sağlayacağız. 
2020 yılında faaliyetlerine başladığımız proje 
havuzu çalışmaları kapsamında paydaşlarımızla 
birlikte bölgemizin potansiyelini açığa çıkaracak, 
ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracak 
projeler geliştirmeye 2021 yılında da devam 
edeceğiz. Güdümlü proje, sosyal destek projesi ve 
ulusal/uluslararası fonlarda değerlendirilebilecek 
projeler olarak gruplara ayrılan projelerle 
açılacak çağrılardan yararlanacağız. Proje 
konusunda bölge paydaşlarımızın gücünü 
artırmak ve daha üretken hale gelmesini 
sağlamak amacıyla tüm il ve ilçelerimizde proje 
ofisleri kurulması yolunda da adımlar atıyoruz. 
Bu ofisler, Ajansımızla sürekli irtibat halinde, 
hizmet verdikleri il/ilçe için projeler üretmekte 

ve bunların ulusal ve uluslararası fonlardan 
desteklenerek gerçekleştirilmesi için çaba 
göstermektedir. Bakanlığımız tarafından 2020 
ve 2021 yılı teması kaynak verimliliği olarak 
belirlenmiştir. 2020 yılında başladığı çalışmalara 
2021 yılında da devam edeceğiz. Bu kapsamda 
bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirecek, 
teknik destek ve ilgili konularda eğitimler 
vereceğiz. Hâlihazırda Ajansımız tarafından 
yürütülen yatırımcılara yol gösterme faaliyeti 
kapsamında 2021 yılında proaktif bir yaklaşıma 
geçeceğiz. Bu çerçevede uzmanlarımız sahada 
daha çok yer alacak, yatırımcıları daha yakından 
tanıyarak sorun ve ihtiyaçları konusunda bilgi 
sahibi olacak, öneriler geliştirerek onları doğru 
ve zamanında yönlendirecektir. Kurumsallaşma 
kapsamında personelimize farklı konu ve 
alanlarda verilecek eğitimlerle alanlarında 
uzmanlaşmalarını sağlayacağız. Yine hali hazırda 
kapanış raporları tamamlanan programlarımızın 
etki değerlendirmesine 2021 yılında da devam 
edeceğiz.

Değerli okuyucularımız, bu sayımızda sizlere 
kendine özgü rengi, motifi ve kompozisyonu ile 
bölgeye has özellikleri yansıtan Eşme kilimlerini 
tanıtıyoruz.  Bunun yanı sıra Afyonkarahisar’ın 
Emirdağ ilçesi hakkında bilgiler paylaşıyoruz. 
Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürlüğünden Dr. Cihan Yalçın 
tarafından kaleme alınan “TR33 Bölgesi’ndeki 
AR-GE ve İnovasyon Odaklı Mentorluk 
İhtiyacının Ortaya Çıkması” makalesi ile Ajans 
uzmanlarımızdan Bekir Umut’un hazırladığı 
“Kalkınma Nedir?” makalesini sizlere sunuyoruz. 
Dergimizi beğeneceğinizi ümit eder, sağlık ve 
esenlikler dolu günler dilerim.

D

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Veli OĞUZ
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Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Cengiz ERGÜN

Röportaj
4 ZAFER

Sayın Başkanım, sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

1960 Manisa doğumluyum. İlkokulu sırasıyla 
Murat Germen İlkokulu, Necati Bey İlkokulu ve 
Gazi İlkokulunda okudum. Ortaokulu Şehitler 
Ortaokulunda, lise öğrenimimi İzmir Özel Fatih 
Kolejinde tamamladım. Muğla Üniversitesi 
İşletme Fakültesinde lisans eğitimimi alarak 
1980 yılında mezun oldum.

Erzincan'da vatani görevimi yaptıktan sonra 
Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 
bir firma kurarak iş hayatına atıldım. Evli ve iki 
kız evlat babasıyım.

29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel 
seçimlerde hemşehrilerimizin teveccühü ile 
Manisa tarihinin en yüksek oyunu alarak 
Manisa Belediye Başkanı, 2014 yılında da 
Manisa Büyükşehir Belediyesinin kurucu 
belediye başkanı olarak seçildim. Daha sonra 
2019 seçimlerini de kazanarak Manisa’da 3 
dönem arka arkaya seçilen ilk belediye başkanı 
olma şerefine nail oldum. Hemşehrilerimin bana 
bahşettiği görevimi ilk günkü heyecan ve şevkle 
yapmaya devam ediyorum. Bu vesileyle beni bu 
göreve layık gören Manisalı hemşehrilerime bir 
kez daha teşekkür etmek isterim.

Manisa’yı gelecekte nasıl hayal ediyorsunuz?

Hayalimiz, büyük önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler 
seviyesine ulaşma yolunda hedefine emin 
adımlarla ilerleyen daha yaşanabilir ve tüm 
sorunları çözülmüş bir Manisa. Zaten bu hedef 

doğrultusunda projeler üretiyor, çalışmalarımızı 
bunun üzerinde yoğunlaştırıyoruz.

Başarıya ulaşmak adına projeleriniz için nasıl 
bir yöntem uyguluyorsunuz?

Her zaman işimizi sıkı bir şekilde takip etmek 
gerektiğine inanıyorum. Ayrıca bütçeyi de 
iyi yönetmek gerekiyor. Manisalıların bizlere 
emanet ettiği bu makamlarda onlara layık 
olabilmek için hassasiyetle çalışıyoruz. Disiplin, 
iş takibi ve liyakat anlayışıyla çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Projelerimizi ihtiyaca göre 
önceliklendirerek planlıyoruz. Üst yönetim 
ve ilgili dairelerimizle birlikte önceliği olan 
projelerimizi masaya yatırıyoruz. Kentimizdeki 
paydaşlarımızla bir araya gelip istişarelerde 

bulunuyoruz. Daha sonra en önemli kısım 
olan bütçelendirme kısmını hallettikten sonra 
projemizi hayata geçirmek için düğmeye 
basıyoruz.

Projelere ve projeciliğe büyük önem veren biri 
olarak Manisa için en kritik gördüğünüz ve 
halen devam eden projelerinizden bahseder 
misiniz?

Göreve geldiğim ilk günden itibaren ekibimizle 
birlikte şehrimizin en önemli sorunlarının 
çözümüne yoğunlaştık. Manisa’mızın 40 yıldır 
devam eden çöp sorununu çözdük. Türkiye’nin 
kamu kaynaklarıyla yapılmış en büyük yatırımı 
olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve 
Düzenli Depolama Sahası’nı hayata geçirdik. 
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Bu tesisle Manisa’mızın çöp sorununa son 
vererek ülkemize katma değer de sağlamış 
olduk. Bununla birlikte 2012 yılından itibaren 
başka bir tesisimizde tıbbi atıkları da bertaraf 
ediyoruz. 

Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre 
bırakmak için Manisa merkezde ekonomik 
ömrünü tamamlayan tesisin yerine modern 
bir atık su arıtma tesisi kazandırdık. Geçtiğimiz 
yıllarda Turgutlu, Soma ve Gördes’e yeni atık 
su arıtma tesisleri inşa ettik. Geçen yıl ise 
Alaşehir merkez ve Kavaklıdere atık su arıtma 
tesislerindeki çalışmalarımızı tamamlayarak 
tesislerimizi faaliyete geçirdik. Ayrıca ilçe ve 
belde belediyelerinden devraldığımız tesisleri 
de yeniden çalışır duruma getirdik. Toplam 
19 atık su arıtma tesisimiz için 300 milyon 
TL yatırım yaptık. 200 milyon m³  atık su 
arıtımı gerçekleştirerek Manisa’mızın bereketli 
havzalarını koruma altına aldık.

Şehrimizin 1989 yılından bu yana henüz 
yapılmamış ve büyük önem verdiğimiz imar 

planı çalışmaları hâlen devam etmekte olup 
amacımız altyapı ve üstyapısı ile birlikte bir 
bütün olarak yaşanabilir bir kentleşmeyi 
sağlamaktır. Artık şehir içinde kalan sanayi 
ve depolama alanlarını şehir dışına çıkartıp 
vatandaşa hizmet vereceğimiz yeşil alanları, 
geniş bulvarları, okul alanları ve kültürel 
tesisleri olan bir şehir oluşturmayı istiyoruz. 
Kısa süre içerisinde Manisa’mızın önünü 
açacak bu planları meclise getirmeyi ve bu 
dönem içinde de planlarımızı hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz.

Manisa’mıza değer katacak, içerisinde yeni 
Büyükşehir Belediye hizmet binası, otel ve AVM 
bulunan projemizde artık sona yaklaşıyoruz. 
Büyükşehir Belediyemizin yeni hizmet binası 
çalışmalarını tamamladığımız için taşınma 
sürecine girdik. Tabii ki peyzaj, havuz, AVM 
ve Otel alanındaki çalışmalar da hızla ilerliyor. 
Artık Büyükşehir Belediyesi kendi binasında, 
çok daha modern bir şekilde hizmet verecek. 
otel ve AVM kısmını da yaz sonuna kadar 
tamamlamayı hedefliyoruz. 

İlimiz genelinde 6.000 km civarında yol ağımız 
mevcut. Büyükşehir Belediyesi olduktan 
sonra vatandaşlarımızın daha güvenli ve 
konforlu yollarda yolculuk yapması için bugüne 
kadar yaklaşık 4.000 km asfalt çalışması 
gerçekleştirdik.  Ayrıca uzun ömürlü ve yerli 
üretim olması nedeniyle tercih ettiğimiz 
beton yol uygulamamızda 2019 yılında 32 
km beton yol yapmıştık, 2020 yılında da 73 
km’ye ulaştık. Yani toplam 105 km beton yol 
çalışmasını hayata geçirmiş olduk. Bu yolları 
kullanan hemşehrilerimize kazasız belasız 
yolculuklar diliyorum. 

Manisa’mızda trafiği rahatlatmak ve yol 
güvenliğini sağlamak amacıyla kavşak 
projelerimize de büyük önem verdik. Manisa 
merkezde Devlet Bahçeli Kavşağı ve Alparslan 
Türkeş Köprülü Kavşağı, Turgutlu Alparslan 
Türkeş Köprülü Kavşağı, Salihli Bülent 
Ecevit Kavşağı, Alaşehir Süleyman Demirel 
Kavşağı ve yine Alaşehir’de Sarıkız Kavşağı 
çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın 
hizmetine sunduk. 
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Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğümüz 
kanalıyla bugüne kadar 4.000 km içme suyu, 
kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasını 
hayata geçirdik. İlimiz genelinde altyapı 
sorunlarına son vermek, gelecek nesillere temiz 
bir çevre bırakmak adına önemli projeleri de bir 
bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ 
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bu 
projelerimize ek olarak spor komplekslerinden 
gençlik merkezlerine, prestij caddelerinden 
otoparklara, sokak sağlıklaştırmalarından 
tarihi evlerimizin restorasyonuna ve içme suyu 
depolarımızın yenilenmesine kadar onlarca 
projeyi ilimize kazandırmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. 

Manisa ilimiz ile ilgili özellikle gerçekleştirmeyi 
planladığınız projeleriniz nelerdir?

Manisa’mızda ilk önceliğimiz bu görev 
dönemimiz içinde şehrimizin imar planı 
çalışmalarını tamamlayarak ilimizin gelecek 
35-40 yıllık planlamasını sağlamaktır.
Hemşehrilerimize en çok faydası olacak 
ilk ve en önemli çalışmayı imar planlarının 
onaylanması olarak görüyorum. 

En büyük hedeflerimizden diğeri de atık 
su arıtma tesisi olmayan ilçe merkezimizin 
kalmaması yönündedir. Bu kapsamda 
geçtiğimiz ay Sarıgöl Atık Su Arıtma Tesisinin 
ihalesini gerçekleştirdik. Demirci, Köprübaşı ve 
Selendi ilçelerimize de tesisler inşa edeceğiz.
Ayrıca Yunusemre ilçemizin Muradiye 
Mahallesi, Kırkağaç Mahallesi, İlyaslar Mahallesi 
ve Gördes Güneşli Mahallemize de tesisler inşa 
edeceğiz. Bu yatırımlarımız ile atık su arıtma 
tesisi olmayan ilçe merkezimiz kalmayacak. 

Amacımız evlatlarımıza daha yaşanabilir bir 
şehir bırakmak. Bütün yatırımlarımıza bu gaye 
ile ilk günkü şevkimizle devam ediyoruz. 

Büyükşehir Kanunu ile birlikte bugüne kadar 
200 kırsal mahallenin alt ve üstyapısını 
yeniledik. 2021 yılında da yeni projelerimize 
devam ediyoruz. Kırsal 26 mahallemize 
yapacağımız yatırım ile 30.000 nüfusun alt ve 
üstyapı ihtiyacını karşılayacağız. Toplamda 250 
km kanalizasyon, 225 km de içme suyu hattı 
döşeyeceğiz. Altyapı çalışmalarımızın ardından 
2 milyon 128 bin m² üstyapı çalışması 
yapacağız. 

Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli 
Depolama Tesisinde yeni bir yakma tesisi 
inşa ediyoruz. Ülkemizin ilklerinden olan 
bu tesisimizin faaliyete geçmesi ile birlikte 
333 bin ton gübre üretilecek, 135 bin ton 
atık ekonomiye geri kazandırılacak ve 24,4 
megawatt enerji üretilerek yaklaşık 102.480 
hanenin enerji ihtiyacının karşılandığı bir yer 
haline gelecek. 

Evsel atıkların trenle taşınması projemiz 
kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demir Yolları ile işletme protokolünü imzaladık. 
Projemizi inşallah bu yıl hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. Trenle taşıma projemiz sayesinde 
yıllık 2 milyon km daha az yol gidilecek ve buna 
bağlı olarak daha az karbon salınımı yapılacak. 
Salihli Belediyemiz iş birliğiyle Salihli 
ilçemizde Atatürk Evi restorasyon projemizi 
hayata geçireceğiz. 2019 yılında Akhisar 
ilçemizde meydana gelen depremde yıkılan 
Karabörklü Camii’ni yeniden inşa edeceğiz. 
Akhisar İtfaiye Amirliğimizi yeni stadyumun 
yakınlarında yapacağımız modern binaya 
taşımayı planlıyoruz. İtfaiyenin yeni yerine 

taşınmasıyla birlikte mevcut alanda Gençlik ve 
Kültür Merkezi projemizi hayata geçireceğiz. 
Akhisar merkezindeki Şehit Necdi Şentürk 
Parkı için proje hazırladık. Yaklaşık 35 bin m²lik 
alan içerisindeki parkta, Kültürpark projemizi 
hayata geçireceğiz. Akhisar ilçemizin en işlek 
caddelerinden olan Şehit Polis Cemal Ilgaz 
Caddesi ve Hilaliye Caddesi’nde prestij cadde 
düzenlemesini yapacağız. Kula ilçemizde 
Yunusemre Caddesi’nde planladığımız sokak 
sağlıklaştırma projemizi hayata geçireceğiz. 
Kırkağaç Belediyemiz iş birliğiyle ilçemize 
yeni ve modern bir halı saha kazandıracağız. 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye hizmet binası 
ve Kırkağaç Belediyesi Garaj hizmet binası 
projeleri de yine Kırkağaç Belediyemiz iş 
birliğiyle yapılacak. Ayrıca 53 sokak ve Atatürk 
Caddesi’ni prestij cadde yaparak Kırkağaçlı 
hemşerilerimize kazandıracağız. Ahmetli 
ilçemizde Hükümet Caddesi ve Demirciler 
Caddesi’nde bu yıl prestij cadde çalışmasına 
başlayacağız. Ayrıca Atatürk Caddesi ve 
Yonca Caddesi ile okul ve mezbaha sokak gibi 
alanlarda parke çalışmamız olacak. 

2021 yılında seracılık, meyvecilik, arıcılık; 
bitki hastalıkları ve zararlıları, biyolojik ve 
biyoteknolojik mücadele, sulama projeleri, 
gölet yapımı, mevcut göletlerde temizlik ve 
genişletme çalışmalarına devam edeceğiz.
İlimizde kooperatifçiliğin gelişmesi için tarımsal 
kalkınma kooperatiflerine işleme ve paketleme 
tesisi kurulması ile birlikte pazarlama ve 
markalaşma çalışmalarında destek olacağız. 
Belediyemizin ihtiyacı olan tarım ürünlerini 
kooperatifler aracılığı ile doğrudan Manisa 
çiftçisinden almaya devam edeceğiz. Manisa’da 
bal ormanı kurulması, tıbbi ve aromatik bitki 
yetiştiriciliğinin gelişmesi, yer altı sularının ve 
yüzeysel suların korunması, arıtılan atık suların 



tarımsal sulamada kullanılması konularında 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Sözün özü; durmayacağız, çalışacağız ve 
şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz.

Zafer Kalkınma Ajansının bugüne kadar yaptığı 
çalışmaları ve Manisa’nın gelişiminde Ajansın 
rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişim anlamında 
bölgesel kalkınmanın yereldeki aktörü olarak 
kalkınma ajanslarını çok faydalı buluyorum. 
Zafer Kalkınma Ajansı da bölgemizin öncü ve 
güzide kurumudur. Zaten Zafer Kalkınma Ajansı, 
ekonomik ve insani gelişimin öncüsü ve bölgesel 
kalkınmanın odağı olma vizyonunu taşıyor. 
Bugüne kadar destek verdiği ve geliştirdiği 
projelerle bu vizyonunu en iyi şekilde yerine 
getirdiğine inanıyorum. Manisa’mızın gelişiminde 
de az önce belirttiğim vizyona paralel olarak son 
11 yılda şehrimizin gelişmesine olumlu yönde 
çok önemli katkıları olmuştur. Avantajlı yatırım 
destekleri ve teşvikleriyle gelişime açık olan 
Manisa’mız için de Ajans faaliyetlerinin büyük 
önem taşıdığı kanaatindeyim. 

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunda 
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak’tan 
önemli temsilciler ile birliktesiniz. Size göre 
dört ilden farklı temsilciler ile birlikte olmanın 
getirileri nelerdir?

Bölgemizin birbirinden güzide valileri, 
belediye başkanları, il genel meclis başkanları, 
ticaret ve sanayi odası başkanları ve Zafer 
Kalkınma Ajansının değerli çalışanlarıyla bir 
araya gelmenin şahsım adına mutluluk verici 
olduğunu söyleyebilirim. Bölge illeri Manisa, 
Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak’ın birbirleri 

ile olan ilişkilerinin artması, birlikte uyum 
içinde çalışması ve birbirlerini desteklemesi 
noktasında, Ajansımızın önemli bir rolünün 
olduğunu düşünüyorum. Bu birliktelik ve 
uyumun, şehirlerimize ve bölgemize katma 
değer sağladığına inanıyorum.  

Zafer Kalkınma Ajansına sunduğunuz ve destek 
almaya hak kazanan projeleriniz hakkında bilgi 
verir misiniz?

Zafer Kalkınma Ajansımıza sunduğumuz ve 
destek almaya hak kazandığımız birçok projemiz 
oldu. Çok geçmişe gitmeden yakın zamanda 
destek almaya hak kazanan projelerimiz 
hakkında bilgi vereyim. 

MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 
hayata geçirilen Manisa Merkez Atık Su Arıtma 
Tesisimize güneş enerjisi santralleri kurulması 
konulu projemiz, Zafer Kalkınma Ajansımızdan 
hibe desteği aldı. Tesisimizin enerjisinin %30’unu 
bu santral karşılıyor. Yerli, milli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarımızın sayısını artırarak ülke 
ekonomimize ve çevremize katkı vermeye 
devam edeceğiz. 

Yine Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız tarafından 
hazırlanan “Şehrimi 3 Boyuta Taşıyorum” isimli 
projemiz de Ajans tarafından destek almaya 
hak kazanan projelerimizden. MASKİ Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığımız bünyesinde içinde 
bulunduğumuz bilişim çağında siber saldırılara 
karşı hazırladığımız “Tehditlere Dur De!” 
projemiz için de Zafer Kalkınma Ajansından 
destek aldık.

Ayrıca pandemi sürecinde “Psikologlarımız 
Yanınızda” isimli projemiz ile Zafer Kalkınma 
Ajansımızdan %100 hibe desteği alarak 

hemşehrilerimize psikolojik destek vermeye 
başladık.

Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları geri 
kazanım tesisimiz için de makine alımlarını 
gerçekleştirdik. Zafer Kalkınma Ajansından hibe 
aldığımız geri kazanım tesisimizi de bu sene 
faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. 

Bunun yanı sıra Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı (SOGEP) kapsamında ilimiz genelinde 
faaliyet gösteren 6 kooperatif ve derneğin de 
proje ortağı olduğu  “Kadınlar Üretiyor Ekonomi 
Canlanıyor” projemizle kadın kooperatiflerinin 
üretim yapacağı merkezlerin ihtiyaçlarının 
giderilmesini ve üretilen ürünlerin alternatif 
satış kanalları üzerinden piyasaya sunulmasını 
hedefliyoruz. 

Ayrıca Zafer Kalkınma Ajansından “Manisa’da 
Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama 
Zincirinin Fizibilitesi Projesi” ile hibe desteği 
aldık. Kula, Selendi ve Salihli ilçelerine yönelik 
hazırlanacak fizibilite raporu sonuçlarına göre 
yörede mevcut üretici örgütlerinin süt işleme 
tesisinin kurulumunu ve işletme-pazarlama 
konularında iş birliği yapılarak desteklenmesini 
amaçlıyoruz.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz Sayın 
Başkanım. Son olarak bizlere ne söylemek 
istersiniz?

Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Manisa’da 
yaşanan değişim ve gelişimi görmek için yurt 
içinden ve yurt dışından tüm kardeşlerimizi 
şehrimize davet ediyorum. Ulaşabildiğimiz 
herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. 

Sağlıcakla kalın…
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ZAFER 27,8 Milyon TL’lik 3 Program İlan Etti
ZAFER 2021 Yılı Destek Programlarını Açıkladı

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2021 Yılı Destek Programları kapsamında Turizm Altyapısının 
İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TAİDEP), Teknik Destek Programı (TD) ve Fizibilite Desteği 
Programı (FZD) olmak üzere toplam bütçesi 27,8 milyon TL olan 3 program paydaşların 

katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıyla 15.03.2021 tarihinde ilan edildi. 

Genel Sekreter Veli Oğuz’un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Program Yönetimi Birimi Başkanı 
Erce Şengül tarafından programlara ilişkin temel hususlar (amaç, öncelik, bütçe, destek limitleri vb.) 
hakkında bilgilendirme yapıldı.

Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek programı (TAİDEP)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ve 
toplam bütçesi 25 milyon TL olan TAİDEP kapsamında alternatif 
turizm açısından öne çıkan destinasyonların altyapısının iyileştirilerek 
turizmden elde edilen katma değerin artırılması amaçlanmakta olup 
proje başına 450.000 TL ila 2.000.000 TL arasında hibe desteği 
verilecektir.
TAİDEP kapsamında aşağıdaki önceliklere yönelik projeler 
desteklenecektir:
1. Termal turizm bölgelerinin altyapısının iyileştirilmesi ve turizme 

yönelik aktivite imkânlarının artırılması
2. Yaratıcı turizm kapsamında turistlerin etkin katılım sağlayabilecekleri 

deneyimleme atölyelerinin oluşturulması ve tanıtımı
3. Diğer alternatif turizm türleri (doğa, inanç, karavan, spor, tarih ve 

kültür) açısından öne çıkan merkezlerin cazibesini ve bilinirliğini 
artıracak ilgi çekici altyapı ve hizmetlerin oluşturulması

TAİDEP’in son başvuru zamanı KAYS girişi ve onayı için 23.05.2021 
saat 23:59; taahhütnamenin e-imzası / teslimi içinse 28.05.2021 saat 
18:00 olarak belirlenmiştir.

2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı
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Toplantı Türü Tarih Saat Toplantı Bağlantısı

Eğitim 25.03.2021 10:00 - 17:00
https://zoom.us/webinar/register/WN_ykfKUIMXTweyFuqnlISTDA 
Toplantı No: 939 2983 3289
Şifre: 333485

2021 Yılı Teknik Destek Programı (2021 TD)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile özel sektör işletmelerine 
yönelik hazırlanan ve toplam bütçesi 1,2 milyon TL olan 2021 TD 
kapsamında TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin, Ajansın Sonuç 
Odaklı Programları (SOP) ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme 
Merkezi’nin (BİGEM) hedeflerine katkı sağlayacak çalışmaları ile 
yerel kalkınma fırsatı olarak belirlenen diğer çalışmalarına yönelik 
eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması amaçlanmakta olup faaliyet 
başına 25.000 TL ila 90.000 TL arasında bütçe ayrılacaktır. Program 
31.12.2021 tarihine kadar açık kalacak olup başvurular ikişer aylık 
dönemler halinde alınacaktır.

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı (2021 FZD)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan 
ve toplam bütçesi 1,6 milyon TL olan 2021 FZD kapsamında 
TR33 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli 
fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve 
risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin 
geliştirilmesine yönelik Ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile 
uyumlu, kısa/orta vadede uygulanabilecek yatırım projesi niteliğindeki 
fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmakta olup proje başına 
25.000 TL ila 150.000 TL arasında hibe desteği verilecektir. Program 
31.12.2021 tarihine kadar açık kalacak olup başvurular sürekli 
alınacak ve aylık olarak Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır.

2021 Yılı Destek Programları kapsamında aşağıdaki takvime 
uygun olarak çevrim içi ortamda eğitim toplantısı düzenlenecektir. 
Eğitim toplantısı kapsamında proje döngüsü yönetiminin temel 
prensipleri hakkında bilgi verilecek ve örnek proje başvuru işlemi 
gerçekleştirilecektir.



ZAFER Yine Farkını Ortaya Koydu
Vizyoner Projeleriyle Dikkat Çeken ZAFER’e Bir Ödül Daha

Her yıl yoğun katılım ile şehir liderleri ve profesyonellerini İzmir’de 
buluşturan ve Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan 
Şehir Ödülleri, bu yıl düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını 

kutlayan Ardahan’da 23.02.2021 tarihinde düzenlenen törenle takdim 
edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri, 
Ardahan Valiliği,  Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Ardahan Üniversitesi, 
Serhat Kalkınma Ajansı ve Yaşayan Şehirler Platfomu iş birliğiyle 
düzenlenen, şehirlerimizin sahip olduğu doğal, kültürel değerlerin önce 
korunup, doğru örgütlenme ile güçlendirip, katma değerler yaratmak, 
yöre halkına ekonomik sürdürülebilir girdiler kazandırmak ve doğru 
etkili yerelden kalkınma adamlarını hayata geçirmek temel hedefiyle, 
şehirleri kentsel kalkınma hedeflerine ulaştırmayı amaçlayan “Şehir 
Ödülleri Türkiye”  törenine ülkemizdeki birçok ilden valiler, belediye 
başkanları, rektörler, kalkınma ajansı genel sekreterleri, kaymakamlar 
ve akademisyenler katıldı.

Zafer Kalkınma Ajansı, Umut Işığı Ödülü - Örgütlenme Ödülleri 
kategorisinde “Yılın Kalkınma Ajansı” ödülüne layık görüldü. Ajans Genel 
Sekreteri Veli Oğuz ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada “Bölgesel 
gelişmişlik farklarının azaltılması ve kurumlar arası koordinasyonun 
sağlanması noktasında nitelikli insan kaynağı ile hizmet veren kalkınma 
ajansları, şehirlerin görünürlüğü ve markalaşmasında önemli rol 
oynamaktadır. Biz de bugün burada Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa 
ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi’nde hizmet veren Zafer 
Kalkınma Ajansı olarak ‘Yılın Kalkınma Ajansı’ ödülüne layık görülmenin 
mutluluğu ve gururu içindeyiz. Şüphesiz bu süreçte yeni ve farklı iş 
üretme kültürümüz etkili olmuştur.” dedi.  

Konuşmasına Ajansın vizyon projelerinden bilgiler vererek devam eden 
Oğuz, Kütahya ve Afyonkarahisar’ın Ajans koordinasyonuyla UNESCO 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na üye olma süreçlerinden; lider teknoloji ve girişim 
şirketleri ile uluslararası sivil toplum kuruluşları, ASELSAN, Arçelik, 
Microsoft, Insider, Lego Education, SANLAB, Robotis firmaları ile 
Habitat Derneği ve Bilim Kahramanları Derneği tarafından desteklenen 
Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) ve Kendin Yap 
hareketiyle bölge genelinde 133 istasyondan oluşan 42 sabit ve 
6 mobil Kendin Yap atölyesi kurulduğundan; Ajansın ortak olduğu 
Ufuk 2020 kapsamında desteklenen, 13 farklı ülkeden 23 kurum / 
kuruluşun arasında Türkiye’den Zafer Kalkınma Ajansının yer aldığı, 
4,1 milyon avro (Ajans payı 176 bin avro) bütçeli “Kırsal Alanlarda 
Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti” projesinden; Rekabetçi 
Sektörler Programı kapsamında desteklenen 5,2 milyon avro bütçeli 
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ZAFER, Yılın Kalkınma 
Ajansı Seçildi

“Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi Projesi”nden; yine Rekabetçi 
Sektörler Programı kapsamında Türkiye’den desteklenmeye hak 
kazanan 11 projeden biri olan 3,9 milyon avro bütçeli “Kütahya’da 
Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi”nden; 
2019 ve 2020 yıllarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kalkınma 
ajansları eliyle yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 
kapsamında üst üste iki defa en başarılı Ajans ve bölge olduğundan 
söz etti. Çalışmaların temelinde öğrenen ve öğreten kurum olmak, 
yenilikçilik ve yüksek sorumluluk bilinci ile sahiplenmenin çok büyük 
rolü olduğunu dile getiren Oğuz, emeği geçenlere teşekkür ederek 
sözlerine son verdi. 

Şehir Ödülleri Türkiye 2020’de özel ödüller kapsamında, şehirlerine 
dokunarak geleceklerini değiştiren, ülkemizin 3 önemli değerine 
Şehre Adanmış Yaşam Özel Ödülü, Şehri Temsil Hemşehri Ödülü 
ve Şehrine İnananlar Özel Ödülü takdim edildi. Bilim Işığı Temalı 
Akademik Ödüller kategorisinde ise 4 akademisyene başarılı 
çalışmalarının sonucu ödül takdim edildi. Umut Işığı Temalı Paydaş 
ödülleri kapsamında ise şehirlerini temsilen 4 büyükşehir belediyesi, 
1 il belediyesi, 1 üniversite, 2 kaymakamlık, 2 kalkınma ajansı, 
1 bölge kalkınma idaresi başkanlığı, 9 ilçe belediyesi, 1 ticaret ve 
sanayi odası, 1 ticaret borsası ve 1 belde belediyesi’ ödülleri takdim 
edildi.



2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı 
5 ve 6. Dönem Sonuçları Açıklandı

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı 5 ve 6. Dönem kapsamında 
Ajansımıza yapılan proje başvuruları değerlendirilerek desteklenecek 
projeler listesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlandı.

Kütahya İl Özel İdaresinin “Aizanoi Antik Kenti Turizm Destinasyonu 
Fizibilitesi” projesi başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. 324 bin 
TL bütçesi olan projeye Ajansımız 150 bin TL destek sağlayacaktır. 

Kütahya Belediye Başkanlığının “Katı Atık Yönetim Merkezi Kurulumu 
Fizibilitesi” projesi başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. 127.000 
TL bütçesi olan projeye Ajansımız %100 oranında destek sağlayacaktır.

Sultandağı Belediye Başkanlığının “Kiraz Markalaşma Merkezi Kurulumu 
Fizibilitesi” projesi başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. 123.000 
TL bütçesi olan projeye Ajansımız %100 oranında destek sağlayacaktır.

Kalkınma Ajanslarının Vizyon Projeleri TRT Haber'de Yer Aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan “Kalkınma Ajandası” 
programı TRT Haber ekranlarından izleyiciyle buluştu.

Kalkınma ajanslarının vizyon projeleri her gün 12.45'te TRT Haber 
ekranlarında olacak. 11.01.2021 Pazartesi günü yayınlanan ilk bölümün 
konusu, Ajansımızın koordinasyonuyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 
üye olan "Gastronomi Şehri Afyonkarahisar" oldu.

20.01.2021 Çarşamba günü Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyesi 
Projesi, 21.01.2021 Perşembe günü Manisa Savunma Sanayi Teknoloji 
Geliştirme Kümesi (MASTEK) Güdümlü Projesi ve 22.01.2021 Cuma 
günü Uşak Ulubey Cam Teras Projesi TRT Haber ekranlarında yer aldı.

Program videolarına Zafer Kalkınma Ajansı YouTube sayfasından 
ulaşabilirsiniz.
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2020 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında Ajansımız tarafından 
27.02.2020 tarihinde ilan edilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi 
Mali Destek Programı (MEGDEP) ile Turizm Altyapısının 

Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP) kapsamında başarılı olan 
proje sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasını müteakip Proje Uygulama 
Eğitimi 18.01.2021 tarihinde düzenlendi.

Genel Sekreterimiz Veli Oğuz’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda 
İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Taylan Uygun tarafından proje 
uygulama süreci, sözleşme yönetimi, proje uygulama rehberi, raporlama 
yükümlülükleri, ödemeler, görünürlük faaliyetleri, dokümantasyon 
yükümlülükleri, izleme faaliyetleri ve satın alma konularında eğitim verildi. 
Eğitime 100 paydaşımız katılım sağladı.

Ajansımızın koordinasyonunda bölgemizin tekstil üretimindeki 
yeri ve teknik tekstil üretimi için fiziki ve beşeri gerekliliklerin 
tespit edileceği çalışmaya katkı sunmak adına 13.01.2020 

tarihinde ilgili paydaşların katılımıyla çalıştay düzenlenmiştir.

Ajansımız tarafından yürütülen "TR33 Bölgesi Teknik Tekstil Üretimi 
Yol Haritası" çalışmasının amacı bölgenin mevcut durumu ile ulusal 
ve uluslararası durumu ve yönelimi kesiştirilerek kısa-orta-uzun vadeli 
hedefleri ve aksiyonlarını ortaya koymaktır. 

•	 Çalışmada illerde hangi firmalar tarafından teknik tekstile yönelik 
hangi ürünlerin üretilebileceği araştırılacak,

•	 Bölgede üretilebilecek teknik tekstil ürünlerine yönelik ulusal ve 
uluslararası düzeyde pazar araştırması yapılacak,

•	 Teknik tekstil üretimi ile ilgili ulusal ve uluslararası iyi uygulama 
örnekleri içerisinde Bölgede uygulanabilecek özelliklere sahip 
olanlar hakkında bilgi verilecek, 

•	 Teknik tekstil üretimine yönelik ihtiyaç duyulan kaynaklar ortaya 
konulacak ve kaynaklara ulaşım yol haritası belirlenecek,

•	 Teknik tekstil üretiminde ihtiyaç duyulan, uluslararası geçerliliğe 
sahip belge ve sertifikalar tespit edilecek ve açıklanacaktır.

Çalışma kapsamında Bölgemizdeki paydaşlar ziyaret edilmiş, ilgili 
firmalara da anket uygulanmış ve bölgede öne çıkan teknik tekstil 
konuları ve ürünleri tespit edilmiştir. Çalıştay kapsamında elde edilen 
bilgiler paylaşılarak yol haritasının oluşturulması için katılımcılardan 
görüşleri alınmıştır.

2020 Yılı Proje Teklif Çağrıları Eğitim Toplantıları Tamamlandı

TR33 Bölgesi Teknik Tekstil Üretimi Yol Haritası Çalıştayı Düzenlendi
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Ajansımız tarafından Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası 
fonlardan yararlanılmasına yönelik hazırlanan Proje Ofisleri 
Çalışma Yönergesi'ni tanıtmak, ulusal ve uluslararası hibe 

programları hakkında bilgi vermek, illerimizdeki kurumlar arası iş birliğini 
geliştirmek amacıyla Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri proje 
ekiplerinin katılımı ile 21-22.01.2021 tarihlerinde Proje Ofisleri Çalışma 
Toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantılara katılım sağlayan 173 paydaşımıza teşekkürlerimizi 
sunarız.

Proje Ofisleri Çalışma Toplantısı Düzenlendi

“Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften” 
Projesinde Keçi Dağıtımı Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda 
kalkınma ajansları tarafından 81 ilde yürütülen 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 

kapsamında desteklenen “Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, 
Peynir Kooperatiften” projesinde yetiştiricilere keçi dağıtımı 
08.01.2021 tarihinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 

Törene Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı 
Hüseyin Doğan, Genel Sekreterimiz Veli Oğuz ile ilçe protokolü 
ve vatandaşlar katıldı.

1,1 milyon TL destek sağlanan, Emet Belediyesinin yürüttüğü 
proje ile toplam 1.000 keçi 25 yetiştiriciye dağıtılarak 
yetiştiricilerin sürü sayıları 100’e çıkarılacak ve sürdürülebilir 
işletmelere dönüşmeleri sağlanacaktır. Keçi dağıtılan ailelerden 
5 yıl boyunca her yıl dağıtılan keçi sayısının %20’si kadar dişi 
yavru toplanacak ve ilçede keçi yetiştiriciliği yapan diğer ailelere 
aynı uygulama ile dağıtılacaktır. Projede geliştirilen bu yöntem 
sayesinde orta vadede keçi yetiştiricisi 169 ailenin tamamına 
ulaşılarak ilçenin üretim kapasitesi önemli ölçüde artırılacaktır. 
Ailelerden toplanacak keçi sütünün katma değeri yüksek keçi 
peynirine dönüştürülebilmesi için bir tesis oluşturulacak ve 
kooperatif marifetiyle peynir üretimi ve satışı yapılacaktır.
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4 Şubat 2021 tarihinde TÜİK tarafından yayımlanan Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi (2020) sonuçlarına göre TR33 Bölgesi nüfusu 
3.133.649 olmuştur. Ülkemizin toplam nüfusu ise 83.614.362’ye 

ulaşmıştır.

Horizon 2020 (Ufuk 2020) kapsamında Avrupa Komisyonu 
tarafından desteklenen ve Ajansımızın ortağı olduğu 4,1 milyon avro 
bütçeli “Kırsal Alanlarda Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti 

/ Living-Lab Research Concept in Rural Areas” (LIVERUR) projesinin 
paydaş toplantısı 26.01.2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Toplantıda Living Lab (Yaşam Laboratuvarı) konsepti kapsamında 
ekonomik, ekolojik, sosyolojik sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, 
teknolojik çevre/faktörler, paydaş katılımı ve açık inovasyon alanında 
bilgi verildikten sonra katılımcıların görüşleri alındı. Odak grup çalışmaları 
şeklinde dört farklı oturumda (Manisa AB ofisleri, kamu kurum kuruluşları, 
zeytin firmaları ve STK’lar) düzenlenen toplantılar interaktif çalışmalar ile 
tamamlandı.

Bölge Nüfusumuz Arttı

Kırsal Alanlarda Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti (LIVERUR) 
Projesi Kapsamında Paydaş Toplantısı Düzenlendi

2019 2020
Afyonkarahisar 729.483 736.912
Kütahya 579.257 576.688
Manisa 1.440.611 1.450.616
Uşak 370.509 369.433
TR33 Bölgesi 3.119.860 3.133.649
Türkiye 83.154.997 83.614.362

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından yürütülen, Japon Hükümetince fonlanan 
“Covid 19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” kapsamında 

bölgemizde kırılgan sektörler arasında yer alan gıda sektörünün 
durumunun masaya yatırıldığı, sorunlarının tespit edilip çözüm arandığı 
toplantı 12.01.2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi.

Gıda Sektörü Odak Grup Toplantısı Düzenlendi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, 26 kalkınma 
ajansının da yerelde anket çalışmaları ve diğer bilgilendirmelerle 
destek verdiği “Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri 

Araştırması (YER-SİS)” çalışması kapsamında 01.03.2021 tarihinde 
çevrim içi ortamda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Işık başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıya 26 kalkınma ajansından iki yüzden fazla 
uzman katılım sağladı. Toplantıda çalışmada uygulanan analiz yöntemleri, 
çalışmanın kapsamı, çalışma sonuçlarına dair özet bilgiler paylaşıldı. Ayrıca 
çalışma sonuçları ve verilere ulaşım imkanı sağlayan internet sitesi de 
tanıtılarak katılımcılara bilgi verildi.

Araştırma kapsamında “İller ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ İlişkileri 
Raporu”, “Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri Raporu” ve 
“Türkiye'de Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu” hazırlandı. Ayrıca 
elde edilen verilerin görselleştirilerek sunulduğu bir internet sitesi de 
hayata geçirilecektir. 

Çalışma sonunda hazırlanan raporların önümüzdeki haftalarda kamuoyu 
ile paylaşılması hedeflenmekte olup internet sitesinin de kısa zamanda 
yetkili kullanıcıların hizmetine sunulması planlanmaktadır.

YER-SİS Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

TR33 Bölgesi Kadın Kooperatifleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Ajansımızın koordinasyonunda Ticaret Bakanlığı yetkilileri 
tarafında TR33 Bölgesi’ndeki kadın kooperatiflerine yönelik 
19.02.2021 tarihinde çevrim içi toplantı düzenlendi.

Ajans Genel Sekreteri Veli Oğuz’un açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantıda, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel 
Müdürlüğü Uzmanları Zehra Arslan Uysal ile Fatma Azapay Uludağ 
tarafından kooperatifçiliğe dair tarihçe, yasal mevzuat vb. hususlarda 
genel bilgilendirme ve Kooperatiflerin Destek Programı (KOOP-DES) 
tanıtımı yapıldı. 

76 paydaşımızın katılım sağladığı toplantı, katılımcılardan gelen soruların 
cevaplanmasıyla sona erdi.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tasarlanan “Kalkınma 
Kütüphanesi” web sitesi kullanıma açılmıştır.

Kalkınma Kütüphanesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğüne bağlı 26 kalkınma ajansının kuruluşundan günümüze 
plan, program, strateji, analiz raporları vb. niteliğinde hazırlamış olduğu 
dokümanlara, internet üzerinden tek bir platformdan kolayca ulaşılmasını 
sağlayan interaktif sitedir.

Sitede bir dokümanın detay sayfasına ulaşıldığında ilk etapta dokümanın 
özeti görüntülenmektedir. Sitenin sol kısmında bulunan işlevsel butonlar 
ile dokümanlar Google Drive uygulamasına kaydedilebilmekte, 
doküman bilgisayara indirilebilmekte, seçilen doküman çevrimiçi olarak 

görüntülenebilmekte ya da doküman sıkıştırılıp daha düşük boyutta 
indirilebilmektedir. Aynı sayfa üzerindeki seçeneklerden doküman sosyal 
medya platformundan kolayca paylaşılabilmekte ya da e-posta ile 
gönderilebilmektedir. 

Yenilikçi yöntemlerle tasarlanıp, geliştirilen Kalkınma Kütüphanesi aynı 
zamanda intihal.net uygulaması ile entegre olarak çalışmaktadır. Böylece 
üretilmiş dokümanlara yönelik benzerlik oranını tespit etmektedir.

Tüm kalkınma ajansları ile birlikte Ajansımızın da geniş doküman envanteri 
ile katkı verdiği Kalkınma Kütüphanesine “www.kalkinmakutuphanesi.
gov.tr” adresinden ulaşılabilmektedir.

Kalkınma Kütüphanesi Araştırmacıları Bekliyor

Yatırıma Destek İnternet Sitesi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
tarafından yatırımcıların, girişimcilerin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak 
adına devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan www.
yatirimadestek.gov.tr adresli internet sitesi kullanıma açılmıştır. 

Yatırımcılar, internet sitesinde yer alan Teşvik Robotunu kullanarak 
yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı yatırım teşvikleri hakkında bilgi sahibi olabilmekte, yatırım 
teşviklerinin hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm 
avantajları görebilmektedir. Ayrıca 81 ilde teşkilatlanan Ajanslar sitede 
bulunan “Soru-Cevap” kısmında yatırımcıların merak ettikleri soruları 
yanıtlamakta böylece yatırımcının yatırım süreçleri, yatırımı hayata 
geçirmek için yararlanabilecekleri tüm devlet destekleri ve yatırım 
boyunca ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetine kolayca erişimi 
sağlanmaktadır.



Türkiye’de ilk kez özel bir firma 
Afyonkarahisar’da eklemeli imalat 
yöntemi ile titanyumdan ürettiği uçak 

parçalarını dünyanın birçok uluslararası uçak 
firmalarına pazarlamaya hazırlanıyor. Üretimine 
başlanılan uçak motorlarında kullanılacak 
parçalar ile ülkeye ciddi anlamda katma değer 
sağlanması hedefleniyor.

Afyonkarahisar’da eğitimci bir iş adamı 4 yıldır 
sürdürdüğü AR-GE çalışmalarını tamamlayarak 
eklemeli imalat yöntemi ile titanyumdan uçak 
parçaları üretmeyi başardı. Hem hafif hem 
de sağlamlığı ile birçok uçak firmasının tercih 
ettiği uçak motoru parçalarını yurt dışı pazarına 
sunmaya hazırlanan girişimci Önder Artuk’un 
kurduğu fabrikada şu an iç pazara medikal 
parçalar üretiliyor. Önümüzdeki günlerde 
uluslararası havacılık firmalarına uçak motoru 
ve uçak iniş takımlarının parçaları pazarlanmaya 
başlanacak ve fabrikada işlenen ürünler bire 60 
oranında katma değer sağlayacak.

Yatırımı 4 yıllık AR-GE çalışması sonucu hayata 
geçirmeyi başardıklarını kaydeden Şirket 
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Önder 
Artuk, yurt dışından alınan ürünleri Türkiye’de 
üretip dünyaya satabildiklerini ifade etti. Savunma 
sanayisine ve medikale üretim yaptıklarını 
belirten Artuk “Kullanım alanı bakımından 
dünyada büyük bir ihtiyaç olan bu yatırıma 
ülkemizin teknolojik olarak geride kalmaması 
amacıyla başladık. Yapmış olduğumuz yatırımla 
eklemeli imalat teknolojisiyle titanyum parça 
üretimi yapıyoruz. Şu an bu yatırımımız yüzde 
yüz yerli ve Türkiye’de tek özel şirketin sahibi 
olduğu bir yatırım. Afyonkarahisar Organize 
Sanayi Bölgesi’nde kurduk bu yatırımımızı. 

Burada havacılığa, savunma sanayisine ve 
medikale üretim yapabiliyoruz. Eskiden yurt 
dışından aldığımız ürünleri şu an Türkiye’de 
üretip dünyaya satabilecek bir durumdayız. Ve 
bunu Afyonkarahisar’da gerçekleştiriyoruz.” diye 
konuştu.

Fabrika Müdürü Uçuk Mühendisi Günay 
Kahyaoğlu ise üretim aşamaları hakkında bilgi 
vererek uçak parçaları ve savunma sanayisinin 
diğer kollarına parçalar ürettiklerini söyledi. 
Titanyumdan eklemeli imalat yöntemi ile üretilen 
parçaların ısıya dayanıklı olduğunu belirten 
Kahyaoğlu “Şu an tesiste en son teknoloji 
eklemeli imalat diye bilinen yöntemle metal uçak 
parçaları ve aynı zamanda savunmanın diğer 
kollarına parçalar yapıyoruz. Bu eklemeli imalat 
dediğimiz yöntem yeni bir yöntem. Hem dünyada 
hem Türkiye’de yeni bir yöntem. Özel sektör olarak 
ilk defa Artuk Havacılık olarak imal eden firmayız. 
Bu yöntem esasında katman katman. Metalik 
tozların eritilerek dikey inşa yoluyla parçaları 

bir araya getiren bir yöntem. Titanyum işliyoruz. 
Titanyum-64 denilen bir malzeme. Bu malzeme 
yüksek teknoloji ürünlerde kullanılmasıyla bilinir. 
Isıya da mukavim olduğu için çok özel yerlerde 
kullanımı mevcuttur. Örneğin uçak motorları, 
füze sistemleri gibi yerlerde kullanılır. Çok 
hızlı gidecek bir araç yapıyorsanız ve de çok 
ısınacak yapılar yapıyorsanız titanyumu tercih 
ediyorsunuz.” dedi.

Türkiye’de uçak parçaları üreten özel olarak tek 
firma olduklarını belirten Kahyaoğlu, “Uçağın 
motorunu içerisindeki kanatçıkları üretiyoruz. 
Bizden başka TEI’nin bu yönde çalışmaları 
olduğunu biliyoruz. Türk havacılığının özellikle 
motor kısmını geliştirmesi için kurulmuş olan 
bir firma TEI firması. Onlar yapıyorlar, bir süredir 
de üzerinde çalışıyorlar, fakat özel sektör olarak 
tekiz diyebilirim şu anda. Şu an üretimde 
kullanmış olduğumuz makine eklemeli imalat 
makinesi. Bu parçaları üretebilmek için eklemeli 
imalat makinesinin olması lazım.” diye konuştu.

BÖLGEDEN
HABERLER
Hazırlayan | Zeynep Gürlek | Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi
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Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 
Motokros Şampiyonası’nın resmi oyunu 
MXGP 2020’nin tanıtım toplantısı 

gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Gökmen Çiçek 
ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, dünya 
genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan, 
Afyonkarahisar'ın Motor Sporları Pisti'nin de 
yer aldığı MXGP 2020’yi oynadı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde en iyi 
teknik altyapı ödülünü alan ve dünyanın 
en iyi pisti seçilen Afyonkarahisar, 2021 
Motokros Şampiyonası'na hazırlanıyor. MXGP 
Resmi Motokros video oyunu farklı dillerde 
oynanabiliyor. Oyunda 2018 ve 2019 yıllarında 
ödül alan ve dünyanın en iyi pisti seçilen 
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nin 
bütün özellikleri yer alıyor. Online platformlarda 
da yer alan oyun, milyonlarca kişinin karşılıklı 
rekabet etmesine de imkan sağlıyor.

Her 10 kişiden 4’ü bu oyunu oynuyor

MXGP 2020’nin tanıtım toplantısında 
açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet 
Federasyonu (TMF) AS Başkanı Mahmut 
Nedim Akülke ise dünya genelinde 3 milyardan 
fazla oyuncu sayısının olması nedeniyle bu 
alanın büyük öneme sahip olduğunu belirtti. 
Akülke şöyle devam etti: “Her 10 kişiden 
4'ü video oyunu oynuyor. 
İnsanlar için video oyunları 
artık bir ana eğlence aracı 
haline geldi. Salgın nedeniyle 
hayatın dijitalleşmesi 
eğlence araçlarının daha da 
yayılmasını sağlıyor. Biz de 
marka organizasyonumuz 
MXGP Türkiye ile hem 
Afyonkarahisar’ı hem de 
ülkemizi oyun dünyasına 
taşıdık. Dünyanın herhangi 
bir yerinden MXGP Afyon 
oyununa online olarak giren 
kişi, hem şehri hem de spor 

tesisimizi tanıyıp oynayabilecek. Dünyanın 
en iyi pistleri arasına seçilen Afyonkarahisar 
Motor Sporları Merkezi, böylece herkesin 
deneyimleyebileceği bir imkana sahip oldu. 
Artık gençler ve bu spora meraklı olanlar birebir 
aynı özelliklerin yer aldığı pistte önce oyun 
oynayıp daha sonra motosikletiyle pistimizi 
tecrübe edebilecek.”

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek 
ise “2018 ve 2019 yıllarında Dünya 
Motokros Şampiyonası’nın ikinci ayakları 
gerçekleştirilmişti. Meydan olarak saha olarak 
dünyanın en iyi pist ödülünü aldı. 2019 yılında 
2018 yılından daha iyi bir organizasyon 
gerçekleştirerek motorsporunu seven insanları 
Afyonkarahisar’da buluşturduk. 2020 yılında 
yapmayı düşündüğümüz bu organizasyonu, 
koronavirüs hadisesinden dolayı ötelemek 
mecburiyetinde kaldık. Bu sene inşallah 
geride kalan yıllara nazaran çok daha iyi bir 
organizasyon yapacağız. Tek dileğimiz Allah’ın 
izniyle COVİD hadisesinden kurtulmamız.” dedi.

2020 yılında çok büyük hayalleri olduğunu 
ancak koronavirüs dolayısıyla bunları 
gerçekleştiremediklerini vurgulayan Başkan 

Zeybek “Meydanı çok aktif kullanmayı 
düşünüyorduk ama meydanda planladığımız 
organizasyonları da ötelemek zorunda kaldık. 
İnşallah bu sene yapacağımız organizasyon 
neredeyse bir festival havasında yapılacak. 
Geçtiğimiz yıllarda iki günle sınırlıydı, bu seneki 
organizasyon 5 gün olacak." diye konuştu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek 
Afyonkarahisar’ı sadece Türkiye’de değil, 
Avrupa ve dünyada bilenen şehir haline 
getirmek istediklerini ifade ederek “Motokros 
Şampiyonası'nın yanında şehrimizin UNESCO 
tescilli ‘gastronomi’ unvanını almasıyla birlikte 
öz güvenimiz tam. Kendimize güveniyoruz, bu 
şehri Belediye Başkanımızla, Belediyemizle 
birlikte marka şehir haline mutlaka ve 
mutlaka getireceğiz. Çıtayı yükseltiyoruz, 
Afyonkarahisar’ı sadece Türkiye’de değil, Avrupa 
ve dünyada bilenen şehir haline getirmek sizlere 
sözümüz olsun. Bunu başaracağız. En azından 
başarmak için gece gündüz çalışacağız. 
Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 
Motorkrosun özellikle 2020’de düzenlenmesi 
için çok istekliydi. Özellikle Belediyemiz bu işi 
sırtlanmış götürüyor. İlin valisi olarak elimden 
gelen desteği sonuna kadar vereceğimi 

bildirmek istiyorum. Bu 
seneki şampiyonanın geçmiş 
yıllardan daha farklı olmasını 
temenni ediyorum. Özellikle 
şehrin tüm paydaşlarıyla 
birlikte daha neler 
yapabileceğimizin istişare 
etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali 
Çiçek ve Başkan Zeybek, 
dünya genelinde milyonlarca 
kişi tarafından oynanan, 
Afyonkarahisar'ın da yer aldığı 
MXGP 2020’yi oynadı.

Afyonkarahisar MXGP 2020 ile Oyun Dünyasında
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Gastronomi alanında UNESCO'nun 
Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan 
Afyonkarahisar'da tanıtım atağı 

devam ederken bu kapsamda Ankara'daki 130 
yabancı ülkenin büyükelçiliklerine 10 farklı dilde 
hazırlanan tanıtım broşürüyle birlikte kentin 
yöresel ürünlerinden lokum, sucuk, patatesli 
köy ekmeği ve haşhaşın yer aldığı lezzet paketi 
gönderildi.

Gastronomi alanında tanıtım çalışmalarına 
devam eden Afyonkarahisar Belediyesi, daha 
önce 81 ilin valisine, belediye başkanına ve 
milletvekillerine gönderdiği lezzet paketlerine 
bir yenisini daha ekledi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in 
talimatı üzerine, Vali Gökmen Çiçek'in 
destekleriyle Afyonkarahisar'dan Ankara'daki 
büyükelçiliklere yöresel ürünlerimizin yer aldığı 
lezzet paketi gönderildi.

Kentin seçkin markalarının ürettiği, tescilli 
lezzetlerden oluşan lokum, sucuk, patatesli köy 
ekmeği ve haşhaşın bulunduğu hediye paketleri, 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gastronomi 
Birimi tarafından hazırlandı.

Markalaşma ve tanıtım çalışmalarına büyük 
bir önem verdiklerini belirten Başkan Zeybek, 
"Afyonkarahisar’ımızın yöresel ürünlerini 
ülkemiz de tanıttığımız gibi dış temsilciliklerde de 
büyükelçiler vasıtasıyla tanıtmaya gayret sarf 

ediyoruz. Tabii bunu yaparken de Belediyemiz 
Gastronomi Birimi ekiplerimiz ciddi çalışma 
sergilediler. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. 
Afyonkarahisar'ın tanıtımı, gelişmesi ve yöresel 
ürünlerimizin geniş kitlelere tanıtılması için 
Belediye olarak elimizden gelenin fazlasını 
göstermeye gayret sarf ediyoruz. Bu da tabii 
ki üreticilerimize olumlu olarak döneceğinden 
hiçbir şüphemiz yok. Kazanan Afyon olacak. 
Katkıda bulunan ve emeği bulunan herkese 
teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediyesinin gastronomi 
alanında yaptığı çalışmaları takdirle takip 
ettiğini söyleyen Vali Gökmen Çiçek ise 
"Lezzetlerimizin ve ilimizin tanıtımı ile ilgili yine 

muhteşem bir organizasyonun eşiğindeyiz. 
Özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışan 
bu uğurda mücadele eden büyükelçilerimizi 
unutmayarak lezzet paketlerimizi gönderen 
Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet 
Zeybek ve Kültür Müdürümüz İhsan Akar'a 
teşekkür ediyorum. Broşür son zamanlarda 
gördüğüm en profesyonel broşürlerden bir 
tanesi. Özellikle kapağına kentimizin önemli 
bir değeri Frigya'nın resminin konulması ve 
Almanca, İtalyanca, İngilizce, Arapça, Japonca, 
İspanyolca gibi 10 dilde hazırlanması bizim 
için çok önemli. Estetik zarfların hazırlanarak 
Afyonkarahisar mührüyle gönderilmiş olması 
bizi ayrıca mutlu etti." dedi.

130 Yabancı Ülkenin Büyükelçileri Afyonkarahisar’ın Tatlarının 
Lezzetine Bakacak
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Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar 
ilçesinde bulunan antik kentte 
incelemelerde bulunarak sürdürülen 

çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

Vali Çelik yaptığı açıklamada ''En iyi korunmuş 
Zeus Tapınağı, dünyanın ilk borsası, dünyada 
benzeri olmayan stadyum tiyatro kompleksi, 
Kibele Kutsal Alanı, odeonu, agorası ve 
hamamlarıyla geçmişi 5 bin yıl öncesine 
uzanan Aizanoi Antik Kenti  yapılan çalışmalarla 
2021’den itibaren yeniden canlanacak. 
Yöre halkının da dahil edileceği projelerin 
tamamlanmasıyla Aizanoi Antik Kenti cazibe 
merkezi haline gelecek. Kaybedecek vaktimiz 
yok. Aizanoi’deki antik ve sosyal dokuyu 
bütünleştirerek yerli ve yabancı turistlerin 
burada daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak 
şekilde planladığımız çalışmaları hızlı bir şekilde 
tamamlama gayretindeyiz.” dedi.

Roma köprülerinin yer aldığı Penkalas 
Çayı’nda tıpkı Antik Çağ’daki gibi kayıkların 
yüzdürüleceğini belirten Vali Çelik, Penkalas 
Çayı Projesi’nin 2021 yılı içerisinde 
tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Aizanoi Antik Kenti'nde Tarih Yeniden Canlanacak

Kütahya’nın tanıtımı için yeni bir 
adım daha atıldı. İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ile Kütahya Evliya Çelebi 

Fotoğraf Derneği tarafından hazırlanan proje 
kapsamında merkez ve ilçelerin tarihi, turistik, 
kültürel ve doğal güzellikleri fotoğraflanarak her 
türlü platform ve sosyal medya hesaplarında 
paylaşılacak.

“Fotoğraflarla Tarihim ve Kültürüm Kütahya” 
projesi, Müdürlük ve Dernek üyelerinin 
katılımı ile Çavdarhisar ilçesinde başlatıldı. 
Bu fotoğrafların her türlü platform ve sosyal 
medya hesaplarında paylaşılarak Kütahya’nın 
tanıtımına katkı sunulması ve görsel bir arşiv 
oluşturulması hedefleniyor.

Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği Yöneticisi ve 
Üyeleri böyle bir projede yer almaktan, birlikte 
çalışmaktan dolayı duydukları memnuniyeti 
ifade etti. Yürütülmekte olan bu proje 
kapsamında herkesin yardımına ve rehberliğine 

ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak “Bu 
yardımları çok önemsiyoruz. Bizlere şimdiye 

kadar her zaman yardımcı olan ve desteklerini 
esirgemeyen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Kütahya Fotoğraflarla Tanıtılacak
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Mnisa'nın Demirci ilçesinde bin bir 
zahmetle üretilen el halıları, iç piyasa 
ve Avrupa ülkelerinin ardından şimdi 

de Çin ve Japonya pazarına gönderilmeye 
başladı. 

Demirci'nin önemli geçim kaynaklarından 
halıcılık, özellikle kırsal mahallelerde bin 500'e 
yakın el dokuma tezgahında, fabrikalarda ise 
cami ve otellere yönelik üretimle devam ediyor.

Kadınların günlerce mesai yaparak bin bir 
emekle ilmek ilmek dokuduğu el halıları, farklı 
desen ve renklerle satışa hazır hale getiriliyor. 
Yaz mevsiminde daha çok tarla ve bahçelerde 
çalışan kadınlar, soğuk kış günlerinde ise yeni 
tip koronavirüs tedbirleri altında halı dokuyor. 
Yurt içinin yanı sıra Avrupa pazarına halı 
gönderen firmalar, internet üzerinden yaptıkları 
bağlantılarla şimdi de Çin ve Japonya'dan 
sipariş almaya başladı. Demirci Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Nurettin Kelem, ilçede halıcılık 
sektörünün bir marka olduğunu vurguladı.(AA) 
Kadınların el halı dokumasından elde ettiği gelirle 
ev bütçelerine destek sağladığını dile getiren 
Kelem "El halısının yurt dışında daha çok pazar 
payına sahip olması için gayret gösteriyoruz. 
Üretim yapan firmalarımıza internetten ticaret 
yapabilmeleri için eğitimler düzenliyoruz. 

Son dönemde Çin ve Japonya'ya yönelik halı 
üretimlerimiz var. İnşallah daha fazla ülkeye ürün 
göndermek istiyoruz." dedi.

Halı üreticisi Cemal İlkdoğan da yaklaşık 40 
yıldır el halısı üzerine faaliyette bulunduklarını 
belirtti. Kırsal mahallelerdeki 200'e yakın 
kadının kendileri için halı dokuduğunu ifade 
eden İlkdoğan şöyle konuştu: "4 metrekareden 
20 metrekareye kadar çeşitli renk ve desende 

halı dokutuyoruz. Son yıllarda internet 
üzerinden de satışlarımızı artırdık. Bu sayede 
Almanya, Amerika ve Danimarka gibi ülkelere 
gönderiyoruz. Son dönemde Uzak Doğu 
ülkelerinden de sipariş almaya başladık. Çin ve 
Japonya için dokunan el halılarımız şu anda 
hazırlanıyor. Çin’e özel tasarım ve renk seçimi ile 
halı dokuyoruz. Son 2 aydır internet satışlarıyla 
dönüşler almaya başladık. Hedefimiz tüm dünya 
pazarlarına Demirci el halısını göndermek."

Manisa Üzümünün Genetiği Saklanıyor

Demirci'nin El Halısı Uzak Doğu Pazarına Yelken Açtı

Manisa'da 1.453 çeşit üzüm numunesi, 
geleceğe taşımak için eksi 196 
santigrat derece sıvı azot tankında 

muhafaza ediliyor. Türkiye'de ilk defa 
Manisa'da uygulanan yöntemle hem 
bugünün ürünleri gelecek kuşaklara 
taşınacak hem de üzüm geni 
hastalıklardan korunacak.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, ihracata yönelik ticari üzüm 
çeşitleri için çalışma yaptı. Eksi 196 
santigrat derece sıvı azot tankında 
muhafaza edilen üzüm numuneleri 
gelecek kuşaklar için saklanacak.

Enstitü Müdürü Akay Ünal, 1.453 üzüm 
çeşidinin numunelerini muhafaza ettiklerini 
belirterek "Bizim ülkemiz asmanın ana vatanıdır. 
Çok fazla çeşit ve genetik materyalimiz var. 

Milli koleksiyon parselimizde 1.453 çeşit 
üzüm çeşidimiz mevcut. Bunların tümünü 
bitki ve arazi şeklinde muhafaza ediyoruz. 

Ozon ışığı ile sterilize edilen laboratuvarımızda 
ise kriyoprezervasyon tekniği ile genetik 
materyallerimizi eksi 196 santigrat derece 

sıvı azot tankı içerisinde muhafaza etmeye 
çalışıyoruz. Azot tankı içerisine koyduğumuz, 
toplu iğne başı büyüklüğünde olan 

materyallerimizi daha sonra canlılık 
testlerine tabi tutuyoruz. Bu tekniği 
hem üzümün genetiğinin uzun yıllar 
saklanarak gelecek nesillere aktarmak 
için hem de virüslerden koruma aşaması 
olarak kullanıyoruz. Bitkilerimizi sıvı azot 
içerisine koyduğumuz zaman herhangi 
bir moleküler bölünme ve açılma 
olmadığı için mevcut şekilde uzun yıllar 
muhafaza edebiliyoruz. Bitkinin genetik 
yapısında herhangi bir bozulma olmuyor. 
Çeşidin ana karakterini muhafaza etmek 
amacıyla yaptığımız işlemler sayesinde 
hem eski çeşitlerimizi muhafaza ediyoruz 

hem de önümüzdeki dönemde elde edeceğimiz 
melezleme çalışmalarında eski çeşitlerimizi 
kullanma imkanımız oluyor." diye konuştu.
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Kütahya’nın Gediz Murat Dağı Termal Kayak 
Merkezi, kış turizminin gözdesi oldu.

Türkiye’de 30’a yakın kayak merkezinden en 
fazla yağış alan kayak merkezleri arasında yer 
alan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, zirveye 
yakın konumdaki kayak pistleri ve bin 500 
metre rakımda bulunan 41 derece sıcaklıktaki 
termal kaynaklarıyla ilgi görmeye devam ediyor. 
Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kayak 
sezonunu açan, hafta sonu kısıtlamalarının 
ardından ve okulların 3 haftalık karne tatili ile 
birlikte vatandaşların akın ettiği kayak merkezinde 
yoğunluk yaşandı.

Yaz ve kış turizmi ile önemli bir destinasyon 
olması hedeflenen ve günübirlik kayak hizmeti 
bulunan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi 
tesislerinde, bin 500 rakımda kayak tutkunları 
için zor, orta ve kolay seviyelerde toplam bin 735 
metrelik 3 pistte hem büyükler hem de küçükler 
soğuk havaya rağmen kayak yaparak eğlencenin 
tadını çıkarıyor. İsteyenlerin eğitmenler eşliğinde 
ücretsiz kayak eğitimi de alabildiği merkezde, 
yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar aileleriyle kayak 
yapıp gönüllerince eğlendi.

2012 yılında babylift ile başlayan serüvenlerinin 
halen devam ettiğini belirten Murat Dağı Termal 
Kayak Merkezi Müdürü Ayhan Keskin “2019-
2020 sezonunda telesiyej sistemini kurduk. İl Özel 
İdaresi tarafından karşılanan sistemimiz 2 milyon 
TL’ye mâl oldu. İtalya’dan aldığımız ekipmanlarla 
tesisimizi güçlendirdik. 2019-2020 yılı bizim 
açımızdan çok verimli oldu. Çok güzel bir ilgi vardı. 
Çevre bölgelerden İzmir’den, Manisa’dan hatta 
Bursa’dan kayak için gelenler oldu.” dedi.

Keskin ayrıca “Bu sene pandemiden dolayı ve 
hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle yeteri kadar 
misafirimiz olmadı. Hafta sonu sadece Murat 
Dağı’nda ve Gediz’de konaklama yapanlar 

tesislerimizden yararlanabildi. Hafta içinde gelen 
misafirlerimize kayak takımlarını uygun bir şekilde 
veriyoruz ve eğitimlerini ücretsiz olarak yapıyoruz. 
Ücretsiz olarak kayak eğitimi veren ülkemizde tek 
kayak tesisiyiz. Pandemi olmasaydı biraz daha 
güzel olabilirdi. Ayrıca kar olmadığı için sezonu 
biraz daha geç açmak zorunda kaldık. İnşallah 
pandemi sürecinin atlatılmasıyla daha iyi olacaktır. 
Murat Dağı Termal Kayak Merkezinin önünün çok 
açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bölgedeki tek 
tesis. Ciddi anlamda iyi sporcularımız var. İki tane 
kulübümüz var. Misafirlerimizin hem burada iyi 
vakit geçirip eğlenmelerini sağlıyor hem de kayak 
öğreterek iyi sporcular yetiştirdiğimize inanıyoruz. 
Herkesi kayak merkezimize bekliyoruz.” diye 
konuştu. Bitlis, Uşak ve Düzce’den gelen kayak 
severler ise Murat Dağı Termal Kayak Tesislerini 
çok beğendiklerini dile getirdiler. Kayak severler 
ücretsiz kayak eğitimi verilmesinin çok güzel bir 
uygulama olduğunu belirtirken kayak takımlarını 
çok cüzi bir fiyata kiralamanın mümkün olduğunu 
söylediler.
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Manisa'da 114 bin dekarlık alandan 
toplanan zeytinlerin sıkım işleminden 
sonra geriden kalan posalar, çöpe 

atılmak yerine ev kadınlarının maharetli ellerinde 
sabuna dönüşüyor.

Kırkağaç'ta sonbahar aylarında hasadına 
başlanıp kış aylarına kadar süren zeytinin 
yaprağından meyvesine, yağından çekirdeğine 
kadar her şeyinden faydalanılıyor. 214 bin 875 
dekar tarım arazisinin 114 bin dekarı zeytin 
bağlarından oluşan Kırkağaç'ta, toplanan 
zeytinler sıkım işlemi ardından kalan zeytinyağı 
posaları sabun yapımında kullanılıyor.

Çöpe atılan zeytinyağı posalarını içine kostik 
atarak, odun ateşi üzerindeki kazanda saatlerce 
kaynatan ev kadınları, ülke ekonomisine katkı 
sağlıyor. Hemen hemen her evin bahçesinde bir 
sabun kazanı bulunan Karakurt Mahallesi'nde 
maharetli elleriyle uzun uğraşlar sonucu sabun 
üreten kadınlar, elde ettikleri sabunun kilosunu 
20 liradan satıyor. Hem boş zamanlarını hem 
atık yağ posalarını değerlendiren kadınlar, aile 
ekonomilerine de katkıda bulunuyor. 

Annesinden öğrendiği sabun üretimini 

severek yaptığını dile getiren Karakurt 
Mahallesi sakinlerinden Emine Yılmaz 
"Zeytinyağımızdan çıkan posalarımızı sabun 
yaparak değerlendiriyoruz. Kullanılmayan ve atık 
olacak yağların sabun şeklinde kullanılmasını 
sağlıyoruz. Sabun yapımını annemden öğrendim. 
Şu an tecrübelerimize göre yapıyoruz. Yaptığımız 
sabunları eşe ve dosta kilosunu 20 liradan 
satıyoruz. Hem boş zamanımızı hem atık yağ 
posalarımızı değerlendirirken aile ekonomimize 
de katkıda bulunuyoruz. Bu işi severek 
yapıyoruz." diye konuştu.

Hamide Çoban ise ürettikleri sabunun kilosunu 
20 liradan sattıklarını belirtip "Mevsiminde 
topladığımız zeytinlerin yağını çıkarıyoruz. Çıkan 
posasını da sabuna dönüştürüyoruz. Yaptığımız 
iş marifet ister. Acı suyunu, tatlı suyunu vererek 
kaynata kaynata sabun elde ediyoruz. Üç saat 
sürüyor, bazen beş saat sürdüğü de oluyor. 
Elimizde çok posa varsa yıl boyunca yapıyoruz. 
İsraf olmaktansa bu şekilde değerlendiriyoruz." 
dedi.

Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan 
Doğan da şunları söyledi: "İlçemizde yaklaşık 
214 bin 875 dekar alanın 114 bin dekarı zeytin 

bağlarından oluşmaktadır. Bu zeytinlerden 
önemli ölçüde zeytinyağı elde ediyoruz. Elde 
ettiğimiz zeytinyağları süzülmemiş, natürel 
zeytinyağları olduğu için dipte biriken posa 
kısmını çöpte atmaktansa ablalarımız burada 
ilaveler yaparak, kaynatıp, içine kostik atarak 
doğal yollarla sabun elde ediyorlar. Çöpe gidecek 
olan ürünü tekrar değerlendirip hem ülke 
ekonomimize kazandırıyoruz hem de burada 
doğal yollardan sabun üretmiş oluyoruz. Herkes 
kendi evinin ihtiyacını, komşusunun ihtiyacını 
gidermek amacıyla, hemen hemen Kırkağaç'ın 
her mahallesinde pekmez gibi sabun da yapılıyor. 
Birikmiş posası olan üreticilerimiz, bu işi bilen 
usta ablalarımız, annelerimiz yardımıyla sabun 
yaparak hem kendi aile ekonomilerine katkı 
sağlıyor hem de çöpe gidecek olan zeytinyağı 
posasını ekonomiye kazandırmış oluyorlar."

Atık Zeytinyağı Posalarını Sabun Yapıp, Aile Ekonomilerine Katkı Sağlıyorlar

Eşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Killi 
ilçe köylerindeki okulların devlet okulundan 
çok kolej havasında modern bir eğitim 

anlayışı sergilediğini açıkladı.

Eşme köylerinde görünümü tamamen yenilenen 
sınıf ve okulları görenler önce özel bir okul ya da 
koleje geldiğini düşünüyor. Eşme'deki köy okulları 
devlet okulu olmasına rağmen sanki birer kolej 
okulu profili çizdiğine dikkat çeken Eşme İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ramazan Killi, “Her bir okulumuz 

kendini geliştiren, yenileyen, çağa ayak uyduran bir 
misyon ve vizyona sahip. Köy okullarımız sayısal 
ders laboratuvarları, akıl ve zeka oyun atölyeleri, 
kodlama sınıfları, görsel sanat atölyeleri, müzik 
atölyeleri, tenis oyun alanları, oturma ve dinlenme 
alanları ile satranç oyun atölyelerini bünyesinde 
bulundurmaktadır.” dedi.

Bazı köy okullarımızda Finlandiya Eğitim Modeli 
de uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz okullarında ev 
rahatlığında ders işlemektedir. Eğitim aşamasını 
keyifli kılmanın yollarından biri de öğrencileri 
evlerindeymişçesine rahat hissettirmek. Bunun 
için okula gelince montlarını ve ayakkabılarını 
çıkarıyorlar ve okulun içerisinde çoraplarla ya da 
terliklerle geziyorlar. Sınıflarındaki kitap okuma ve 
ders çalışma köşelerinde de ders içi etkinlikleri 
yerine getiriyorlar.” ifadesini kullandı.

Kendine bağlı köy okullarımız fiziki yapısının 
yanında akademik olarak da farkını hissettirdiğini 
kaydeden Killi, “Müdürlüğümüze bağlı köy 

okullarının hepsinde ‘TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ 
projesini başarıyla sergilenmiştir. Öğrencilerimiz 
kendi yaratıcı fikirlerini projeleştirerek bilim fuarları 
hazırlamışlardır. Köy okullarımız aynı zamanda 
Uşak Valiliğimizin himayelerinde gerçekleştirilen 
UBAB ve Eğitimde İyi Örnekler projelerinde 
de özgün projeleri ile dereceye girerek final 
programlarında adından söz ettirmiştir.

Köy okullarımızın bu derece dikkat çekip 
adından başarıları ile söz ettirmesinde en 
büyük katkısı olan hayırsever vatandaşlarımıza, 
okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve 
öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım’’ dedi.

Eşme İlçesinde Köy Okulları Kolej Havasında



Uşak Belediyesinin eğlenceli ve eğitici 
projesi “Aile Atölyesi” açıldı. Proje 
ile pandeminin çocuklar üzerindeki 

olumsuz izlerinin bir nebze olsun silinmesi 
hedefleniyor.

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından başlatılan “Aile Atölyesi” 
gerçekleştirilen açılış etkinliği ile miniklere 
kapılarını açtı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet 
Çakın’ın bizzat katılımıyla gerçekleşen açılış 
töreninde, aileler ve çocukları hazır bulundu. 
Oldukça coşkulu ve animatörler eşliğinde 
renkli bir açılışa sahne olan projeyle buluşan 
çocukların neşesi görülmeye değerdi.  Pandemi 
dolayısıyla sosyal yaşamdan uzak kalan minikler, 
katıldıkları atölyelerde yeniden sosyalleşip 
eğitimlerine başlarken aileleri de yanlarında 
oldu. Çocukların çeşitli alanlarda beceri 
kazanması amacıyla başlatılan ve içerisinde 
Boyama Atölyesi, Deneysel Çalışma Atölyesi, 
Robotik Kodlama Atölyesi ve Uygulamalı 
Beceri Atölyesi bulunan proje Atatürk Kültür 
Merkezi’nde bir ay süreyle faaliyet gösterecek.

Çocukların el becerileri kazanabileceği, 
deneysel çalışmalar yapabileceği, sanatsal 

yönlerini geliştirirken bilimsel alanda da 
altyapı kazanabileceği proje sayesinde, 
minikler uzun zamandır özledikleri sosyal 
hayatla buluşturulmuş olacak. Miniklerin bir 
yandan eğlenirken bir yandan da yeteneklerini 
keşfederek geliştireceği projenin, mahalle bazlı 
farklı bölgelerde de sürdürülmesi planlanıyor.

Özellikle çocukların pandemi nedeniyle uzun 
süredir okul ve sosyal hayattan uzak kaldığını 
dile getiren Uşak Belediye Başkanı Mehmet 
Çakın, Aile Atölyesinin güzel bir sosyalleşmeyi 
beraberinde getireceğine işaret etti. Etkinliğe 
katılım sağlayan miniklerin ailelerine teşekkür 
eden Başkan Çakın, “Yakın zamanda 
pandeminin tamamen hayatımızdan çıkmasıyla 
çok daha güzel ve kalabalık etkinlikleri 

Uşak Belediyesi olarak çocuklarımızla 
ve yetişkinlerimizle buluşturmaya devam 
edeceğiz. Ben çocuklarımıza eğlendikleri ve 
burada yapacağımız etkinliklerle yeni bilgiler 
ve beceriler kazandıkları bir atölye süreci 
diliyorum.” dedi.

Uşak'ta Aile Atölyesi Açıldı
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“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi 
Protokolü İmzalandı

Uşak Valiliği himayelerinde İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası 
arasında koordine edilecek olan 

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” 
projesi protokolü imzalandı.

Uşak ilimizde Eşme koyunu başta olmak 
üzere mevcut işletmelerdeki küçükbaş 
hayvan sayısını artırmak ve küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğine yönelik işletme sahibi olmak 
isteyen vatandaşlarımıza kredi imkânı sağlamak 
amacıyla hazırlanan projenin imza törenine Vali 
Funda Kocabıyık’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Meral 
Batı Demirbaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan 
Keleş, Afyonkarahisar Ziraat Bankası Bölge 
Başkanı Emin Turan, Bölge Yetkilisi Sinan Yıldırım 
ile Uşak Ziraat Bankası Şube Müdürleri katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Funda 
Kocabıyık “İlimiz, coğrafi özellikleri ve iklimi ile 
tarım ve hayvancılık alanlarında bizlere birçok 
fırsatlar sunmaktadır. Bizler, ekonomik gelişmeyi 
sadece il merkezinde değil ilçe ve köylerimizde de 
sağlayarak ilimizin bizlere sunduğu bu fırsatları 
değerlendirme gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın 
çeşitli alanlarda daha fazla üretmesini 
sağlayarak hem aile ekonomisine hem de ilimizin 
ve dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına katkı 
sağlamakla yükümlüyüz. İlimizin her bölgesinde 
üretimin artırılmasını sağlayarak ekonomiyi 
oluşturan dinamiklerin sadece bir bölgede 
toplanmasını değil geniş bir alana yayılmasını 
amaçlıyoruz. Bu sayede köyden kente yaşanan 
plansız göç faaliyetlerinin de önüne geçmeyi 
hedefliyoruz.” dedi.

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim 

Var projesi ile Uşak’ta küçükbaş hayvancılığın 
gelişimine önemli katkılar sağlanacağını belirten 
Vali Funda Kocabıyık “Sadece bu proje için 
değil, hayvan yetiştiriciliğine yönelik uygulamaya 
koyduğumuz tüm projelerimiz, verimliliği 
yüksek ve adaptasyon sorunu olmayan, yüksek 
oranlarda kâr elde edebileceğimiz hayvanların 
yetiştirilmesine yöneliktir. İlimizde de çeşitli 
küçükbaş hayvan türlerinden yüksek kalitede 
ürün elde etmekteyiz. Dolayısıyla bu proje ile 
küçük işletmelerimizin sahip olduğu küçükbaş 
hayvan sayısını artırmak ya da küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğine yönelik işletme sahibi 
olmak isteyen vatandaşlarımıza fırsat sağlamak 
amacıyla kredi sağlayacağız. “ diyerek sözlerine 
devam etti.

Projenin özellikle kırmızı et üretimini önemli 
ölçüde arttıracağını vurgulayan Vali Funda 
Kocabıyık, “Et üretimi hem bölgesel kalkınmada 
hem de ülkemizin kalkınmasında çok önemli 
bir yer ediniyor. Her alanda ‘üreten bir toplum’ 

olma amacıyla yapılan bu projeye çok önem 
veriyorum.

Bugün de bu projeye yönelik protokolü 
imzalamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 
Bizler, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, 
vatandaşlarımıza hizmet etmek için varız. 
İmzalayacağımız bu protokolün vatandaşlarımıza 
ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen 
herkese çok teşekkür diyorum.” diyerek 
konuşmasını sonlandırdı.

Afyonkarahisar Ziraat Bankası Bölge Başkanı 
Emin Turan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan 
Keleş de yaptıkları konuşmada projenin Uşak 
ilimizdeki küçükbaş hayvancılığın gelişimine ve 
ekonomiye katkısına değindiler.

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü adına Vali Funda Kocabıyık, Ziraat 
Bankası adına da Afyonkarahisar Ziraat Bankası 
Bölge Başkanı Emin Turan protokolü imzaladı.
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Yasemin Hanım, röportajımıza 
başlarken bizlere kendinizi kısaca 
tanıtabilir misiniz?

Ben Yasemin Ademoğlu. Salihli doğumluyum. 
Kimya mühendisi olarak 20 yıl üst düzey 
yöneticilik yaptım. Emeklilik hayatımda tezhip 
ve minyatür sanatıyla tanıştım. Son 8 senedir 
bu sanatta eğitmenlik yapmaktayım. 9 sene 
önce tekrar Salihli’ye yerleştim. Hayatımın 
yeni dönemine çiftçilik yaparak ve geleceğin 
tarımda olduğuna inanarak devam ediyorum. 
Kooperatif Başkanlığını yürütüyorum. 9 
arkadaşımla kooperatifimizi kurduktan sonra 
soframda ne yiyorsam herkesin de aynı şeylere 
sahip olması, aynı sağlıklı ürünleri yemesi için 
çalışmalarımı sürdürüyorum. 

Kooperatif kurma fikriniz nasıl gelişti? 
Kooperatifinizin tarihçesinden 
bahsedebilir misiniz?

Kooperatif kurmayı uzun zamandır arzu ediyor 
ve aramızda tartışıyorduk. Zamanı konusunda 
emin değildik. Sonra 2019 yılında ilçemiz, 

UNESCO tarafından onay almış, Türkiye ve 
Türk Cumhuriyetleri’nin tek Jeoparkı olan Kula 
- Salihli Jeoparkı’nın bir parçası oldu. 

UNESCO ve Uluslararası Jeopark Birliği 
açısından jeoparkların yerel halk tarafından 
benimsenip sahiplenilmesi ve ekonomiye katkı 
sağlaması önemlidir. Bu bağlamda olmazsa 
olmaz koşul, yerelde kadın kooperatiflerinin 
varlığıdır. Böylelikle bizim de ne zamandır 
kurmak istediğimiz kooperatif için uygun 
şartlar sağlanmış oldu. 

Belediyemiz de hem kooperatifimize üye olarak 
hem de kooperatifimize mekân sağlayarak 
bize destek verdi. 

Sonuç olarak Sınırlı Sorumlu Salihli Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimiz, 
9 kurucu kadın tarafından 2019 Temmuz 
ayında kurulmuştur. Şu anda hepsi Salihli 
ilçemizde yaşayan, 21 kadın üyemiz 
mevcuttur. Üyelerimizin büyük çoğunluğu 
üniversite mezunu ve meslek sahibi kadınlardır. 
Kooperatifimiz, Salihli ilçemizin ilk ve tek kadın 
kooperatifidir.

Kooperatif olarak bugüne kadar 
yürüttüğünüz faaliyetler hakkında bilgi 
verebilir misiniz?                                                                                              

Kooperatif olarak sanat, turizm, tarım ve tarım 
ürünleri konusunda ilçemizdeki hizmet ve ürün 
çeşidini arttırmak, bunların yerel, ulusal ve 
uluslararası satış ve pazarlanmasını sağlamak 
amacındayız. 

Bu amaç doğrultusunda, özellikle turizm 
bizim en önem verdiğimiz alan çünkü bir 
bölgede turizm gelişirse ekonomik ve kültürel 
yaşamın da gelişeceğinin bilincindeyiz. Sart 
Harabeleri, Artemis Tapınağı, Bin Tepeler gibi 
tarihi; Adala Kanyonu, Kurşunlu Kaplıcaları 
gibi doğal güzelliklere sahip, üstelik İzmir’e 1 
saat, İstanbul’a ise 4 saat uzaklıktaki ilçemizin 
turizm konusunda büyük bir potansiyeli 
olduğunu biliyoruz. İlçemizin jeoparkın bir 
parçası olmasıyla, bu potansiyelin daha da 
arttığının farkındayız ancak 2020’nin kötü 
sürprizi salgın, her şeyi olduğu gibi turizmi de 
etkiledi. 

Biz de pandemi döneminde tarım ve tarım 
ürünlerine yöneldik. Yöremiz için önemli bir 
tarım ürünü ve geçim kaynağı olan Sultaniye 
üzümüne ve onun yan ürünü olan asma 
yaprağına öncelik verdik. Yöremiz kadınları ile 
birlikte kuru basım ve salamura yaprak, doğal 
yöntemler ile kurutulmuş üzüm, üzüm reçeli, 
pekmez gibi ürünler hazırladık ve satışa sunduk. 
Ayrıca yine ilçemizde üretilmiş badem, ceviz, 
kuru domates, tarhana, lavanta yağı, lavanta 

Hazırlayan | Mustafa Coşkun | Uzman | Manisa Yatırım Destek Ofisi

S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve 
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suyu, defne yaprağı, zeytin yaprağı, zeytinyağı 
ve zeytin gibi ürünlerimizin de gördüğü yoğun 
ilgi bizi mutlu etti, yöre kadınlarımıza da ek bir 
gelir kaynağı oldu. 

Bu dönemde bir diğer faaliyetimiz sabun 
üretimimiz oldu. Bölgemizde yetişen hayıt 
ve lavanta bitkilerinden elde ettiğimiz yağ 
ve hidrosolleri ile yöremizin zeytinyağını 
kullanarak ürettiğimiz sağlıklı sabunlarımız 
çok beğenildiği için çeşitlerimizi artırarak 
üretimimize devam etmeyi planlıyoruz. 

Geleneksel el sanatları da kooperatifimizin 
öncelik verdiği konulardandır. Kooperatif 
üyelerimizin arasında geleneksel el sanatları 
konusunda ustalık belgesi sahibi, devlet 
sanatçısı ve öğretim üyelerinin bulunması 
bizim için önemli bir avantaj. 

Pandemi döneminde önlemlerimizi alarak 
tezhip, minyatür, çini ve deri atölyelerimizin 
çalışmalarına çok sınırlı devam ediyoruz.

Kooperatif faaliyetlerinde istediğiniz 
sonuçlara ulaşabiliyor musunuz? 
Kooperatif olarak karşılaştığınız zorluklar 
var mı? Varsa nelerdir? 

Kooperatifimizin kuruluşunun üzerinden bir yıl 
bile geçmeden, ortaya çıkan covid salgını, tüm 
dünyayı olduğu gibi bizi de olumsuz etkiledi. 
Turizm ile ilgili planladığımız aktivitelerimizi 
ertelemek zorunda kaldık. Tezhip, minyatür, 
çini ve deri işlemeciliği kurslarımıza aralar 

verdik veya çok azalttık. Zafer Kalkınma 
Ajansı tarafından desteklenen Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının başvuru 
sahibi, kooperatifimizin ortak olduğu projede 
Profesyonel Mutfak ve Lokum Atölyemizin 
kurulumu henüz tamamlanamadı. Ancak bu 
dönemde doğal ve sağlıklı gıdaya olan talep 
artışı bizim için bir avantaj oldu. Yöremizde 
üretilen tarım ürünleri ile hazırladığımız sağlıklı 
gıdalar yoğun ilgi gördü. 

Bununla birlikte birçok kadın kooperatifi 
gibi biz de satış ve pazarlama konularında 
desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle e-satış 
sistemlerine ulaşmak ve o sistemleri yönetmek 
konularında tüm kadın kooperatiflerinin ortak 
olarak kullanabilecekleri bir sistemin olmasına 
çok ihtiyaç var. Aynı şekilde kargo da sıkıntı 
yaşadığımız bir konu. Bu konuda ortak hareket 
edilmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 
Bir diğer konu da tasarım. Özellikle üretilen 
el sanatı, el işi ve tekstil ürünlerinde farklı 
tasarımların ürüne büyük bir katma değer 

kattığının farkındayız ve bu konuda da desteğe 
ihtiyacımız var. 

Ayrıca sadece kendi öz sermayesi, yani 
ortaklarının katkıları ile ayakta kalmaya çalışan 
bir kooperatif olarak kadın kooperatiflerinin 
finansal bakımdan desteklenmesini, istihdam 
sağlanan kadınlarımızın gelir vergisi, sigorta vb. 
vergi ödemeleri ile KDV ödemelerinde indirim 
uygulanmasını istiyoruz. 

Kooperatif olarak hangi kurum ve 
kuruluşlar ile iş birliği yapıyor musunuz?

Kooperatifimiz Manisa Valiliği, Salihli 
Kaymakamlığı, Salihli Belediyesi, Manisa 
Büyükşehir Belediyesi, Zafer Kalkınma 
Ajansı, Salihli Ticaret Odası, Manisa İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü, Salihli İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, Manisa Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçemizdeki özel sektör 
ve turizm kuruluşları ile iş birliği içindedir. 
Kooperatif olarak projeler hazırlamakta 
ve başvurular yapmaktayız, bahsettiğim 



kurumların projelerine de ortak ya da iştirakçi 
olarak katılım sağlamaktayız.

Kalkınma ajanslarının sağladığı destekler 
ve faaliyetler ile bunların etkinliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?   

Kalkınma ajanslarının sağladığı desteklerin 
kooperatiflerin yol haritalarını çizmesi açısından 
önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Kooperatifimizi kurduktan sonra ilk ziyaret 
ettiğimiz kurumlardan biri Zafer Kalkınma Ajansı 
oldu. Burada çok sıcak karşılandık. Aramızda 
oluşan sinerji ile gelecekte ortak birçok projede 
beraber çalışma fırsatımızın olacağını anladık. 

Nitekim henüz yeni kurulmuş bir kooperatif 
olmamıza rağmen Ajans uzmanlarının rehberliği 
ile o sırada gündemde olan SOGEP çağrısında 
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
başvuru sahibi olduğu “Kadınlar Üretiyor 
Ekonomi Canlanıyor” projesine kooperatifimiz 
de katıldı. 

Ayrıca Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 
organize edilen tanıtım gezisi faaliyetinde, 
İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gelen 
15 turizm acentesini ilçemizde ağırlayarak 
onlara ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerimizi 
tanıttık. Akabinde turizm acenteleriyle 
görüşmelerimiz devam etti ve güzel sonuçlar 
aldık, acentelerin ilçemize getirdikleri yerli 
turistleri ağırladık.

Zafer Kalkınma Ajansının kooperatiflerin 
gelişiminde oynayabileceği rol ve                               
verebileceği destekler sizce nelerdir? 

Zafer Kalkınma Ajansının bölgemizin kaynak ve 
olanaklarını tespit etme, ekonomik ve toplumsal 
gelişmeyi hızlandırma, bölgesel kalkınma 
konusunda koordinatör ve katalizör olma gibi 
amaçları olduğunu biliyoruz. Bu amaçların 
hepsi kadın kooperatiflerinin kurulma amaçları 
ve ihtiyaçları ile birebir örtüşmektedir. 

Zafer Kalkınma Ajansı kadınlarımızın ihtiyaç 
duydukları eğitim, danışma, rehberlik, fon-
finansman sağlama konularında kadın 
kooperatiflerine destek vererek ve yol 
göstererek toplumun %50’sini meydana 
getiren kadınlarımızın ekonomik hayata 
katılmalarını hızlandıracak, böylece hepimizin 
en büyük hedefi olan bölgesel ekonomik ve 
sosyal kalkınma için önemli bir adım atılacaktır.

Kooperatif olarak gelecek dönem 
hedefleriniz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Sürdürülebilir ve onarıcı tarım, perma kültür, 
yerel üretim, sağlıklı ve doğal beslenme, 
ekoloji, agroturizm… bunların hepsi değişen 
/ değişmek zorunda olan dünyamızda çok 
duymaya başladığımız ve bir an önce hayatımıza 
sokmamız gereken kavramlar. 

Covid-19 bizim dünyayı algılamamızı ve bakış 
açımızı değiştirdi. Kooperatifimizin üyelerinin 
birçoğunun diğer mesleklerinin yanında çiftçilik 
de yapması nedeniyle, tarımın ve toprağın 
öneminin zaten farkındaydık ama bu süreçte 
tüm faaliyetlerimiz doğa ile uyumlu ve ona saygı 
göstererek yapmazsak sonunda yine bizlerin, 
yani insanlığın zarar göreceğini iyice anladık. 

Gelecek dönemde toprağı, suyu, havayı 
koruyarak karbon ayak izimizi en aza indirerek 
üretim yapmak, bunun için başta kadın 
çiftçilerimiz olmak üzere bölge çiftçilerimizin 
farkındalığını arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca 
Belediyemiz ile ortak bir çalışma yaparak ve 
ilçemizde kompost seferberliği başlatarak bu 
konuda bölgemizin ve hatta ülkemizin örnek 
ilçelerinden biri olmak istiyoruz. 

Tabii daha önce de bahsettiğimiz gibi turizm 
bizim için en önem verdiğimiz alanlardan, o 
konuda da agroturizm, yani tarım ve turizmi 
birleştireceğimiz; örneğin bağ bozumu zamanı 
gelen turistler ile beraber üzüm toplayıp 
sonra onlardan sirke, üzüm suyu, pekmez, 
şıra yapmak gibi faaliyetleri gerçekleştirmeyi 
planlamaktayız.  

Öte yandan önümüzdeki dönemde ilçemizdeki 
kırsal mahalleleri ziyaret ederek kırsalda 
üretilen ürünleri nasıl değerlendirebileceğimiz 

ve orada yaşayan kadınlarımıza istihdam 
sağlama konularında da çalışmalar yapmayı 
planlıyoruz. 

Kadın kooperatifleri üzerine 
düşünceleriniz nelerdir? 

Kadın kooperatifleri ortak sorunlara yerelden 
çözümler üretiyor, sosyal ve ekonomik değerler 
yaratarak kalkınmada önemli bir rol oynuyoruz. 
Kadınlar, kurdukları kooperatiflerde çalışma, 
üretme ve ekonomik gelir elde etme imkânını 
buluyorlar. 

Ekonomik gelişime, sürdürülebilir kalkınma, 
istihdamın artması açısından kooperatiflerin 
ülke ekonomilerine ciddi katkıları var ve 
olacaktır. Hem ekonomik hem de sosyal etkiler 
yaratan faaliyetleriyle ikili bir işlev üstlenen 
kadın kooperatifleri desteklenmeli ve kadın 
girişimcilerin önü açılmalıdır. 
                                                                                                                                                                                                                   
Röportajımızı bitirirken son olarak neler 
söylemek istersiniz? 

Biz üretmeye, çalışmaya, katma değer 
yaratmaya ve bunu paylaşarak çoğaltmaya 
çok istekli kadınlarız. Bir araya gelerek böyle 
bir kooperatif kurma şansını bulduğumuz için 
çok mutluyuz.  Üzerinde yaşadığımız bereketli 
topraklarımız, birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış tarihimiz ve doğal güzelliklerimizin 
farkındayız. 

Bu potansiyeli bölgemiz için ekonomik ve 
sosyal zenginliğe çevirmek için kararlıyız. 
Turizmin bu potansiyeli değerlendirmede 
lokomotif olacağına inanıyoruz. Bu konuda 
başta siz Zafer Kalkınma Ajansı olmak üzere 
kamu kurumlarının ve özel sektörün bize destek 
olacağını biliyoruz ve destek olmasını bekliyoruz. 
Birlikten doğacak bu gücün başta kadınlarımız, 
gençlerimiz, çocuklarımız ve engelli bireylerimiz 
olmak üzere tüm toplumun faydasına hizmet 
etmesini diliyoruz.
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Proje kapsamında 1 atölyede toplamda 2 adet istasyon yer 
almaktadır. "İscehisar Kendin Yap Atölyesi" projesi ile okul çağındaki 
çocuklarımızın tasarım, yenilikçilik, üretkenlik ve yaratıcılık 

kapasitelerinin artırılmasına katkı sunmak hedeflenmektedir.

İscehisar Kendin Yap Atölyesi ile öğrencilerin kodlama ve robotik 
uygulamalar yapabileceği, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak 
3 boyutlu tasarımlarını ortaya koyabileceği bir "Tasarım İstasyonu" 
kurulmuştur. Yine İscehisar ekonomisinin dayandığı mermercilik sektörüne 
değer katacak nitelikli ve yaratıcı iş gücünün yetişmesi amacıyla ilçedeki 
öğrencilerin mermerle erken yaşlarda tanışacağı ve hayal güçleri ile 
yaratıcılıklarını kullanarak hediyelik eşya üretimi yapabileceği bir "Üretim 
İstasyonu" kurulmuştur. Atölyeden beklenen yararın karşılanabilmesi 
ve öğrencilerin bu atölyeden en üst düzeyde faydalanabilmesi için 
öğretmenlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak eğitici eğitimleri 
verilecek olup ayrıca bir eğitim ve uygulama rehberi de hazırlanacaktır. 
Projemiz ile ayrıca Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve 
İscehisar Mermer İhtisas OSB'nin yürüttüğü "Mermerde Yüksek Verim, 
Yüksek Katma Değer Projesi" kapsamında İscehisar’a kurulmuş olan 
Mermer Akademisi'ne de bilinçli öğrenciler yetiştirilecektir. Dolayısıyla proje 
ile Mermer Akademisi'nin bölgemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü 
oluşturma hedeflerine katkı sağlamış olması beklenmektedir.

İscehisar Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı

Proje Sahibi : İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : İscehisar Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 170.076,42 TL

: 153.068,77 TL

: %90

: 15 Ay

: Afyonkarahisar

: İscehisar

PROJELERDEN 
GELİŞMELER
Hazırlayan | İzleme ve Değerlendirme Birimi

ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
DESTEKLENEN

YENEP
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Proje, Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezinin giriş ve 2. katında 
10 adet istasyondan oluşan “Endüstriyel Tasarım Atölyesi”, İstiklal 
Ortaokulu A Blok zemin katta 4 adet istasyondan oluşan “Tematik 

Atölye” ve gezici atölye hizmetini sunmak üzere 1 Mobil Atölyeden oluşan 
çalışma alanlarını kapsamaktadır. 

Ahşap Tasarım İstasyonunda motor beceriler, mekanik yeterlilikler ve 
tasarım becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Seramik İstasyonu 
çocuklarımızın sadece bilimsel değil sanatsal yönleriyle de yaratıcılıklarını 
artırmaları, algoritmik düşünme sistematiğinin hayatın her alanında 
olabildiğini deneyimlemeleri için donatılmıştır. Buna ek olarak Cam Füzyon 
İstasyonu da oluşturulmaktadır. Bilgisayar İstasyonu uygulamaların 

geliştirileceği pilot çalışma alanı olarak kullanılacaktır. Burada yapılacak 
tüm çalışmalar Endüstriyel Tasarım Atölyesi'nde istenen her noktaya 
erişilecek şekilde tasarlanmıştır. Temel Elektronik İstasyonu ise çocukların 
temel ölçme, elemanları tanıma ve basit devreleri kurabilmelerine 

Tavşanlı Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı

Proje Sahibi : Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Tavşanlı Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 574.976,18 TL

: 516.926,72 TL

: %89,90

: 21 Ay

: Kütahya

: Tavşanlı

YENEP

yönelik hazırlanmaktadır. Ardunio, Robotik ve Drone İstasyonlarındaki 
uygulamaların temeli bu atölyede atılacaktır. Ardunio İstasyonunda 
çocuklar, hayallerini somutlaştırabilmek için tasarım becerilerini elektronik 
cihazlarla geliştirecektir. Robotik İstasyonunda Temel Elektronik ve 
Ardunio İstasyonlarında kazanılan yeterliliklerin üzerine koyarak daha 
özgür mekanik hareketler üretecektir. 3D İstasyonu ile tüm atölyeler 
etkileşim halinde olacaktır. Her çocuk tasarımını 3D İstasyonunda 
somutlaştırabilecektir. Greenbox İstasyonu; kamera, fotoğraf makinesi ve 
VR gözlükler kullanılarak oyunların geliştirileceği, haberlerin yapılacağı, 
belgesellerin ve tanıtım filmlerinin çekileceği bir alan olarak kullanılacaktır. 
Drone İstasyonu ile çocuklar, mevcut dronelarının bakımını yapabilecek, 
arızalarını giderebilecek ve yeni drone tasarlayabilecektir.   

Öğretmenlere verilmesi planlanan toplamda 220 saat sürecek eğitim serisi 
hâlihazırda devam etmektedir. Bu eğitimlerle öğretmenlerimiz son derece 
kalifiye hale gelecek; projemize, ilimize ve bölgemize 21. yy becerilerinin 
kazandırılması noktasında önemli katkılar sağlayacaktır.
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Proje kapsamında Cumhuriyet İlkokulu müstakil binası 
bünyesindeki Akhisar amaçları, TR33 Bölgesi'nde yer alan 
ilçemiz Akhisar'a 6-14 yaş arası öncelikli olmak üzere eğitim 

çağındaki çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım 
becerilerinin geliştirilmesi amacıyla büyük ölçekli sabit bir Kendin Yap 
Atölyesini kurmak ve kırsal kesimde bulunan öğrencilere ulaşabilmek 
için orta ölçekli atölye ekipmanlarını içeren mobil bir Kendin Yap Atölyesi 
oluşturmak olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan bu atölyelerde görev 
alacak nitelikli eğitim kadrosunu oluşturma adına öğretmenlere gerekli 
eğitimler sağlanmıştır.

Kurulan sabit atölye; Temel Robotik Kodlama, İleri Robotik Kodlama, 
Zeka Oyunları, 3B Modelleme, Sanat Tasarım ve Sanal Gerçeklik 
İstasyonlarından oluşmaktadır. Mobil atölye ise Akhisar’ın mahallelerinde 
eğitim verecek olup eğitim konusuna göre bir gün veya daha fazla süre 
ile ilgili mahalleye gönderilecek ve eğitimlerde başarılı olan öğrencilere 
de katılım belgesi verilecektir.  Bu öğrencilerin yapmış oldukları somut 
çalışmalar da sergi, fuar, etkinlik, yarışma, Kendin Yap İlçe Festivali gibi 
platformlarda kullanılmak üzere sabit atölyede saklanmaktadır. Diğer 
taraftan Kendin Yap Atölyelerinde eğitimlere katılacak öğretmenlere 
Temel Robotik Kodlama, Akıl ve Zeka Oyunları, Üç Boyutlu Tasarım, 
STEAM Tabanlı Programlama ve Yaratıcı Düşünme Becerileri konularında 
eğitici eğitimleri verilmiştir.

Akhisar Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı  

Proje Sahibi : Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Akhisar Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 655.938,00 TL

: 550.536,69 TL

: %83,93

: 15 Ay

: Manisa

: Akhisar

YENEP
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Proje, Mehmet Yeşil İlkokulu bahçesinde bulunan tek katlı uygulama 
binasında Algoritmik Düşünme Becerisi, Robotik Kodlama ve 
Desenli Kumaş Çanta Üretimi (3D tasarım ve el işi olarak) adlı üç 

adet istasyondan oluşan çalışma alanlarını kapsamaktadır. Çeşitli lego ve 
stem setleri ile donattılan Algoritmik Düşünme İstasyonunda öğrenciler 
problemlere geleneksel çözüm yöntemleri dışında yaklaşarak yenilikçi ve 
özgün çözümler üretebilecektir. Bunlara ek olarak istasyonda çocukların 
durumlar arası neden sonuç ilişkisi kurabilme, faaliyetleri planlayabilme 
ve yeni fikirler üretme gibi becerilere sahip olmaları amaçlanmaktadır. 
Çocukların inovatif düşünme yeteneklerinin artmasına, bilim ve teknolojiyi 
kullanarak takım halinde çalışmasına, ayrıca zihinsel ve motor beceriler 
yönünden gelişmelerine yardımcı olacak bir eğitim hedeflenmektedir.  
Bu nedenle Robotik Kodlama İstasyonu kurulmaktadır. İstasyonda 
sistematik ve analitik düşünebilme yeteneklerini kullanarak mekanik 
düzeneklerin çalışma mantığını keşfedebilmeleri temel amaçlardandır. 
Öğrencilerin 3D yazıcılarla tanıştığı Desenli Kumaş Çanta Üretimi 
İstasyonunda ise artık kumaşlardan çanta üreterek hem hayallerindeki 
tasarımları gerçekleştirebilmeleri hem de geri dönüşüm bilinci kazanmaları 
sağlanacaktır. Bilmekten ziyade çok yönlü ve eleştirel düşünmenin ön 
plana çıkması amacıyla kurulan bu istasyonlarla çocukların ilgi, yetenek 
ve mizaçları doğrultusunda en üst düzeyde gelişmeleri amaçlanmaktadır. 
Ayrıca istasyonlarda gerçekleştirilen çalışmalarda geleneksel öğretim 
yöntemleri yerine tasarlamayı, üretmeyi ve paylaşmayı önceleyen, 
öğrenci merkezli, proje tasarım tabanlı yöntemlerin öne çıkarılması 
sağlanacaktır. Bu proje kapsamında 15 gönüllü öğretmen eğitici eğitimine 
katılmıştır. Bu sayede teknolojinin hızla geliştiği dünyada öğretmenlerin 
çok yönlü beceriye sahip, karmaşık ilişkileri çözebilen, bilgi toplumunun 
gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikte eğitmenler olarak 
projeyi yönetmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca proje, öğretmenlerin yer 
değiştirmeleri durumunda da sürekliliğini koruyacak ve böylece başka 
kurumlarda da uygulanabilirliği gerçekleşmiş olacaktır. Proje uygulanırken 
köy okullarındaki öğrenciler de taşımalı olarak bu kapsama dahil edilip 
ilçedeki sosyoekonomik farklılıkların ortadan kaldırılması sağlanacaktır.

Karahallı Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı

Proje Sahibi : Karahallı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Karahallı Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 173.450,00 TL

: 156.105,00 TL

: %90

: 15 Ay

: Uşak

: Karahallı

YENEP
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Türk el sanatlarından biri olan kilim dokumacılığı, varlığını Anadolu’da 
çok eskilerden beri sürdürmektedir. Kültürümüzün önemli bir parçası 
olan kilimler, kolay taşınabilir ve az zamanda dokunabilmesi nedeniyle 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Anadolu kilimleri adlarını yapıldığı yöreden 
almaktadır. Uşak ilinin Eşme ilçesinde dokunan kilimler de Eşme kilimleri 
olarak bilinmektedir.  

Eşme, göçebe kültürünün pek çok özeliğinin görüldüğü bir yerleşim 
yeridir. Kök boyası kilim ve halı kültürü de bu özelliğini yansıtmaktadır. 
Kendine özgü yapısal özelliklere sahip olan Eşme kilimleri yöresel birikim 
ile dokunmaktadır. Eşme’de geçmiş zamanlarda “altınbaş”, “toplu”, 
“takmak”, “ablaş” adları ile tanınan birbirinden farklı özellikler taşıyan 
kilimler dokunmuştur. Bunlardan özellikle takmak kilimleri özgün özellikler 
taşımaktadır. 

Kendine özgü rengi, motifi ve kompozisyonu ile bölgeye has özellikleri 
yansıtan Eşme kilimleri, evlerde kök boya ile boyanarak ve “ıstar” denilen 
dik tezgâhlarda kadınlar tarafından dokunmaktadır. Yapımında yün, 
pamuk, kıl, tiftik gibi liflerden elde edilen iplikler kullanılan kilimlerde yaygın 
olarak kırmızı, yeşil, mavi, siyah, beyaz, kahverengi ve lacivert renkleri 
görülmektedir. Kilimler hazırlanırken farklı boy ve ende dokunarak ürün 
çeşitliliği ortaya çıkabilmekte, üretilen çanta, kılıf, sofra bezi gibi ürünler 
de ürün çeşitliliğine katkıda bulunmaktadır. Çoğunlukla yer döşemesinde 
kullanılan Eşme kilimlerinin duvar panolarında modern kullanım alanları 
da bulunmaktadır. 

Eski zamanlarda yerel halk genellikle kendi ihtiyaçları için dokuma 
yapmış, kilimlerin iplerini kendileri eğirmiş, büküm vermiş ve kök boyası 
ile boyamıştır.  Kilimler günümüzde ağırlıklı olarak ticari amaçla ve sipariş 
üzerine dokunmakta, ipler ise fabrikalarda hazırlanmaktadır. 

Hazırlayan | İsmail Beyribey | Uzman | Uşak Yatırım Destek Ofisi
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Kilimlerin Hazırlanışı

•	 Temmuz ayı ortasında, vücutlarında bulunan yünden kurtarılmak için 
koyunlar kırkılır. Burada amaç yüzden faydalanmanın yanında koyunun 
gelişmesini sağlamaktır. 

•	 Elde edilen yünler yaz aylarının sıcak günlerinde suyun bol olduğu alanlarda 
yıkanır. Yıkama işlemi sonrasında yünler, sert bir yüzey üzerine konarak 
tokaç denen aletle dövülür. Burada amaç yünü kirden arındırmaktır. 

•	 Dövülen yünler kurumaya bırakılır. 
•	 Elde edilen yünler eğirme aracı ile iplik haline getirilir. Daha sonra da çıktık 

yardımı ile çözgü haline getirilir. 
•	 Çözgüler dokuma tezgahına uygun şekilde alındıktan sonra tezgah 

dokumaya hazır hale gelmiş olur. 

Dokumada Kullanılan Yardımcı Elemanlar
Kirkit: Diğer dokuma tezgâhlarında kullanılan tarağın vazifesini gören alettir. 
Atkının sıkıştırılarak kilime dâhil edilmesini sağlar. 

Çivi: Atkının kirkit tarafından düzgün sıkıştırılmasını sağlamak için bir miktar 
aşağı çekilmesini sağlayan yardımcı makine elemanıdır. Ayrıca çözgülerin 
birbirlerine takılmadan düzgün durabilmeleri için de kullanılır.

Çözgü Demiri: Çözgülerin tezgâhın alt kısmında bağlandığı demirdir.

Gücü Demiri: Tezgâhın orta kısmında yer alan ve gücü ipliklerinin üzerine 
sarıldığı demirdir. 

Varangelen: Yukarı aşağı hareket ettirilerek çözgüleri birbirinden ayırıp atkının 
atılması için ağızlığın açılmasını sağlayan dar ve uzun tahtadır.

Eşme kilimlerinin çözgüleri yün ve pamuktan olup orta kalınlıktadır. Kenarları 
küçük dolgu motifleri ile bezeli olan Eşme kilimleri, Batı pazarlarının gözde 
kilimlerindendir. Kilimin yanında cicim, zili-sili, sumak, hopan gibi dokuma 
çeşitleri de yörede bulunmaktadır. 

Eşme  - Yörük Kilimi için 21.06.1996 tarihinde yapılan coğrafi işaret başvurusu 
01.09.1996 tarihinden geçerli olmak üzere tescil edilmiştir.  

Her yıl Eşme ilçesinde kilimlerin sergilenmesi için festival düzenlenmektedir. 
Festivalde yerli ve yabancı halk oyunları gösterileri, fotoğraf sergileri, sahne 
etkinlikleri, konserler, kilim yarışmaları, Kemer Dağından paraşütle atlama 
gösterileri şeklinde çeşitli etkinlikler yer almaktadır.

Eşme Belediye binası 2. katında Kent Arşiv Müzesi bulunmaktadır. Müzede 
birbirinden farklı Eşme kilimleri sergilenmektedir. Bu kültürel mirası daha 
yakından tanımak isteyen kişiler müzeyi gezebilirler.  Müze, mesai saatleri 
içinde vatandaşların ziyaretine açıktır. 
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Genel Bakış

Emirdağ, Afyonkarahisar ilinin 18 ilçesinden biri olup Ege Bölgesi’nin 
kuzeydoğusunda, İç Anadolu Bölgesi’nin ise sınırında yer almaktadır. 
İlçenin yüz ölçümü yaklaşık 2.050 km² olup Afyonkarahisar'a 70 km, 
Eskişehir’e 110 km,  Ankara'ya 186 km, Konya’ya 225 km, İzmir'e 
397 km, İstanbul’a 440 km uzaklıktadır. Emirdağ’a en yakın hava alanı 
Eskişehir Hasan Polatkan Hava Limanı olup ilçeye 112 km uzaklıktadır. 
Ayrıca yapım çalışmaları halen devam eden Ankara-İzmir Yüksek Hızlı 
Tren güzergâhının ilçede bulunan Emirdağ Organize Sanayi Bölgesinden 
geçmesi planlanmaktadır. 1932 yılında ilçe olan Emirdağ, 1’i ilçe, 2’si 
belde belediyesi, 69’u köy olmak üzere toplam 72 yerel yönetim idaresine 
sahiptir. TÜİK 2020 verilerine göre ilçe nüfusu 39.518 kişi olup yaz 
aylarında başta Belçika olmak üzere çoğunluğu Avrupa ülkelerinde 
çalışan gurbetçilerin ilçeye gelmesiyle birlikte nüfusunun 200 bine 
yaklaştığı tahmin edilmektedir. Emirdağ’da tarım ve hayvancılık en önemli 
geçim kaynaklarından olmakla birlikte son zamanlarda ilçede sanayi 
sektöründe de önemli yatırımlar gerçekleşmiştir. İlçede el sanatlarının 
önemli bir yeri vardır. Yoğun olarak kilim, dantel, oya, ipek halı gibi el 
sanatları yapılmaktadır. Emirdağ ilçesi gastronomi alanında da ön plana 
çıkan bir ilçe olup tarhana çorbası, bulgur pilavı, kavurma, koyun yoğurdu 
ve koyun yoğurdundan imal edilen tarhana çorbası (Türkmen tarhanası), 
Emirdağ pidesi, Emirdağ güveci gibi birçok yöresel lezzete ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu lezzetlerden Emirdağ güveci, Emirdağ Belediyesinin 

başvurusu sonucunda 2021 yılı içerisinde Türk Patent Kurumunun tescili 
ile coğrafi işaretli bir ürün olmuştur.

Tarihi

Emirdağ ilçesinin tarihi MÖ 3000-2000 yıllarını kapsayan Eski Tunç 
Dönemi’ne dayanmakta olup söz konusu tarihten itibaren de yerleşim 
yeri olarak kullanılmaktadır. İlçede Frigler, Hititler, Lidyalılar, Persler, Eski 
Yunanlar, Romalılar, Bizanslılar ve Türkmen Beylikleri gibi medeniyetler 
hüküm sürmüştür. Emirdağ 1851 yılına kadar Cırgın kariyesi (köyü) ve bir 
süre boyunca da Musluca nahiyesi (bucağı) olarak anılmış, 1864 yılında 
ise Sultan Abdülaziz tarafından çıkarılan yeni Vilayet Kanunu ile eyalet 
sistemine son verilmesi üzerine ve 1867'de Hüdavendigar vilayetinin 
kurulmasıyla ilçe statüsü kazanmış, Sultan Abdülaziz’e atfen Aziziye ismini 
almıştır. 1921 yılının Ağustos ayında Yunan işgaline giren ve 22 Eylül 
1921’de Kurtuluş Savaşı'nda Yunan işgalinden kurtulan ilçenin adı, 1932 
yılında güneyindeki dağlardan esinlenilerek Emirdağ olarak değiştirilmiştir.

Turizmi

•	 Amorium Antik Kenti

Hisarköy'de bulunan, antik dönemde Aura, Roma ile Bizanslılar 
zamanında Amorium olarak bilinen ve ilçe merkezine 13 km uzaklıkta 

Hazırlayan | Suat Bayram | Uzman | Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi
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bulunan Amorium Antik Kenti, ilçenin en önemli tarihi yerleşim yeridir. 
MÖ 2000'li yıllardan itibaren Hitit, Frig, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlılar zamanında kesintisiz yerleşim görmüş bir antik kenttir. Kent, 
Yukarı Şehir ve Aşağı Şehir olarak iki bölümde değerlendirilmektedir. 
Alandaki en erken yerleşimin merkezi Yukarı Şehir olarak adlandırılmış 
olan höyüğün bulunduğu bölgedir. Yukarı Şehir, höyüğün kenarlarında 
hala izleri görülebilen Bizans Dönemi sur duvarları ve Aşağı Şehir’de 
bütün şehri kuşattığı takip edilebilen bir koruma (sur) duvarıyla çevrilidir. 
Sit alanında Klasik Dönem ve Helenistik Dönem’e ait arkeolojik kalıntılar 
olmamasına rağmen Amorium o dönemlerde Orta Anadolu tarihinde de 
önemli bir rol oynamıştır. Büyük İslam sahabelerinden Selman-i Farisi'nin 
de bir süre Amorium Antik Kenti’nde yaşadığı değerlendirilmektedir. Kazı 
çalışmaları devam eden Amorium Antik Kenti, hem Hristiyanlık hem de 
İslamiyet açısından önemli bir merkez konumundadır. 

•	 Dandindere Tabiatı Koruma Alanı

Afyonkarahisar ili Emirdağ 
ilçesine 30 km uzaklıkta 
ilçenin güneydoğusunda 
olup yaklaşık 1.500 rakımlı 
sırt boyunca ve aşağıda 
dereyi takiben 260 ha’lık 
bir alanı kapsamaktadır. 
Alanda doğal olarak 
yetişmiş Toros Sediri 
bulunmaktadır. Genel 
olarak yurdumuzun güney 
ve güneybatısında yayılış 
gösteren Toros Sediri’nin 
İç Batı Anadolu’da stepe 
geçiş bölümünün en 
kuzey iç sınırında tespit olunması ve bu yörede izole olmuş son yaşam 
birliğini oluşturması sebebi ile tescil edilmiştir. Toros Sediri’nin yanında 
endemik olarak boylu ardıç, kokar ardıç, katran ardıcı, saçlı meşe ve çalı 
türleri de bulunmaktadır.  Ayrıca alanda birçok yaban hayvanı türlerine 
de rastlanmakta olup Merkez Av Komisyonu kararlarında avlanmanın 
tamamen yasaklandığı bölgelerdendir. Arazi mülkiyetinin tamamı devlet 
ormanı olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılabilmektedir

•	 Çarşı Camii

Emirdağ’ın Musluca nahiyesi olduğu dönemde 1750 yılında inşa edilmiş, 

1902 yılında yıkılıp aslına 
uygun olarak yeniden yapılmış, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından 1965 ve 2011 
yıllarında genel onarımdan 
geçirilmiştir. Büyüklüğü 
500 m² olup 1.060 m² de 
bahçesi bulunmaktadır. Cami 
levhasında ikinci inşa edildiği 
tarih olan 1902 yazılıdır. 
Caminin en önemli özelliği dört ardıç direğin devşirme Roma Dönemi 
sütun ayakları üzerine oturtulmuş olmasıdır. Bu yöntemle yapılmış cami 
örneklerinden birisi de Sivrihisar Ulu Camii'dir. Ahşabın yoğun kullanıldığı 
cami duvarları, mermer görünümlü süslemelerle bezenmiştir.

•	 İnkılap Okulu

Bina, ilçe Kaymakamı olan 
Nuri Bey`in önderliğinde 
ilçe halkının katkıları ile 
1902 yılında yapılmaya 
başlanmış, üç yıl sonra inşaat 
bitirilerek bina eğitime hazır 
hale getirilmiştir. Binanın 
yapımında ilçenin Demircili 
köyü yakınlarından getirilen 
beyaz taşlar kullanılmış, 
pencere ve köşeler bu taşlarla örülmüştür. Bina, son dönem Osmanlı 
mimarisi güzel örneklerinden biridir. Tarihi bina, ilçedeki en eski okul olma 
özelliğine sahiptir. 1905 yılında Numune Mektebi adıyla kullanılmaya 
başlanan okul, daha sonra Milli Zafer Mektebi adı ile Cumhuriyet 
Dönemi’ne kadar görev yapmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra İnkılap 
İlkokulu adıyla anılan okul, 2006 yılında restore edilerek Korunması 
Gerekli Kültür Varlığı olarak tescillenmiştir.

•	 Emirdağ Yaylaları ve Yılkı Atları

Emirdağ ilçesi sınırlarında çok sayıdaki yaylalar arasından özellikle de 
Yellibel, Yassıyurt, Gölcük, Çomaklı yaylaları ilkbaharda kardelen ve 
çiğdemlerle rengârenk olmaktadır. Küçük gölcükleri olan bu yaylaların 
etekleri meşe ormanları ile kaplıdır. Bir zamanlar yöre halkının yaşlanan, 



hizmetini tamamlayan ve dağa salınan atlar çoğalarak yabanileşmişlerdir. 
Yılkı atları, 10-12 attan oluşan öğrekler (gruplar) halinde dolaşarak kışın 
zor şartlarında kendilerine saldırmak isteyen kurtlara karşı bu şekilde 
mücadele etmektedir. Bölgede yüzlerce yılkı atı olduğu değerlendirilmekle 
birlikte atlar uzaktan seyredilebilmektedir.

Sanayi

Emirdağ ilçesi tarımsal potansiyelinin yanında sanayi üretimi anlamında 
da ön plana çıkmaktadır. İlçede 1 adet organize sanayi bölgesi (OSB) ve 
bir adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Emirdağ OSB’de dondurulmuş 
gıda, doğal taş, dezenfektan, pres taş, et-entegre, hayvansal yem, kültür 
mantarı üretimi, süt ve süt ürünleri, hazır yemek gibi sektörlerde üretim 
yapılmaktadır. Ankara-İzmir kara yolu ile Konya-Eskişehir kara yollarının 
kesiştiği noktada ana yola sınır olarak konumlanan Emirdağ OSB, lojistik 
açıdan da önemli bir potansiyele sahiptir. 

Tarım ve Hayvancılık

Emirdağ ilçesinde yaylacılık faaliyetleri yoğun olarak yapılmakta olup 
ilçede düzenli konargöçer hayat halen devam etmektedir. Bahar aylarıyla 
birlikte Emirdağ yaylarına onlarca küçükbaş hayvan yetiştiricisi çıkarak 
yaz aylarının sonuna kadar burada konaklamaktadır. Afyonkarahisar 
ilindeki toplam şeker pancarı üretimin %53,5’ine tekabül eden yıllık 
350.750 ton şeker pancarı, %47’sine tekabül eden yıllık 622 ton 
mantar üretimi ilçede gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ilçede 154.358 adet 
küçükbaş, 15.420 adet büyükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır (TÜİK 
2019).

Emirdağ ve Göç

Emirdağ’da yurt dışına göç hareketleri, 1950’li yıllarda Batı Avrupa 
ülkeleri ile yapılan karşılıklı iş gücü anlaşmalarıyla başlayan süreçle eş 
zamanlı olarak gerçekleşmiştir. İlçeden diğer Avrupa ülkelerine de işçi 
göçü olmakla birlikte en fazla göç Belçika’ya yaşanmıştır. 2010 yılında 
yayımlanan Belçika Raporu’na göre Belçika’da yaşayan yaklaşık 180 
bin Türk göçmenin 70 bin kadarı Emirdağlıdır. Diğer Avrupa ülkelerinde 
yaşayan Emirdağlı gurbetçilerle birlikte günümüz itibarıyla yaklaşık 105 
bin Emirdağlı vatandaşımızın Avrupa Birliği üye ülkelerinde yaşadıkları 
tahmin edilmektedir (2018 AB Göç Raporu). Gurbetçi vatandaşlarımızın 
çoğunluğu tatillerini ülkemizde, özellikle de Emirdağ’da geçirmektedir. Bu 
durum da Emirdağ ekonomisini, özellikle yaz aylarında canlandırarak 
yoğun bir nüfus hareketliliği sağlamaktadır.
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Özet

Bölgesel kalkınma ve politika oluşturma konusunda önemli olan TR33 
Bölgesi’nin ülke ekonomisine katkıları önemli seviyededir. Ancak 
günümüzün değişen koşulları ve sanayide artan destek ihtiyaçları 
sebebiyle bir dönüşümün gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Kaynakların 
verimli kullanılması adına AR-GE ve inovasyon odaklı mentorların 
yetiştirilmesi bölge ekonomisi ve ülke ekonomisi için oldukça elzemdir. 
Bu sebeple dinamik bir sanayisi olan TR33 Bölgesi’ndeki mentorluk 
ihtiyacının ortaya konulması gerekmektedir.

Giriş

Sanayi işletmeleri artan teknolojik gelişmelerden ve her geçen gün 
zorlaşan rekabetçilik ortamı nedeni ile desteğe ihtiyaç duymaktadır. 
Bu desteği alamayan birçok işletme ise üretim ve yatırım süreçlerini 
doğru yürütememekte ve kaynakları verimli kullanamamaktadır. Bu 
sebeple sürekli olarak gelişmek zorunda olan işletmeler dışarıdan destek 
mekanizmaları aramaktadır. 

Günümüzde sanayi kuruluşlarını ayakta tutan en önemli iki kavram 
bilgi ve teknolojidir. Bilgi ve teknolojinin iyi yönetilmesi kaliteli ürün veya 
hizmetlerin üretilmesine sebep olmaktadır (Örnek ve Arslan, 2019). 
Sanayi işletmelerinin sürdürülebilir olması temelde verimlilik artışı ve AR-
GE ve inovasyon yaklaşımı ile mümkündür.  

Eski zamanlara dayan mentor kelimesi eğitim ve yetiştirme maksatlı 
kullanılmıştır. Mentorluk tanımı zamanımızda ise; insan kaynaklarının 
geliştirilmesi, kurumsal kültürün korunması ve belli konularda tecrübe 
sahibi kişilerin önderlik yapması olarak kullanılmaktadır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Mayıs 2015 tarihinde Kamu 
Üniversite ve Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Strateji ve Eylem Planı hazırlanmıştır. 
Kamu Üniversite ve Sanayi İş Birliği kapsamında bilim, teknoloji, AR-GE 
ve inovasyon alanları önemli yer tutmaktadır. Son dönemde yenilikçi 
politikaların belirlenmesi temel hedef olmuş ve bu anlamda da gerek 
sanayinin gerekse üniversitenin bir araya gelmesinin önemi üst düzey 
politika belirleyiciler tarafından da kabul görmüştür. Bilindiği üzere birçok 
firma üniversiteden destek almakta sıkıntı yaşamakta, üniversite hocaları 
da uygulama yapacak sanayi firmaları bulmakta zorlanmaktadır. Özellikle 

AR-GE ve inovasyon konusunda geri kalmış firmalara, kamu ve üniversite 
olarak, destek sağlamak bölgedeki sanayi faaliyetlerinin verimliliğini 
de artıracaktır. Artan verimlilikle beraber sanayide rekabetçilik de aynı 
oranda artacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
Sıralaması Araştırması SEGE-2017” çalışmasının sonuçlarına göre Bölge 
illerinden Manisa 23., Uşak 29., Kütahya 37., Afyonkarahisar ise 41. 
sırada yer almaktadır. Kalkınma Bakanlığından (mülga) alınan verilerde 
TR33 Bölgesi’nin yatırım teşviklerinden belge sayısına göre en fazla payı 
%58.06 ile imalat sanayiinin aldığı görülmekte olup bölgenin gayri safi 
katma değerine sanayinin payı yüzde 32’dir. Bölgedeki sanayi sektörünün 
bölgesel büyümeye katkısı tarım sektörünün üç katı, hizmetler sektörünün 
ve tarım sektörünün ise yaklaşık beş katı kadardır.

Zafer Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik Planında (2016-2020) “TR33 
Bölgesi’nin yaşam kalitesini artırmak amacıyla; Bölge dinamiklerini 
harekete geçirmek ve paydaşlar arası koordinasyonu sağlamak, 
Bölge’deki kaynakların yerinde ve etkin kullanımını gerçekleştirmek, 
girişimcilik, AR-GE ve inovasyonu özendirerek Bölge’yi cazibe merkezi 
haline getirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır” ifadesi yer 
almaktadır. Bölgedeki sanayi potansiyeli göz önüne alındığında bu 
sektörün AR-GE ve inovasyon odaklı çalışmalar ile desteklenmesi önem 
arz etmektedir.

Makale
TR33 Bölgesi’ndeki AR-GE ve 
İnovasyon Odaklı Mentorluk 
İhtiyacının Ortaya Çıkması

Hazırlayan | Dr. Cihan Yalçın | Y.  Mühendis | Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

ZAFER 39



ZAFER40 ZAFER

Sanayi kuruluşlarının AR-GE ve yenilik kapasitelerini artırabilmeleri için 
birçok açıdan desteklenmeleri gerekmektedir. AR-GE yapan işletmeler 
veya yapamayan işletmeler AR-GE projeleri geliştirme, teknoloji transferi, 
KÜSİ ve ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanma konularında 
zorluk yaşamakta olup profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. 
Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak işletmelerin AR-GE ve İnovasyon yönetim 
kapasitelerinin artırılması ve daha fazla KÜSİ projeleri geliştirmesine 
mentorluk etmek amacıyla, TR33 Bölgesi’nde mentorluk eğitimi teşvik 
edilmelidir. Bu eğitim modelinin 3 aşamalı olarak gerçekleştirilmesi 
önerilmektedir. Bunlar; 
1. aşama: Teorik bilgilerin aktarılması,
2. aşama: Tartışma atölyesi kurularak uygulama yapılması,
3. aşama: Firmalara giderek yerinde uygulamaların yapılması.

Mentorluk İhtiyacının Ortaya Çıkmasını Sağlayan Temel Gerekçe

Türkiye’de işletmelere yönelik mentorluk programları ilk olarak TÜBİTAK 
tarafından 2013 yılında “1601-Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında 
Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında Mentorluk 
Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygulanması” çağrısı ile gündemimize 
girmiştir. Bu çağrı kapsamında seçilen 6 kuruluş, işletmelerin AR-GE ve 
İnovasyon kapasitelerini artırmak için kendi mentorluk mekanizmalarını 
oluşturmuş ve her bir kuruluş 15-25 arası işletmeye 9 ay boyunca 
mentorluk desteği vermiştir. Türkiye de TÜBİTAK öncülüğünde başlayan 
işletmelere yönelik mentorluk programları zaman içinde yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Bunlardan en uzun süreli olanı Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından yürütülmekte olan İnoSuit İnovasyon Odaklı Mentorluk 
Programı’dır. Kamu Üniversite Sanayi iş birliğine dayanmakta olan 
İnoSuit İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı kapsamında, İhracatçı 
Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir 
şekilde arttırılması ve inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması 
hedeflenmiştir.

İhtiyacın ortaya çıkmasındaki temel gerekçe; Türkiye Kamu-Üniversite-
Sanayi İş Birliği KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan "Sanayi 
toplumundan bilgi toplumuna geçişte bilimsel ve teknolojik ilerlemenin 
önemi bugün küresel düzeyde kendini göstermektedir. Bu bağlamda, 
bilime, teknolojiye, AR-GE ye ve inovasyona kaynak ayıran ülkelerin 
gerek sosyal ve ekonomik refah sağlama gerekse küresel söz hakkı 
elde etme açısından diğer ülkelere göre daha üstün konumda oldukları 

görülmektedir. Bu bakımdan AR-GE ve inovasyon ekosisteminin 
kurulması ve sürdürülebilmesi, ülkelerin teknolojik ve inovasyona dayalı 
kapasitelerinin geliştirilmesine dolayısıyla da kalkınmaya büyük katkı 
sağlamaktadır. Ekosistemin sürdürülebilmesini teminen kamunun 
üzerine düşen görev doğrultusunda çeşitli araçların teşvik edilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bu araçların en başında Kamu-Üniversite-
Sanayi İş Birliğinin KÜSİ geliştirilmesi gelmektedir." ifadesidir. Ayrıca 
AR-GE ve inovasyon mentorluğunda proje odaklı bir yaklaşım ile başarılı 
ve ölçülebilir sonuçlar alınabilmektedir. Proje odaklı AR-GE mentorluğu, 
işletmelerin ulusal/uluslararası destek programlarına yönelik AR-
GE/Yenilik projeleri geliştirmeleri aşamasında verilmektedir. Böylece 
işletmelerin hem desteklerden azami derecede faydalanmaları hem de 
çalışmaların kalıcı ve sürdürülebilir olması sağlanmaktadır. Bu kapsamda 
KÜSİ üyeleri ve paydaşlarına verilecek mentorluk eğitimi bölgedeki 
AR-GE ve Yenilikçilik potansiyelinin artmasına sebep olacaktır. Diğer 
bir gerekçe ise, teknik desteğin amacı ile ulusal plan ve programlarda 
belirtilen hedeflerin birbiri ile örtüşmesidir. Bunlardan birisi Kalkınma 
Bakanlığı (mülga) 10. Kalkınma Planı 2014-2018'de geçen; "Nitelikli 

İnsan, Güçlü Toplum Ekseninde; Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme 
gelişme ekseni çerçevesinde Türkiye'nin büyüme performansının daha 
ileri seviyelere taşınması ve yenilikçi bir üretim yapısıyla sağlamlaştırılması 
hedeflenmekte, rekabet gücünün artırılması, AR-GE, patent ve ileri 
teknoloji sektörlerinde ilerlenmesi, yüksek düzeyde üretken yatırımların 
yapılması, işgücüne katılımın artırılması, üretimde yerli katma değerinin 
yükseltilmesi, sürdürülebilir üretime imkan veren yüksek teknolojili 
ürün desenine geçilmesi, işgücüne üretim sürecinin gerektirdiği beceri 
ve niteliklerin kazandırılması" ifadesidir. Son yayınlanan 11. Kalkınma 
Planında da AR-GE ve Yenilik konusundaki politikalarda “Yenilikçi, 
teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç 
firmaları ilk aşaması mentorluk desteği olacak şekilde aşamalı bir 
program çerçevesinde desteklenecektir” ifadesi bulunmaktadır. Aynı 
planda hedef olarak “Kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama 
girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını ve yatırımcı 
olmalarını, mentorluk desteği sunmalarını, sipariş desteği vermelerini 
özendirecek mekanizmalar geliştirilecektir” ifadesi de belirlenmiştir. 
Öte yandan Zafer Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik Planında (2016-
2020) geçen ifadeler doğrultusunda, sanayide rekabetçiliğin artırılması, 
yerel kalkınmada önemli bir anahtar olan Kamu-Üniversite-Sanayi iş 
birliğinin oluşturulması ve AR-GE ve inovasyon becerilerinin artırılması 
bölgesel kalkınma için önem arz etmektedir.



Diğer yandan sanayi kuruluşlarının birçok imkânı olmasına rağmen, bu 
imkanları verimli kullanmak konusunda gerekli tecrübe ve bilgiye kısa 
sürede sahip olmaması sebebiyle mentorlar ile çalışma taleplerinin 
ortaya çıktığı bilinmektedir.

Mentorluk Eğitiminin Katma Değer Yaratacak Unsurları

KÜSİ çalışmalarında paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal 
inovasyon ekosisteminde bu iş birliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet 
gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek 
teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma hedeflerine 
ulaşmada mentorluk eğitimi sonucunda firmalara verilecek mentorluk 
desteği önemli bir katma değer oluşturacaktır. TR33 Bölgesi’nde yer alan 
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak ilinde mentorluk eğitimi alan 
paydaşların bölgesel kalkınmada önemli rolü olacak ve KÜSİ işlerinde 
verimlilik artacaktır. 

Beklenen Sonuçların Hedef Gruplar Üzerinde Sürdürülebilir Etkisi ve 
Çarpan Etkileri 

•	 Mentorluk sürecinde mentorun temel rolü; öğrenmeyi kolay hale 
getiren, kolaylaştırıcı rolü ile kişisel ve profesyonel yeteneklerini 
öğrenme süreci için ortaya koyan, rol modeli rolü ile de işletmelere 
destek olmaktır. Eğitimde katılımcıların bu rolleri benimsemeleri ve 
temel mentorluk becerileri gelişmiş olacaktır.

•	 Katlımcılara işletmelerin teknoloji ve ürün yönetimi süreçleri, AR-
GE ve yenilik kapasitelerinin ölçülmesi, başarılı AR-GE ve yenilik 
projeleri geliştirebilmeleri için iyileştirilmesi gereken alanların ortaya 
çıkarılması, AR-GE ve yenilik proje fikirlerinin değerlendirilmesi 
konularında teknik uzmanlık ve yetenekler kazandırılmalıdır. Bu 
kazanımları özetle aşağıdakileri içermelidir.

•	 İleri seviyede iletişim yeteneği dinleme, destek verme, eleştirme, geri 
bildirim verme ve teşvik etme,  

•	 Başkalarının gelişimine katkı sağlarken kendi yeteneklerini geliştirme,
•	 Mentorluk faaliyetleri, kurumsal problemlerin daha iyi kavranmasını 

ve bunlar hakkında geri bildirim alınması,
•	 Mentorluk faaliyetlerinde firma ile ilişkisini verimini maksimize etmek 

için kararlar alınması,
•	 Hadiselere yeni bir bakış açısı geliştirecek sorular sorma yöntemi. 

Mentorluk eğitimi alan personele kazandırılan bu yetkinlikler neticesinde, 
TR33 Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin ihtiyaç duyduğu konular yerine 
getirilmiş olacaktır. Bölgedeki mentorluk faaliyetlerinin başarılı olması 

halinde ülkemizde bulunan birçok işletmeye de mentorluk desteği 
verilerek verimlilik ve katma değer artışı sağlanabilir.

Beklenen Sonuçlar 

Kısa vadedeki sonuçlar; eğitim alacak kişilerin işletmelerin teknoloji 
ve ürün yönetimi süreçleri, AR-GE ve yenilik kapasitelerinin ölçülmesi, 
başarılı AR-GE ve yenilik projeleri geliştirebilmeleri için iyileştirilmesi 
gereken alanların ortaya çıkarılması, AR-GE ve yenilik proje fikirlerinin 
değerlendirilmesi konularında teknik uzmanlık ve yetenekler 
kazandırılması şeklindedir. Bu kazanımlar TR33 Bölgesi’ndeki sanayi 
faaliyetlerine olumlu katkılar sağlayacaktır.

Orta vadedeki sonuçlar; paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal 
inovasyon ekosisteminde iş birliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü 
ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji 
ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma hedeflerine ulaşmak, 
işletmelerin AR-GE ve inovasyon yönetim kapasitelerinin artırılması 
çalışmalarına katkı sağlamak şeklindedir.

Uzun vadedeki sonuçlar; TR33 Bölgesi’ndeki AR-GE ve inovasyon odaklı 
mentorluk faaliyetleri diğer bölgelere de örnek olacaktır. 
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Kalkınmayı anlamak için, iktisadi büyüme, iktisadi gelişme, yapısal 
değişim gibi kavramlara aşina olmak faydalı olacaktır. İktisadi 
büyüme, belli bir ülkede üretilen nihai mal ve hizmet miktarında ve 

kişi başına düşen reel gelirdeki artışı ifade etmektedir.1 

İktisadi gelişme ise yapısal değişimle birlikte (ekonomik yapıda sektörel 
kaymaların yaşanması/tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne 
geçiş) kişi başına düşen gelirdeki artışın yanında ülkenin ekonomik, 
toplumsal, kültürel yapısının da olumlu anlamda değişmesini de 
beraberinde getirmektedir. İktisadi gelişmede ayrıca kazancın daha adil bir 
dağılımı da gerçekleşmektedir. Yapısal değişim ise sektörel olarak değişimi 
ifade etmekle birlikte (tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne 
geçiş) bu değişimin getirdiği demografik dönüşüm ve gelir dağılımındaki 
sosyoekonomik süreçlerle de yakından ilişkilidir.2 

Kalkınma tanımı ise tüm bu kavramları kapsayacak şekilde düşünülmelidir. 
Kalkınmaya dair birçok farklı tanım bulunmakla birlikte küresel çapta 
kabul edilebilir olduğu düşünülen Birleşmiş Milletler teşkilatının ilgili 
dokümanlarında kalkınmanın tanımı aşağıdaki şekilde verilmektedir:

“Kalkınma, tüm insanlar için daha yüksek bir yaşam kalitesi elde etmeye 
yönelik çok boyutlu bir girişimdir. Ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma ve 
çevrenin korunması birbirine bağlıdır ve sürdürülebilir kalkınmanın karşılıklı 
olarak güçlendirici bileşenleridir. Sürekli ekonomik büyüme, tüm ülkelerin, 
özellikle de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınması için 
gereklidir.”3 

Kalkınmanın tarihsel sürecini incelemek istediğimizde ise Sanayi Devrimi 
önemli bir köşe taşı olarak görünmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte 
üretimdeki hızlı artış, toplumların yaşam tarzlarını olumlu bir şekilde 
değiştirmiş ve nüfusta da artışı beraberinde getirmiştir. Ancak bu olumlu 
değişim,  1. ve 2. Dünya Savaşları ile 1929’da patlak veren Büyük Buhranın 
getirdiği ekonomik ve sosyal çalkantılar sonrasında sekteye uğramıştır. 
Böylece ekonomik büyüme ile kalkınma kavramları farklılaşmış ve sekteye 
uğrayan düzen de kalkınmaya ekonomik büyümeden daha geniş bir 
perspektifle bakılması gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Kalkınmanın iktisadi açıdan incelendiği alana göz atıldığında iki 
farklı anlayışın konuyu farklı çerçevelerde anlamlandırmaya çalıştığı 
görülmektedir. İlk görüş, gelişmiş ülkelerin bakış açısını kullanarak 
kalkınmayı açıklamaya çalışmaktadır. Bu görüşe göre azgelişmiş ülkelerin 
içsel dinamiklerinin kalkınmayı etkilediğini ve azgelişmiş ülkelerin 
öne çıkan gelişmiş ülkelerin seviyesinde diğer ülkelerle eşit seviyeye 
gelebileceği iddia edilmektedir. İkinci görüş ise kalkınmaya azgelişmiş 
ülkelerin penceresinden bakmaktadır. Bu görüş, gelişmiş ve azgelişmiş 
ülkeler arasındaki eşitsizliğin iki kutup arasındaki ilişkinin eşitsiz yapısından 
kaynaklandığını ve aralarındaki bağımlılık ilişkisi ile sürekli bir olgu 
bulunduğunu iddia etmektedir.4 

Makale

Kalkınma Nedir?

Hazırlayan | Bekir Umut | Uzman | Planlama ve Bölgesel Koordinasyon Birimi

1Turan, Türkan (2008), İktisadi Büyüme Teorisine Giriş, İstanbul, Yalın yayıncılık.
2İstanbul Üniversitesi İktisadi Büyüme ve Kalkınma Ders Notları
3UN A/RES/51/240 15 Ekim 1997
4Immanuel Wallersteın’ın Dünya Sistemi, Jeopolitik Ve Jeokültür Kuramı-Dr. Gürcan Şevket AVCIOĞLU Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
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Kaynak: Dünya Bankası İstatistikleri

Ülke Adı PM 2.5 Değerleri 
(Ortalama) (2017)

Gayri Safi Yurt içi Hasıla 
(Milyon Dolar) (2019)

Amerika Birleşik Devletleri 7,40 21.433.226
Çin Halk Cumhuriyeti 52,66 14.342.903

Japonya 11,70 5.081.169
Almanya 12,02 3.861.123
Hindistan 90,87 2.868.929

Sürdürülebilir kalkınma anlayışının küresel bir politika haline 
getirilmesinde ise Birleşmiş Milletler önemli bir rol oynamaktadır. 2. 
Dünya Savaşından sonra kalkınma literatürünün gelişmeye başlamasına 
paralel bir zamanda kurulan Birleşmiş Milletler, kurulduğu günden bu 
yana farklı alanlarda gelişmekte olan ya da az-gelişmiş ülkelere destek 
olmaya çalışmış, tüm dünyanın takip edeceği yol haritaları oluşturmayı 

görev edinmiştir. Bu kapsamda 2015 yılı Eylül ayı içerisinde Birleşmiş 
Milletler tarafından 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kabul 
edilmiştir.  Bu gündem, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutları kapsayan, 
çeşitli yönleriyle önümüzdeki 15 yıl için paylaşılan küresel kalkınmayı 
ölçmeyi amaçlayan 17 hedeften oluşmaktadır. Bu hedefler aşağıda 
verilmektedir:

Görüldüğü üzere hedefler5, yukarıdaki tanımda mevcut ilgili konuların 
tümü ile ilişkili bir şekilde sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan önemli 
noktaları kapsamaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen hedeflere yönelik olarak ayrıca Birleşmiş Milletler 
tarafından İnsani Gelişme Raporu hazırlanarak düzenli bir şekilde 
yayınlanmaktadır. 15 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan son rapora göre6  
2019 yılında en yüksek insani gelişmişlik düzeyine sahip ülkeler; Norveç, 
İrlanda, İsviçre, Hong Kong ve İzlanda olarak sıralanmıştır. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ise dört kategoride değerlendirilmektedir:
1.  Çok yüksek gelişmişlik
2.  Yüksek gelişmişlik
3.  Orta gelişmişlik
4.  Düşük gelişmişlik

Dört kategori ile yapılan listede Türkiye 1990 yılında 144 ülke arasında 
85. sırada orta gelişmiş bir ülke konumunda yer alırken 2019 yılında 189 
ülke arasında 54. sıraya yükselmiş ve “çok yüksek gelişmişlik düzeyine 
erişmiştir.7

1.  Yoksulluğa Son
2.  Açlığa Son
3.  Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4.  Nitelikli Eğitim
5.  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6.  Temiz Su ve Sanitasyon
7.  Erişilebilir ve Temiz Enerji
8.  İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9.  Sanayi, Yenilikçilik ve Alt Yapı

10. Eşitsizliklerin Azaltılması
11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12. Sorumlu Üretim ve Tüketim
13. İklim Eylemi
14. Sudaki Yaşam
15. Karasal Yaşam
16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17. Amaçlar İçin Ortaklıklar

5https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html Erişim: 28.12.2020
6http://hdr.undp.org/en/2020-report Erişim:29.12.2020
781 İlde İnsani Gelişme Endeksi Ve Türkiye’nin 2020 Küresel Performansı-TEPAV 

Günümüzde ise iktisadi büyüme ve kalkınmaya dair teoriler tartışılmaya 
devam ederken sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı son dönemde hassas bir 
şekilde ele alınmaya ve uygulanan politikaları şekillendirmeye başlamıştır. 
Kalkınmanın sosyal eksenle beraber düşünülmesinin öne çıkarıldığı bu 
anlayış, kapsayıcı bir bakışı ifade etmektedir. Kapitalist üretimde doğanın 
geri döndürülemeyecek şekilde tahrip edilmesi; kısa vadede ekonomilerde 
büyüme sağlamasına rağmen uzun vadede gezegene telafi edilemeyecek 
bir zarar vermeye başlamıştır. Konu ile ilgili kısa bir örnek vermek faydalı 
olacaktır. Bilindiği üzere hava kirliliği birçok sağlık sorununa yol açmakta 
olup sanayi üretiminin yoğun olduğu ülkelerde gerekli tedbirlerin 
alınmaması ağır sonuçlar doğurmaktadır. En büyük ekonomiye sahip ilk beş 
ülkenin hava kirliliği değerlerine baktığımızda ilgili ülkelerde sürdürülebilir 

bir kalkınma anlayışının hakim olup olmadığını anlayabiliriz. Dünya Bankası 
tarafından yayınlanan ve ülkelerin havada bulunan ince partikül (PM 2.5) 
değerlerini gösteren tabloya göre en büyük beş ekonominin hava kirliliği 
değerleri aşağıda verilmektedir: (Limit değer Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından yıllık ortalama için 10, günlük ortalama değer için ise 25 
olarak belirlenmiştir. ) Görüldüğü üzere çok küçük ve hafif olan, ciğerler 
ile dolaşım sistemine rahatlıkla girerek kalp ve akciğer rahatsızlıklarına 
sebep olan ince partiküllere ait değerler WHO standartlarına göre yalnızca 
Amerika Birleşik Devletlerinde düşük olup geri kalan ülkelerde yüksektir. 
İlgili değerlere baktığımızda özellikle son 20 yıl içerisinde ekonomik 
büyümede büyük hamleler gerçekleştiren Çin’in çevre kirliliği ve insan 
sağlığı konusunda o kadar hassas olmadığı ortaya çıkmaktadır.
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Küresel boyutta Birleşmiş Milletler başta olmak üzere farklı kurumlar 
ekonomik büyümenin değil kalkınmanın önemli olduğunu farklı 
perspektiflerden işlerken ülkemizde de kalkınmaya bakış açısı 
Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne zaman içerisinde mevcut olan ulusal 
ve uluslararası koşullarla değişkenlik göstermiştir. 

Ülkenin kurtuluş savaşından çıkması ve uluslararası pazarda rekabet 
edebilecek güce sahip olunmaması nedeniyle Cumhuriyetin ilk yıllarında 
ekonomik bağımsızlık öne çıkmıştır. Ayrıca 1923-1929 yılları arasında 
özel girişim teşvik edilmiş ve devletin ekonomiye müdahalesi sınırlı 
tutulmuştur. Ancak 1929 Ekonomik Buhranı, klasik liberal ekonominin 
başarısız olması nedeniyle 1930-1939 döneminde iktisat politikalarında 
korumacılık ve devletçilik öne çıkmıştır.8

Bu kapsamda 1923 yılında yapılan İzmir İktisat Kongresi, 1927 yılında 
çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ile Birinci Beş Yıllık Sanayi Kalkınma 
Planı (1934-1938)  hem özel girişimciliği güçlendirecek hamleler içermiş 
hem de devletin mali ve fiziki altyapıyı oluşturacağı adımları atmasını, özel 
sektörün gücünün yetmediği büyük sanayide devletin bir girişimci rolüne 
gireceğini taahhüt etmiştir. Ancak 1929 Ekonomik Krizinin iyice etkilerini 
hissettirmesi ve ardından patlak veren 2. Dünya Savaşı nedeniyle İkinci 
Beş Yıllık Sanayi Planı (1938-1942) uygulamaya konulamamıştır. 

1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı ile Türkiye’de planlı 
kalkınmaya yönelik adımlar sıklaştırılmış ve 1961 Anayasasının 41. ve 
129. maddeleriyle Türkiye'nin idari yapısına planlı kalkınma yöntemi 
kurum olarak getirilmiştir.9 DPT tarafından ilk kalkınma planı 1963-1967 
yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmış olup o tarihten günümüze 11 
adet kalkınma planı hazırlanmıştır. Şu an geçerli olan 1982 Anayasasında 
da kalkınmayı sağlamak devletin bir görevi olarak sayılmıştır. Anayasa 
Madde 166’da şöyle denilmektedir:

“Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt 
düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının 
döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını 

planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir.

Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış 
ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler 
öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların 
verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana 
göre gerçekleştirilir.

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince 
onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak 
değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

1960’lardan günümüze değişen farklı ekonomik anlayışlarla şekillenen 
kalkınma planları. 11. Kalkınma Planı (2019-2023) ile günümüz 
kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını ülkemizde hayata geçiren 
bir hüviyete bürünmüştür. Planın vizyonu “Daha fazla değer üreten, 
daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” olup hedeflerde de 
kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı göze çarpmaktadır. Bu 
hedefler ise şunlardır:

1. İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi
2.  Rekabetçi Üretim veVerimlilik
3.  Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
4.  Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre
5.  Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim

Bu çerçevede ekonomi, sürdürülebilir çevre ve nitelikli insan 
kavramlarıyla beraber göz önüne alınarak kalkınmada farklı alanların 
öneminin kavrandığı açıkça vurgulanmıştır. Ayrıca yine 11. Kalkınma 
Planında Türkiye’nin Küresel Kalkınma Gündemi’ne katkısının ve 
görünürlüğünün artırılması hedeflenmiştir. Yine 11. Kalkınma Planında 
yukarıda bahsi geçen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları unutulmamıştır. 
Hazırlanacak sektörel ve tematik politika belgelerinde bu amaçların 
yansıtılması hedeflenerek küresel kalkınma yol haritasının takip edildiği 
de vurgulanmıştır.

8Türkiye Ekonomisinde Kalkınma Planları ve Kalkınma Planlarındaki Söylem Değişiklikleri – Onur Çelik ve Sibel Çetiner 
9Türkiyede Planlama Teşkilatının (Türk Plancılığının) Hukuki ve İdari Yapısı İle İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri-Uzmanlık Tezi-DPT

“Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye”
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