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zafer DERGİSİ

Değerli okuyucular, üç ayda bir 
yayımladığımız MARTI dergimizi 

bundan sonra ZAFER ismiyle devam 
ettireceğiz. Ajansımızda ve bölgemizde yaşanan 
ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelerin yer 
aldığı dergimizin 34. Haziran sayısını sizlere 
sunmaktan mutluluk duyar, keyifle okumanızı 
dileriz.

Bildiğiniz gibi tüm dünyayı ve Türkiye’yi 
derinden etkileyen COVID-19 salgını ile hep 
birlikte mücadele ediyoruz. Virüsün görüldüğü 
ilk günden beri devletimizin üst düzeyde 
tedbirlere devam edilmesi yönündeki talimatı, 
salgının yayılımını önleyici tedbirler alınması 
zorunluluğunu getirdi. Bu tedbirler kapsamında 
Ajansımız da önce gerekli tedbirleri (ateş ölçümü, 
maske, dezenfektan vb.) almak kaydıyla kısmi 
çalışma, akabinde 6 Nisan tarihinden itibaren 
uzaktan çalışma modeline geçmiştir. Bu süreçte 
tüm personelimiz aktif şekilde çalışmakta, 
faaliyetlerini aksatmadan yerine getirmektedir.

Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı 
zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik 
dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur. Yaşanılan 
sürecin insanlık üzerinde ne gibi sonuçlar ortaya 
çıkartacağı henüz bilinmemektedir. Sanayileşme, 

ardından gelen teknoloji ve bilgi devrimleri ile 
şekillenen bugünkü dünyanın nasıl bir geleceğe 
evrileceğini kestirmek zordur. Bakanlığımız da 
ajanslar aracılığıyla COVID -19 ile mücadelede 
uygulanacak üç aşamalı planı devreye almıştır. 
Planın birinci aşamasını COVID-19 ile Mücadele 
ve Dayanıklılık Programı oluşturmuştur. Bu 
programla salgın riskinin ülkemizde yayılımını en 
aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projelerin 
desteklenmesi öngörülmüştür. Programın üç 
temel önceliğini de virüsün yayılımının önlenmesi 
ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil 
hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve 
bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılması 
oluşturmuştur. Program kapsamında yenilikçi 
uygulama geliştirenler desteklenirken uygun 
başvuru sahipleri kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri ile firmalar olarak belirlenmiştir. 
Türkiye genelindeki 26 ajansın tamamı bu 
programı uygularken programa başvuru dönemi 
boyunca elektronik olarak başvuru yapılmıştır. 
Programın toplam bütçe büyüklüğü yaklaşık 
220 milyon lira olarak oluşmuş, Ajansımız da 31 
Mart tarihinde 5 milyon TL bütçeli COVID-19 ile 
Mücadele ve Dayanıklılık Programını ilan etmiştir.

COVID-19 süreci içerisinde 27 Şubat tarihinde 
Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın teşrifleriyle 
ilan ettiğimiz Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi 
Mali Destek Programı ile Turizm Altyapısının 
Geliştirilmesi Mali Destek Programı başvuru 
tarihleri de KAYS onayı için 22 Temmuz  
2020 tarihine, taahhütname teslimi için ise 
29 Temmuz 2020 tarihine ertelendi. Bu 
dönemde paydaşlarımızın projelerini yazarken 

faydalanması amacıyla çevrim içi eğitim 
toplantıları düzenlendi. Yine Teknik Destek 
Programımıza Mart-Nisan döneminde başvuru 
alınmadı. 1 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile program 
tekrar aktif hale getirildi. Paydaşlarımızın bu 
süreçte programlarımızdan azami düzeyde 
yararlanabilmesi için elimizden gelen gayreti 
göstermeye devam ediyoruz.

Değerli okuyucularımız, evde kaldığımız günlerde 
vaktimizin daha verimli geçmesi adına Ramazan 
ayında her Çarşamba olmak üzere “Ramazan’da 
Bölgesel Kalkınma Sohbetleri” adı altında online 
paneller düzenledik. 29 Nisan’da Covid-19 
ve Ekonomik Etkileri konusu ile başlattığımız 
programı, 6 Mayıs’ta Covid-19 Sürecinde Verilen 
Devlet Destekleri, 13 Mayıs’ta Kaynak Verimliliği, 
20 Mayıs’ta Aile Anayasası, 21 Mayıs’ta 
Pandeminin AB Projelerine Etkileri, son olarak 
da 22 Mayıs’ta Erasmus+ konusu ile yoğun 
katılımın olduğu panellerle tamamladık. Ayrıca 
Ajansımız koordinasyonunda paydaşlarımıza 
TÜİK Veri Paylaşım Portalının kullanımına ilişkin 
eğitim verilmesini sağladık.

Değerli okuyucularımız, bu sayımızda sizlerle 
Afyonkarahisar ilimizde bulunan Amorium Antik 
Kenti, Kütahya’nın Pazarlar ilçesi hakkında 
bilgiler paylaşıyoruz. Ayrıca Afyonkarahisar 
Yatırım Destek Ofisi Koordinatörümüz Vahit 
Akyol tarafından hazırlanan “TR33 Bölgesi'nde 
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İlaç Sanayinde 
Kullanılması” isimli makaleyi sizlere sunuyoruz. 
Dergimizi beğeneceğinizi ümit eder, sağlık ve 
esenlikler dolu günler dilerim.
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Sayın Başkanım, sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

Uşak’ın Sivaslı ilçesi Karaboyalık köyündenim. 
1997 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini 
bitirdim. 2002 yılında ise İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesinden mezun oldum. 
2001 yılında AK Parti Kurucu Gençlik Kolları 
Yönetim Kurulu’nda yer aldım. 2009’da İl Genel 
Meclisi Üyeliği, 2017 yılındaysa AK Parti İl 
Başkanlığı görevlerini yürüttüm. Sanayi ve 
taahhüt işleri ile iştigal eden çeşitli şirketlerin 
sahibiyim.

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

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki birliktelik ve 
istişare kültürü gelişimin anahtarı niteliğindedir. 
Bu nedenle, özellikle bölgemizdeki bu dört 

ilin karar mercilerinin katılımıyla düzenlenen 
bu toplantılar şehirlerimizin gelişiminde 
ve güzelleşmesinde güçlü bir paya sahip 
olacaktır. Fikir istişareleri ile projelerin gelişimi 
desteklenirken bu toplantılar sayesinde ilimiz ve 
bölgemizdeki ekonomik, kültürel ve yaşamsal 
konular başta olmak üzere birçok alana yönelik 
de kazanımlar elde edilecektir. Bu nedenle 
gerçekleştirilen bu toplantıların kalkınmada, 
değişimde ve vizyon içeren bir gelişimde oldukça 
etkin ve fayda sağlayan bir konumda olduğu 
inancındayım.

Uşak ilimizle ilgili özellikle gerçekleştirmek 
istediğiniz çalışmalar nelerdir?

Uşak, sanayisinden kültürel, tarihi ve coğrafi 
değerlerine kadar birçok unsuruyla oldukça 
kıymetli bir hazinedir. Birçok güzelliği bünyesinde 
barındıran şehrimizin bir cazibe merkezi haline 
gelmesi, halkımızın sosyal, kültürel ve yaşamsal 
olarak daha iyi koşullara sahip olması adına 
çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçla, başta 
insanımıza dokunan projeler olmak üzere 

birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 
Projelerimizin bazılarından bahsetmek isterim.

Tramvay Projesi

Yapımı devam eden Ankara-İzmir hızlı tren 
projesi kapsamında Belediyemize devredilecek 
olan 43 kilometrelik TCDD hattının şehir içinden 
geçen 15 kilometrelik kısmını şehir içi trafiğini 
hafifletmek amacıyla kullanacağız. Bu alanda bir 
tramvay çalışması gerçekleştireceğiz.

Meydan Çalışmaları

Millet Bahçesi tamamlanacak. Belediye binamız 
taşınacak. Cumhuriyet Meydanı düzenlenecek. 
İsmetpaşa Caddesi cephe yenileme ve sokak 
sağlıklaştırma projesi yapılacak. Bu sayede 
kentin en yoğun caddesini konsept bir yapıya 
kavuşturacağız. İsmetpaşa Caddesi Uşak’a 
gelenlerin uğrak yeri, yerel halkınsa soluklanma, 
sosyal hayata dahil olma alanı olacak. 
Vatandaşların yalnızca ihtiyaçlarını giderdiği bir 
bölge olmaktan öte görselliğiyle memnuniyet 

Hazırlayan | Halil Yoldaş | Uzman | Uşak Yatırım Destek Ofisi

Uşak Belediye Başkanı ve
Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim 
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uyandıran bir çekim merkezi haline getirilecek.

Çocuk Kent Projesi

Gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir diğer 
projemiz olan Çocuk Kent Projesi ile geleceğimiz 
olan yavrularımıza üretim ruhu kazandırmayı, 
hayvan ve doğa sevgisi katmayı hedefliyoruz. 
Burada oyuncak müzesinden eski sokak 
oyunlarına kadar birçok içeriğin oluşturulması 
sağlanarak halkımızın hizmetine sunacağız.

Çarşamba Pazarı Yenileme Projesi

Ekonomik ömrünü tamamlayan ve kullanımı 
elverişsiz hale gelen kent merkezimizdeki 
çarşamba pazarını yenileyeceğiz. Çağa uygun 
hale getirilecek olan kapalı pazar yeri alışveriş 
merkezlerini aratmayacak bir forma sahip 
olacak. Hem esnaflarımız hem de halkımız hak 
ettiği pazar yerine kavuşacak.

Bölgesel kalkınmanın yereldeki aktörü olarak 
adlandırılan kalkınma ajansları hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?

Dünya artık global bir köy denilebilir. Bilginin 
yaygınlığı beraberinde gelişimi tetiklemektedir. 
Bu noktada ajanslar sorunların tespit ve takibi 
ile çözüme kavuşması gibi konularda önemli bir 
mihenk taşıdır. Gelişime önemli bir katkı sunan 
ajanslarımız, bölgelerimize ve şehirlerimize hem 
planlamaları hem de ortaya koydukları iş birlikleri 
sonucunda maddi ve manevi birçok kazanım 
sağlamaktadır. Kalkınma tek yönlü değildir. 

Yalnızca proje üreterek değil stratejik adımlarla 
yatırımcıların çekilmesi, yerel ve ulusal birçok 
faktörün bölge ve il bazlı daha etkin ve dinamik bir 
yapıya kavuşturulması için ajanslarımızın önemi 
ve değeri oldukça fazladır. Katılımcılığı temel alan 
ajanslarımız sosyal, kültürel ve ekonomik konular 
başta olmak üzere birçok hususta bölgelerimizin 

ve illerimizin gelişen ve değişen Türkiye grafiğini 
yakalaması adına önemli bir tetikleyici unsurdur.

Uşak’ı gelecekte nasıl hayal ediyorsunuz?

Şehrimizi gelecekte, sosyokültürel olarak 
gelişmiş, yaşanılır bir kent olarak görmek istiyor, 
ilimizin bir üniversite şehri olmasını ve bilime 
önemli katkılar sağlamasını hedefliyoruz. Ayrıca 
Uşak’ın bir sanayi kenti olduğunu hatırlatarak 
ilimizi bu alanda daha iyi noktalara taşımayı 
amaçlıyor, çevre dostu bir Uşak görmeyi arzu 
ettiğimizi paylaşmak istiyorum.

Belediyecilikte nasıl bir yönetim tarzı 
uyguluyorsunuz?

Belediyecilik, halkın söz sahibi olması gereken 
bir yönetim unsurudur. Nitekim doğrudan halkın 
yaşamına ve yaşadığı ortama gerçekleştirilen 
müdahalelerin temelinde belediyelerimiz vardır. 
Dolayısıyla fikir istişareleri doğru projelerin 
belirlenmesi ve ihtiyaçların tespiti açısından 

önemlidir. Bu sayede maddi ve zamansal olarak 
tasarruf sağlamış olup halkımızın tercihlerini 
şehirlerimizin yönetimine katmış oluyoruz. 
Bunun yanı sıra yapılacak projelerin insana 
dokunan; sosyal, kültürel, ekonomik ve yaşamsal 
olarak halkımıza fayda sağlayan içeriklere sahip 
olmasını önemsiyoruz. Temel prensibimiz, insana 
katkı sunmaktır. Bu bakış açısıyla mahalle 
buluşmalarından vatandaş ziyaretlerimize kadar 
birçok uygulamayla halkımızın sesine kulak 
veriyor, en iyi çalışmaları titizlikle planlayarak 
uygulamaya geçiriyoruz. İlimizdeki diğer kurum 
ve kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştiriyor, 
ulaşılabilirliği temel alıyoruz. Şeffaflık ilkesi 
çerçevesinde ilimize değer katacak çalışmalara 
imza atıyoruz. Toparlamak gerekirse bizler için 
yönetim; halkımızı uygulama ve projelerimize 
dahil etmek, titizce planlama yapmak, kalkınma 
ve güçlü yarınları hayal ederek çalışmak, 
güzel işlere hep birlikte imza atmak demektir. 
Yönetim, hizmet üreten personelimiz ve hizmeti 
ulaştırdığımız insanımızla bir aile olmak demektir. 
Birlik varsa başarı kaçınılmazdır.



BİZDEN HABERLER
ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
SON DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

Hazırlayan | Zeynep Gürlek | Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi

Bakanlığımızın ve Ajansımızın destekleriyle 7 - 8 Mart 2020 
tarihlerinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre 
Merkezi’nde 16. Sezon FIRST LEGO League (FLL) Afyonkarahisar 

Turnuvaları City Shaper (Şehri Şekillendir) temasıyla gerçekleştirildi.

Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı’nın (YENEP) gönüllü sponsor 
ve mentorleri arasında yer alan Lego Education Türkiye Ortağı Teknokta 
firması 2014 yılından beri Bilim Kahramanları Derneği ile birlikte 
FLL etkinliğini Türkiye’de düzenlemektedir. Yerel ve ulusal turnuvalar 
sonrasında kazanan takımlar uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil 
etmekte ve Dünya Robot Olimpiyatı’na (World Robotic Olympiad: WRO)
katılmaya hak kazanmaktadır.

2 gün süren turnuvalara TR33 Bölgesi illeri (Afyonkarahisar, Kütahya, 
Manisa ve Uşak) ile Antalya, Burdur, Denizli, Isparta ve Erzurum’dan 
1.000 kişinin üstünde katılım sağlandı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte YENEP sponsorlarından 
ASELSAN Lider Mühendis Dr. Okan Erdoğan, Arçelik Garage Müdürü 
Celal Vatansever, YENEP gönüllü mentorlerinden Habitat Derneği 
Dijital Dönüşüm Programı Koordinatörü Nurdan Sezer, Insider Yazılım 
Mühendisi Nedim Yılmaz jüri üyesi olarak katılım sağladı.

Turnuvaların ilk gününde ortaokul öğrencileri, ikinci gününde ise lise 
öğrencileri olmak üzere toplamda 61 takım City Shaper temasında 
geliştirdikleri projelerle, 3 kategoride (robot tasarım, proje ve öz 
değerler) jüri karşısına çıktı. Oyuncu Hakan Bilgiç ve Ersel Şibil’in 
eğlenceli sunumuyla robot maçlarında keyifli dakikalar yaşayan çocuklar, 
hem eğlendi hem yarıştı.

Geleneksel dansların ve renkli görüntülerin yer aldığı turnuvalarda 
protokol üyeleri takımların projelerini inceleyerek takımları tebrik etti.

Bilim Kahramanları İlk Defa Afyonkarahisar’da Buluştu
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Ödül töreninde Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Sıddıka Semahat Demir, Genel Sekreterimiz Veli Oğuz, Afyonkarahisar 
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile Afyonkarahisar Valimiz Mustafa Tutulmaz 
konuşmalarını gerçekleştirdi.

İlk günün sonunda Aslan Koç Ödülü’nü Manisa Ülkü Ortaokulu, 
Şampiyonluk Ödülü’nü Manisa Özel Salihli Bahçeşehir Koleji Ortaokulu, 
Global Innovation Award Türkiye - Aday Adayı Kütahya Osmanbey 
Ortaokulu, Global Innovation Award Türkiye - Aday Adayı Manisa Özel 
Salihli Bahçeşehir Koleji Ortaokulu, Araştırma Ödülü’nü Özel Burdur 
Bahçeşehir Ortaokulu, Yenilikçi Çözüm Ödülü’nü Kütahya Osmanbey 
Ortaokulu, Sunum Ödülü’nü Uşak Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip 
Ortaokulu, Takım Çalışması Ödülü’nü Özel Kütahya Doğa Ortaokulu, 
İlham Verici Takım Ödülü’nü Erzurum Kültür Kurumu Ortaokulu ve 
Faik Güngör Ortaokulu, Duyarlı Profesyonellik Ödülü’nü Antalya Lara 
Bahçeşehir Koleji Kampüsü Ortaokulu, Strateji ve Yenilikçilik Ödülü’nü 
Özel Antalya Bahçeşehir Parkorman Ortaokulu, Mekanik Tasarım 
Ödülü’nü Manisa Özel Salihli Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Ortaokulu, 

Programlama Ödülü’nü Antalya Özel Manavgat Bahçeşehir Ortaokulu, 
Robot Performans Birincilik Ödülü’nü Özel Salihli Bahçeşehir Koleji 
Ortaokulu, Yükselen Yıldız Ödülü’nü Kütahya Ahmet Uluçay Bilim ve 
Sanat Merkezi takımları kazandı.

İkinci günün sonunda ise Şampiyonluk Ödülü’nü Global Innovation 
Award Türkiye - Aday Adayı Denizli Erbakır Fen Lisesi, Global Innovation 
Award Türkiye - Aday Adayı ve Yenilikçi Proje Ödülü’nü Özel Antalya 
Konyaaltı İstek Anadolu ve Fen Lisesi, Özdeğerler Ödülü’nü Özel Denizli 
Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Robot Tasarım Ödülü’nü Antalya Özel 
Konyaaltı Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, Robot Performans 
Birincilik Ödülü’nü Özel Antalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Yükselen 
Yıldız Ödülü’nü Afyonkarahisarkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Aslan Koç Ödülü’nü Ali Güral Lisesi takımları kazandı.

ZAFER
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Ayrıca Denizli Maker Center, Manisa Özel Salihli Bahçeşehir Koleji 
Ortaokulu, Özel Antalya Bahçeşehir Parkorman Ortaokulu, Kütahya 
Osmanbey Ortaokulu, Denizli Özel Yüksekçıta Ortaokulu, Manisa Fen 
Lisesi, Antalya Özel Konyaaltı Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, 
Erbakır Fen Lisesi takımları İzmir’de gerçekleştirilecek olan ulusal 
turnuvaya çıkmaya hak kazandı.

Yerel ve bölgesel desteğin en güzel örneklerinden biri sayılabilecek FLL 
Afyonkarahisar Turnuvaları kapsamında; Afyonkarahisar Belediyesi, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uşak 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile koordinasyon 

ekibine (jüri, hakem ve saha gönüllü) konaklama desteği sağlayan Zafer 
Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği, İkbal Termal, Akrones Termal, 
Double Tree By Hilton, MCG Çakmak Termal, Söztürk Otel, Ema Öztürk 
Termal ve NG Afyon Otel yetkililerine teşekkür plaketlerinin takdim 
edilmesiyle program sona erdi.



Afet Öncesi Planlama ve Değerlendirme Toplantısı’na Katıldık

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü 
Barış Yeniçeri’nin başkanlığında 24 Ocak 2020 tarihinde 
Elazığ’da düzenlenen Bölgesel Gelişme Ekseninde Afet Öncesi 

Planlama ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldık.

Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Elazığ OSB’de düzenlenen 
toplantıya Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Gebze Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Doğu Anadolu 
Projesi (DAP) Başkanı Adnan Demir, birçok kalkınma ajansının genel 
sekreteri, Ajansımız Planlama ve Bölgesel Koordinasyon Birimi Uzmanı 
Ender İrkören ile diğer kalkınma ajanslarından uzmanlar katıldı.

Program kapsamında söz konusu bölgelerde yaşanan depremler ve bu 
sürece ajansların desteği, afet öncesi yapılması gerekenler ve yürütülen 
projeler, dünyada bu konudaki gelişmelere ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. 
Toplantının öğleden önceki bölümü kalkınma ajanslarından katılan 
temsilcilerin afetle mücadele konusunda yapılması gereken işlemlere 
ilişkin görüş ve önerilerini sunması ile sona erdi.

Öğleden sonra ise Elazığ’da deprem sonrası yıkılan veya ağır hasarlı 
binaların bulunduğu yerleşim yerleri, kurulan çadır ve konteyner kentler 
ile deprem koordinasyon merkezi ziyaret edildi.
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2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 6. dönem kapsamında destek 
almaya hak kazanan proje sahipleri ile sözleşmeler imzalanmaya 
başlandı.

30 Ocak 2019 tarihinde ilan edilen 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı'nın 
6. dönem proje değerlendirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 
Değerlendirmeler sonucunda 4 adet proje desteklenmeye hak kazandı.

Desteklenmeye hak kazanan projeler kapsamında Kütahya Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi, Demirci Kaymakamlığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile destek sözleşmesi imzalandı.

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 6. Dönem Sözleşmeleri İmzalandı



Ramazanda Bölgesel Kalkınma Sohbetleri Düzenledik

Evde kaldığımız günlerde vaktimizin daha verimli geçmesi adına 
Ramazan ayında her Çarşamba günü “Ramazanda Bölgesel 
Kalkınma Sohbetleri” adı altında Genel Sekreterimiz Veli Oğuz’un 

moderatörlüğünde online paneller düzenledik.
 
İlk olarak 29 Nisan'da Dr. A. Mahfi Eğilmez ile  “Covid-19 ve Ekonomik Etkiler, 
Küresel Ticaret ve Büyüme Çöküyor mu? 2020’den Sonra Bizi Ne Bekliyor? 
Tahmin ve Öneriler” konu başlıklarıyla yoğun katılımlı panel düzenlendi. 

6 Mayıs’ta Dilruba Tuğçe Coşkun ile “Salgının Negatif Etkileriniz Azaltmak 
için Verilen Devlet Destekleri Neler? Firmalar Hangi Desteklerden 
Yararlanabilirler? İş Geliştirme Destekleri, Yurt Dışı ve İhracat Destekleri” 
konuları hakkında panel düzenlendi.

13 Mayıs’ta TÜBİTAK Başuzmanı Dr. Sönmez Dağlı ve Uzman Recep 
Partal ile “Doğal Kaynakların Hızla Azalması ve Kaynakların Değerinin 
Artması ile Rekabetçiliğin Korunması Adına Alınabilecek Tedbirler, Kaynak 
Verimliliği, Enerji Verimliliği, Ham Madde Verimliliği ve Su Verimliliği” konu 
başlıklarıyla panel düzenlendi.
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15 Mayıs’ta TÜİK Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol ve Uzman Öykü 
Toprak Uysal ile Ajansımıza ve diğer fonlara proje yazmak isteyenlere 
yönelik “TÜİK Veri Paylaşım Portalının Kullanımı” hakkında uygulamalı 
online panel düzenlendi. 
 

20 Mayıs’ta Av. Cengiz Aydemir ile “Ülkemizdeki Firmaların Kurumsal 
Seviyeleri Yeterli mi? Kurumsallaşma için Aile Anayasası Neden Gerekli? 
Aile Şirketi Tanımı, Kurumsal Yönetimin Önemi, Kurumsallaşmaya Ne 
Zaman Geçilmeli? Aile Anayasasının Oluşturulması” hakkında panel 
düzenlendi.

21 Mayıs’ta Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği 
ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ile “Pandeminin AB 
Projelerine Etkileri, IPA III Dönemindeki Yenilikler ve Hazırlıklar, Şehir 
Eşleştirme Projelerinin Yerele Katkıları” hakkında panel düzenlendi.

Son olarak 22 Mayıs’ta Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu 
Koordinatörü Ural Sevener moderatörlüğünde Türkiye Ulusal Ajansı 
Uzmanları Eren Bolat ve Yunus Duman ile “Erasmus+, ESC Programı, Yeni 
Dönemde Beklenen Değişiklikler, Eurodesk” hakkında panel düzenlendi.
 
Yoğun katılımın olduğu online panellerimiz ilgi gördü. Panellerin son 
aşamasında katılımcılardan gelen sorular cevaplandı.
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2020 Yılı Proje Teklif Çağrıları Eğitim Toplantıları Düzenlendi

Ajansımız tarafından 27 Şubat 2020 tarihinde ilan edilen Turizm 
Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile Mesleki 
Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 12 ve 

14 Mayıs 2020 tarihlerinde online eğitim toplantıları düzenlendi. 

Toplantılar kapsamında katılımcılara proje döngüsü yönetimi ve mantıksal 
çerçeve yaklaşımı hakkında bilgiler verildi. Örnek bir proje üzerinden KAYS 
proje başvuru işlemleri gerçekleştirilerek başvuru belgelerinin tanıtımı 
yapıldı. Toplantılara toplam 568 kişi katılım sağladı. Son olarak proje 
değerlendirme süreçleri hakkında bilgi verildikten sonra katılımcılardan 
gelen soruların cevaplanmasının ardından eğitim sona erdi.
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2020 Yılı Proje Teklif Çağrıları Başvuru Tarihleri Güncellendi

27 Şubat 2020 tarihinde Bakanımız 
Sayın Mustafa Varank’ın teşrifleriyle 
ilan ettiğimiz Mesleki Eğitimin 

Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile Turizm 
Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı 
başvuru tarihleri COVID-19 salgını dolayısıyla 
alınan tedbirler doğrultusunda güncellendi.

Güncel başvuru tarihleri KAYS onayı için 22 
Temmuz 2020 - 23.59, taahhütname teslimi 
için ise 29 Temmuz 2020 - 18.00'dir. Salgının 
durumuna göre gerekli görülmesi halinde ek süre 
uzatımı verilebilecektir. Bu husus, son başvuru 
tarihinden en az 20 gün öncesinden kamuoyuna 
bildirilecektir.



2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı 1. Dönem Sonuçları Açıklandı

Ajansımızdan COVID-19 ile Mücadeleye
3,2 Milyon TL Destek

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı 1. Dönem (2020FD-01) 
kapsamında 27.02.2020 - 20.05.2020 tarihleri arasında 
Ajansımıza yapılan proje başvuruları 28.05.2020 tarihinde 

gerçekleştirilen 2020-04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş 
ve desteklenecek proje listesi Yönetim Kurulu tarafından karara 
bağlanmıştır.

Manisa TSO’nun “Saruhanlı Karma Organize Sanayi Bölgesi Kurulumu 

Fizibilitesi” projesi başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazanmıştır. 
142.300 TL bütçesi olan projeye Ajansımız %100 oranında destek 
sağlayacaktır.

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı’nın kapanış zamanı KAYS onayı için 
27.12.2020 saat 23.59, taahhütname teslimi için 31.12.2020 saat 
18.00’dir. Program bütçesinin bu tarihten önce tükenmesi durumunda 
program başvuruya kapatılacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda ülke genelinde kalkınma ajansları eliyle 
yürütülen COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında Ajansımıza sunulan ve 
yapılan değerlendirmeler sonucunda destek almaya hak kazanan 5 adet projeye 3,2 milyon 

TL’lik destek verilecek olup toplam yatırım tutarının 3,7 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 
COVID-19 MDP kapsamında başarılı bulunarak Ajansımız ile destek sözleşmesi imzalayan projelere ilişkin 
bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Projelerin Bölgemize hayırlı olmasını dileriz.
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2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına 150 Proje Önerisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal 
Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) Bölgemizden 150 
proje önerisi yapılmıştır.

Önerilen projelerin 62’si Afyonkarahisar’dan, 35’i Manisa’dan, 29’u 
Kütahya’dan ve 22’si Uşak’tan gelmiştir. Ayrıca bölgesel uygulamaya 
yönelik olarak 2 proje gelmiştir.

Proje önerilerinin değerlendirme süreci tamamlanmış olup belirlenen 12 
proje 30 Haziran itibarıyla Bakanlığımıza sunulacaktır.

Programın hedefi, uygulandığı 
illerde, yerel dinamikleri harekete 
geçirerek yoksulluk, göç ve 
kentleşmeden kaynaklanan sosyal 
sorunları gidermek, değişen 
sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun 
dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif 
katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, 
sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk 
uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

# Başvuru Sahibi Proje Adı İl İlçe Destek Miktarı (TL) Bütçe (TL) Destek Oranı (%)

1
Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı

Psikologlarımız Yanınızda Manisa Tüm ilçeler 253.480,00 253.480,00 100,00

2
Afyonkarahisar İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü

Tarlada Coronaya Dur Diyoruz, 
Üretime Devam Ediyoruz

Afyonkarahisar
Sultandağı, 

Bolvadin, Emirdağ, 
Sinanpaşa, Şuhut

999.850,00 999.850,00 100,00

3
Manisa Valiliği Yatırım 

ve Koordinasyon 
Başkanlığı

Sürdürebilir Tarım ile Salgınla 
Mücadele'de Manisa

Manisa
Ahmetli, 

Gölmarmara, 
Salihli, Şehzadeler

792.499,40 990.624,40 80,00

4
Kütahya İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü

Kütahya Tarım Gezginlerini 
Ağırlıyor

Kütahya Altıntaş, Aslanapa 255.558,40 319.448,00 80,00

5
Sultandağı 

Kaymakamlığı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Salgına 
Olumsuz Etkilerinin ve Salgından 

Etkilenmelerinin Önlenmesi
Afyonkarahisar Sultandağı 936.765,60 1.170.957,00 80,00
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Personel Alım İlanımız Sonucunda Mülakata Katılmaya 
Hak Kazanan Adaylar Belirlendi

Ajansımız, Bölgesine daha iyi hizmet verebilmek adına, 4 nolu 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel 
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;  4 (dört) Uzman Personel,  

2 (iki) Destek Personeli ve 1 (bir) İç Denetçi olmak üzere 7 personel 
istihdamı ilanını 30 Nisan 2020 tarihinde ilan etmişti.

Personel alım ilanında açıkça belirtilmiş olan nitelikler ve tercih nedenleri 
esas alınmak suretiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda mülakata 
katılmaya hak kazananlar adaylar açıklandı. Ülkemizde uygulanmakta 
olan koronavirüs tedbirleri kapsamında, sözlü yarışma sınavı ileri 
bir tarihte gerçekleştirilecek olup tarihler kesinleştiğinde adaylara 
bildirilecektir.

EK-2: 2020 MART DÖNEMİ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT LİSTESİ

# Başvurulan Pozisyon Adı - Soyadı Değerlendirme Puanı
1

İç Denetçi
HASAN HÜSEYİN GENÇAY 74,50

2 ÖMER FARUK YAKUT 72,20

# Başvurulan Pozisyon Adı - Soyadı KPSS Puanı
1

Uzman
(Sosyal Bilimler)

SEFA ÇİMAN P34 - 94,12587
2 İSMAİL BANİHAN AKSOY P14 - 91,56884
3 BİROL KARSON P34 - 88,48235
4 HÜSEYİN ÇAVDAR P24 - 87,49532
5 FERİDE SALİHA TAŞPINAR P34 - 87,19285
1

Uzman
(Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık)

FATMA SEDA YALÇIN P1 - 87,28762
2 MELİKE ÇETİNKAYA P1 - 86,24063
3 ÜNZİLE ÇETİNCEVİZ P1 - 85,97261
4 ELİFNAZ GÜLCAN P1 - 85,05594
5 ALİ EMRE KARABACAK P1 - 84,51184
1

Uzman
(Mühendislik)

BİLAL ÇELEN P1 - 91,56132
2 SALİH GÖRGÜLÜ P1 - 91,20797
3 ŞERİFE GÜL METE P3 - 91,0907
4 İLYAS GENÇ P3 - 90,60753
5 ALPER TÜRKMENOĞLU  P1 - 89,67007 
6 ERHAN POLAT  P3 - 89,63882 
7 BURAK CANBULAT  P1 - 89,01813 
8 ARDA DİRECİKLİ  P3 - 88,16546 
9 MERYEM ÖZDENTÜRK  P3 - 87,55883 

10 OSMAN ELDEMİR  P3 - 87,19735 
1

Destek Personeli
(Bilgi İşlem Yetkilisi)

 HAKAN BUHURCU   P3 - 79,9994  
2  HACER ÖZKAN   P3 - 74,72635 
3  ZEYNEP YURTTAŞ   P3 - 74,49703 
4  İBRAHİM DENİZ ÇOPUR   P3 - 73,49756 
5  ALİ KURT   P3 - 68,45409 
1

Destek Personeli
(Satın Alma ve Teknik İşler Yetkilisi)

 BURCU BÜTE   P3 - 87,05956 
2  TİMUR TERZİ   P3 - 86,22267 
3  ALİ KEMAL İNCE   P3 - 83,37297 
4  ÖNER AYTAŞ   P3 - 80,43999 
5  YİĞİT DEĞER   P3 - 76,05177 

* İç denetçi için değerlendirme puanları, ilanın “6. Sınav Yeri, Şekli ve Tarihi” bölümünde de belirtildiği üzere, Tablo-2’de yer alan kriterlere göre hesaplanmıştır.

* Uzman personel ve destek personeli için mülakata katılacak adayların belirlenmesinde ilanın “6. Sınav Yeri, Şekli ve Tarihi” bölümünde de belirtildiği üzere, mezun olduğu bölüme karşılık 
gelen KPSS puanları kullanılmıştır.



2019 yılının Ekim ayında UNESCO 
tarafından gastronomi alanında 
Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilen 

Afyonkarahisar’ın “Gastronomi Pulları” 
hazırlandı. Pullar hakkında konuşan Vali 
Mustafa Tutulmaz, “Afyonkarahisar artık 
markalar şehridir. Bu markaların bir parçası da 
şehrin zengin mutfağıdır.” dedi.

Bu çalışmada yer alan pullarda 
Afyonkarahisar’ın yöresel lezzetleri arasında 
yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı, patatesli 
ekmek, haşhaş, sucuk, bükme, lokum başta 
olmak üzere şehrin tarihi, kültürel dokusuna ait 
görseller yer aldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, hatıra pullarının 
takdiminde şunları söyledi: “Afyonkarahisar 
artık markalar şehridir. Bu markaların bir 
parçası da şehrin zengin mutfağıdır. Sayısız 
lezzetin yer aldığı Afyonkarahisar mutfağını 
tescilletmek amacıyla Afyonkarahisar 
Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi olarak 
çıktığımız yolda UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağına başvurduk. Başvurumuz neticesinde 
gastronomi alanında ağa dahil olarak bu 
alandaki zenginliğimizi dünya genelinde 
tescillettik. Bu tescilimizi de kayıt altına almak 
amacıyla ilimizin tarihinin, kültürünün, turizminin 

ve ağırlıklı olarak gastronomik değerlerinin yer 
aldığı pul çalışmasını hazırladık. Afyonkarahisar 
için önemli dönüm noktalarından biri olan 

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına katılmamızın 
ve bu alanda hazırladığımız pul çalışmasının 
şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Afyonkarahisar’ın Gastronomi Hatıra Pulları Hazırlandı

BÖLGEDEN
HABERLER
Hazırlayan | Zeynep Gürlek | Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 
Mühendislik Fakültesi Biyomedikal 
Mühendisliği ile Afyonkarahisar Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi bilim insanları tarafından, 
Kovid-19 salgınında yoğun bakım ünitelerinde 
kullanılan solunum cihazlarının ventilatörleri için 
geliştirilen UV-C ışın temelli cihazın tanıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi konferans 
salonundaki Kovid-19 bulaşmasını engelleyen 
UV-C sterilizatörü tanıtımına Afyonkarahisar 
Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet 
Duran, AKÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. 
Öğr. Üyesi Sadık Kağa, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Fidan, 
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu, 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Elemanı 
Öğr. Gör. Dr. Elif Kağa ve sağlık personeli katıldı.

AKÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi Sadık Kağa yaptığı açıklamada yaptıkları 
cihazın temel amacının yoğun bakımdaki sağlık 
personelini viral yükten korumak olduğunu 
belirtti. Kağa, cihazın geliştirilmiş bir sterilalizatör 
olduğunu kaydetti. Kovid-19 sonrası çeşitli 
problemler üzerine çalıştıklarını ilk önce yüz 
siperliği üreterek hastanelere dağıttıklarını ifade 
eden Kağa, “Daha sonra ventilatör cihazının ikili 
kullanımına olanak sağlayan bir aparat geliştirdik. 
Bizim asıl problemlerimizden bir tanesi de 
entübe Covid-19 pozitif hastaların soludukları 
havanın ventilatörden geçerek ortamın viral 

yükünü artırmasıydı. Biz bu konu hakkında neler 
yapabiliriz diye düşündük.” diye konuştu.

UV-C ışığının Kovid-19’u saniyeler içerisinde 
süre ve ışığın şiddetine bağlı olarak etkisiz hale 
getirdiğinin ispatlandığını kaydeden Kağa, UV-C 
sterilizatörü tanıtımında şu bilgileri aktardı:

“UV-C dediğimiz ışının zaten virüs ve bakteriler 
üzerinde çok etkili olduğu bilinmektedir. Kovid-19 
üzerinde de çok yeni yapılmış bir araştırma var. 
Kovid-19’u saniyeler içerisinde süre ve ışığın 
şiddetine bağlı olarak etkisiz hale getirebildiği ispatlanmış. Dolayısıyla bizler ventilatör eksperium 

hattını zorlamayan, güçlü bir filtre takmadan, 
bunları etkisiz hale getirmek için UV-C temelli 
bir sterilizatör kullanmayı önerdik. Fakat burada 
da şöyle bir durum var: UV-C’yi etkili bir şekilde 
kullanabilmek için ortamdaki diğer insanlara 
bu ışığın yansımaması gerekiyor. O yüzden 
kapalı bir kanal içerisinden eksperium hattından 
gelen havayı geçirerek, orada da kuvvetli UV-C 
ışınına maruz bırakarak virüsleri etkisizleştirmeyi 
amaçlayan bir cihaz geliştirdik. Bu cihazın pandemi 
durumunda bütün ventilatörler için kullanılması 
gereken bir ünite olduğunu düşünüyoruz. 
Böylece sağlık çalışanlarını çok etkili bir şekilde 
koruyabileceğimize inanıyoruz. Dünyadaki 
diğer ülkelerin sağlık personeline maske ve 
tulum sağlamakta zorluk çektiği bir dönemde, 
bizim sağlık personelinin daha yüksek düzeyde 
korunması için böyle bir cihaz geliştirmemiz, zaten 
iyi durumda olan sağlık sistemimizin daha da ileri 
aşamaları gidebileceğinin bir göstergesi olacaktır.”

Bilim İnsanlarından Solunum Cihazlarını Geliştiren Teknoloji

16 ZAFER



Bu yıl 23 Nisan, yeni tip koronavirüs salgını 
nedeniyle toplu etkinliklerle kutlanamadı. 
Ancak Türkiye'nin dört bir yanından 

binlerce çocuk 23 Nisan coşkusunu evlerine 
taşıdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) resmi 
olarak açıldığı günün üzerinden tam 100 yıl geçti. 
Meclisin açıldığı gün olan 23 Nisan, 1927'de 
çocuk bayramı ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramını 
çocuklara armağan etti. Çocukların evlerinde 
yaptığı bayram kutlamaları, günün erken 
saatlerinden itibaren sosyal medyada "Evde 
bayram var" etiketi altında paylaşıldı. Kutlamalar 
için bayraklar ve posterlerle süslenen evlerde 

çocuklar şarkılar ve şiirlerle 23 Nisan'ı yaşamaya 
başladı. Evlerini bayraklar ve resimlerle süsleyen 
çocukların 23 Nisan'a özel şiirler ve şarkılar 
söylediği videolar kadar ebeveynlerinin yazdığı 
mesajlar da 23 Nisan coşkusunu yansıttı. Sosyal 
medyada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle on binlerce paylaşım yapıldı. 
"23 Nisan Kutlu Olsun" ve "Evde bayram var" 
etiketleri sosyal medya gündeminde ilk sıralara 
yerleşti. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Evlerde Coşkuyla Kutlandı
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Kütahya’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
kuruluşunun 100. yılı olan 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na 

özel hatıra ormanı oluşturuldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamaları kapsamında Tavşanlı - Vakıf 
Ormanı'nda 1000 adet ehrami karaçam 
fidanı toprakla buluştu. Yapılan ağaçlandırma 
çalışmasına Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, 
Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı 
Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü 
Necmettin Koç ile Kütahya Orman Bölge 
Müdürü Hasan Keskin katıldı. İlkbaharda 487,40 
dekarlık alana, sonbaharda ise 512,60 dekarlık 
alana dikim yapılarak toplamda 26 bin 500 adet 
fidanın dikilmesi planlanıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçen yıl 
çıkan orman yangınında zarar gören 92 
hektar alan, orman köylerinde yaşayan 

kadınların dikeceği 300 bin karaçam fidanıyla 
yeniden yeşerecek.

Yaylacık ormanlarının Eğriöz ile Şenlik köyleri 
arasındaki bölümünde 12 Ağustos 2019'da 
çıkan yangında zarar gören alanlarda 
ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında 
zarar gören 92 hektar alanın eski görünümüne 
kavuşması için 300 bin fidan dikileceğini 
söyledi.

Yangının hemen ardından çalışmalara 
başlandığını belirten Keskin, "Soğutma 
çalışmalarımız tamamlandıktan sonra 
ekiplerimiz sahayı temizleyerek dikime hazır 
hale getirdi. Sonbaharda 20 bin fidan dikimi 
yapılmıştı. Daha sonra sahanın yeşillendirilerek 
eski görünümüne kavuşması için toprak 
işlemeleri yapıldı. Koronavirüs tehdidi ortaya 
çıktıktan sonra gerekli tedbirleri alarak 
sahadaki dikim çalışmalarını ara vermeden 
sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yanık sahanın işlenmesi ve dikim işlemlerinin 
orman köylüleri tarafından yapıldığını anlatan 
Keskin, "Onlar için hem nakil esnasında hem de 

çalışma esnasında Kovid-19 riskine karşı gerekli 
koruyucu tedbirleri alıyoruz. Açık alan olması 
nedeniyle sosyal mesafede sıkıntımız olmuyor. 
İşçilerimiz her türlü ihtimale karşı maskelerini 
takarak dikim çalışmalarını sürdürüyor." 
ifadelerini kullandı.

Keskin, ağırlıklı olarak orman köylüsü olan 
kadınların dikim çalışmalarını yürüttüğünü 
belirterek "Bu köylülerimiz hem üretime hem de 
aile bütçelerine katkı sağlıyor. İlkbahar sonuna 
kadar yanık sahaya dikeceğimiz 300 bin fidanla 
inşallah burası eski görünümüne yeniden 
kavuşacak." dedi.

Kütahya’da 100. Yıl Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Kütahya'da Yanan Ormanlık Alan Kadınların Eliyle Yeşerecek
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Köylerin Altyapısının Desteklenmesi 
Projesi (KÖYDES) 2020 yılı ilk 
toplantısı Kütahya Valisi Ömer Toraman 

başkanlığında video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirildi. Toplantıda 2020 yılı KÖYDES 
ödeneğinin 33 milyon 810 bin 385 TL olduğu 
açıklandı.

Vali Toraman başkanlığında, Vali Yardımcısı 
Mustafa Güney, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Murat Koyak ile İl Planlama ve Koordinasyon 
Müdürü Seyfettin Uysal'ın katılımıyla Valilik 
toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Genel 
Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, ilçe kaymakamları 

ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan video 
konferans yöntemiyle katıldı.

Toplantıda Kovid-19 tedbirleri, 2020 yılı 
KÖYDES ödeneklerinin dağılımı, tamamlanan 
ve devam eden yatırımlar görüşüldü.

2020 yılı KÖYDES programı kapsamında 
sektörel bazda köy yollarına 11 milyon 923 
bin 201 TL, içme sularına 18 milyon 224 
bin 620 TL, ortak alıma 3 milyon 20 bin 35 
TL, kanalizasyona 411 bin 200 TL, yönetim 
giderlerine 231 bin 329 TL olmak üzere 
toplamda 33 milyon 810 bin 385 TL ödenek 

tahsis edildiği bildirildi.

Vali Dr. Ömer Toraman, 2020 yılının Kütahya 
açısından verimli ve yüksek performanslı bir 
sezon olması temennisinde bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde her yıl 
yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret 
ettiği Spil Dağı Milli Parkı, bu sene 

koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin gezdiği 
Spil Dağı Milli Parkı'nda, havaların ısınması; 
ağaçlar, endemik bitki türleri ve Manisa 
lalelerinin de çiçek açmasıyla seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Mevlevihane, günübirlik 

kullanıma yönelik büfe, yapay gölet, piknik 
ve oyun alanları ile çeşmelerin yanı sıra 12 
hektarlık piknik alanının da bulunduğu milli park, 
120 çeşit endemik bitki türüyle dikkat çekiyor. 

Şehrin güney bölümünde bulunan Spil Dağı'nın 
etkileyici güzellikteki milli parkı, ilkbaharda farklı 
renklere bürünen ağaçları ve bitki örtüsü, mağara, 
kanyon, göl, Tantalos Kalesi gibi doğal ve tarihi 
güzellikleriyle seyahat ve fotoğraf tutkunlarını 

bölgeye çekiyor. Spil Dağı denilince ilk akla gelen 
yılkı atları da bu görsel şölene katkı veriyor. 
Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan 
yılkı atlarının bulunduğu alana 24 kilometrelik 
asfalt yolculuğun ardından ulaşılıyor. Koronavirüs 
salgınıyla birlikte başlatılan ziyaretçi kısıtlaması 
nedeniyle bölge adeta sessizliğe büründü. 
Spil Dağı, bu yıl en sakin dönemlerinden birini 
yaşıyor. Kente gelen turistlerin ilk duraklarından 
olan Spil Dağı'nda, kısıtlama nedeniyle güvenlik 
görevlilerinin dışında kimse bulunmuyor.

Köylerde Yaşam Kalitesi Yükseldi

Ziyarete Kapatılan Spil Dağı'nda Sessizlik

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir 
pazar yerinde Belediye ekiplerince 
"İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan 

alsın" sloganıyla stant kuruldu.

Pazar yerinde, dayanışmayı sağlamak amacıyla 
kurulan standa, maddi imkanı olanlar, ihtiyaç 
sahipleri için aldıkları sebze meyvelerden 
bırakıyor. İhtiyaç sahipleri de buradan istedikleri 
sebze meyveyi alabiliyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk 
Çelik, maddi imkanı olmayanların, hiçbir 
şey söylemeden buradan ihtiyaçlarını 
karşılayabildiğini belirtti. 

Mahalle sakinlerinin yanı sıra esnafın da standa 
destek verdiğini aktaran Çelik, "Ramazan ayını 
idrak ettiğimiz bugünlerde gayemiz birbirimize 
destek olmak." ifadelerini kullandı.

Manisa'da Pazar Yerinde "İmkanı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan 
Alsın" Standı Kuruldu
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Ege Bölgesi'nin en önemli tarımsal 
üretim alanlarından Manisa'nın Salihli 
Ovası'nın en önemli gelir kalemlerinden 

biri olan çekirdeksiz sultaniye üzümü sezonu 
öncesi asma yaprağı sezonu başladı. Sezonun 
başlaması ile birlikte Türk mutfağının en önemli 
lezzetlerinden sarmanın ana malzemesi olan 
asma yaprağını tek tek titizlikle toplayan köylü 
kadınlar, yaprakları ekonomiye kazandırıp hem 
para kazanıyor hem de aile bütçesine önemli bir 
ek gelir sağlıyor.

Sabah saat beşten, gündüz saat ikiye kadar 
yaprak topladıklarını belirten Fatma Cihan, "Hem 
sırayla birbirimizin bağının işlerini yapıyoruz 

hem de topladığımız yapraklarla ekonomiye 
katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını 
karşılarken eşimize maddi katkıda bulunuyoruz. 
Kısacası yazın geçimimizi yapraktan elde 
ediyoruz." dedi. Üzümden önce yapraktan 
kazandıklarını vurgulayan Cihan "Bahar ayının 
gelmesiyle üzümden önce bağdan önce 
yapraktan gelir sağlıyoruz. Bu da bize çok büyük 
katkı sağlıyor. Yaprağın zorlukları da var, bazen 
saat üçe kadar eve gidemiyoruz. Gün ilerledikçe 
ve yaprak çoğaldıkça çok az para kazanıyoruz. 
Emeğimizin karşılığını alamadığımız günler 
oluyor. Sonuçta bağımızın işini yapıp yaprağı yere 
atmıyoruz." diye konuştu.

Salihli Ovası'ndaki üzüm bağlarından yaprak 
alımlarının başladığını belirten Ziraat Odası 
Başkanı Cem Yalvaç ise "Türkiye'de sultaniye 
üzümünün en büyük ve verimli yeri olan Salihli 
Ovası'nda 115 bin dekar alanda gurur ve onurla 
her zaman en iyi üzüm yetiştirilmektedir. En iyi 
asma yaprağı da Salihli Ovası'ndaki bağlardan 
çıkmaktadır. Edirne'den Kars'a, Antalya'dan 
Rize'ye Türkiye'nin dört bir yanına ovamızdan 
bol miktarda ister salamura ister taze bir 
şekilde yaprak gitmektedir." dedi. Yaprağın köylü 

kadınlara ek gelir olduğunu anlatan Yalvaç, "Şu 
an yapraklar, 6 liraya kadar alıcı buluyor. Fiyatın 
durumu, arz ve talebe göre değiştiği için, şu an 
yaprak az fiyatlar iyi, fakat yaprak çoğaldıkça 
fiyatlar düşecektir." dedi. Alıcı ve üreticilere 
uyarılarda bulunan Yalvaç, "Alıcılarımız ve 
üreticilerimiz şu an dünyayı saran koronavirüs 
salgınına karşı daha dikkatli olmalıdırlar." diye 
uyarıda bulundu.

Yaprak Üzümüne Rakip Oldu

Uşak'ın Banaz ilçesinde 80 dekarlık 
alanda kurulan topraksız serada yıllık 3 
bin 500 ton salkım domates üretiliyor.

Koronavirüs salgınına rağmen üretime devam 
edilirken domatesler başta iç pazar olmak 
üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Domates üretiminde dünyanın önemli üretim 
merkezlerinden biri olan Banaz'da jeotermal ısı 
kullanılarak üretilen domateslerden ortalama 
50 kilogram verim alınıyor. Topraksız 
jeotermal serada yüksek verim 
alınması nedeniyle üretilen 
salkım domateslerden 
günlük ortalama 20 ton 
elde edilirken yılda ise 
3 bin 500 ton üretiliyor. 
Koronavirüs salgınına 
rağmen üretime devam 
edilirken tüm yıl verim 

alınan domateslerin yaklaşık üçte biri ise başta 
Almanya ve Rusya olmak üzere pek çok Avrupa 
ülkesine ihraç ediliyor.

Banaz'ı, jeotermal konumunun olması nedeniyle 
tercih ettiklerini belirten seranın Üretim Müdürü 
Barkın Neslihanoğlu, "Böylelikle 60 ile 65 
derecede sıcak sudan faydalanıyoruz. Dekarda 
ortalama 50 ton üretim hedefimiz vardır. 

Hasada kadar 70 ila 90 gün 
arasında bir süremiz vardır.

Ondan sonra hasatla 
birlikte 1 yıl boyunca 
verim alıyoruz." dedi.

Domatesin en çok 
tüketilen meyve 
durumunda olduğuna 

ve ondan dolayı tercih 
edildiğine değinen seranın 

Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul 

Yavuzpala, "Biz dünyada üçüncü domates 
üreticisiyiz. Biz yıllık 3 bin ila 3 bin 500 ton 
domates üretiyoruz, başka ürünlerimiz de var. 
Domatesin önemli bir bölümünü ihraç etmeye 
asıl bu sene başladık. Almanya'ya direkt ihracat 
yapıyoruz. Bu dönemde satışlarımızın önemli bir 
bölümünü iç pazara, yüzde 15'i gibi bir kısmını 
da Rusya'ya gönderiyoruz. Kış döneminde ise 
satışlarımızın çok önemli bir kısmını Avrupa'ya 
ihracat yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Topraksız Jeotermal Sera ile Yılda 3 Bin 500 Ton 
Domates Üretiliyor
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Uşak Bilim ve Sanat Merkezi 
öğretmenleri, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) hastaları ile asgari temas 

sağlayan ve sağlık çalışanları için riski en aza 
indiren videolaringoskop cihazı üreterek sağlık 
kuruluşlarına gönderiyor.

Merkezin Müdürü Hakan Erdal, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, merkezdeki 3 boyutlu 
yazıcıyla daha önce de sağlık çalışanları için 
siperli maske ürettiklerini, Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk'un çağrısıyla gönüllü olarak salgına 
karşı mücadelelerini sürdürdüklerini anlattı.

Yeni tip koronavirüse karşı tüm kurumların 
ellerinden gelen çabayı sarf ettiğini, kendilerinin 
de buna destek olduğunu dile getiren Erdal, bu 
cihazın, sağlık personelinin hastaya temasında 
sosyal mesafeyi korumasına ve virüsün 
bulaşmasını en aza indirmesine büyük katkı 
sağladığına dikkati çekti.

Sağlık çalışanlarının hastaya çok yakın olmak 
zorunda kaldığını, bu cihazın hastaya fazla 
yaklaşmadan soluk borusu ve gırtlak kısmının 

görüntülenmesini sağladığını ifade eden Hakan 
Erdal "Ürettiğimiz videolaringoskop cihazı, 
hastaya çok yaklaşmadan cihazdaki kamera 
sayesinde monitöre bağlanarak karşıdan 
müdahale edebiliyor ve hastalık bulaşma riskini 
en aza indirebilmektedir." dedi.

Türkiye'deki 7 Bilim ve Sanat Merkezi olarak 
bu cihazı üretmeye başladıklarını, cihaza 
ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarının buralardan 
temin edebileceğini, kendilerinin ürettikleri 
cihazları Kırşehir ve Akhisar'daki hastanelere 
gönderdiklerini belirten Erdal, şöyle konuştu: 

"Videolaringoskoplarla sağlık personelinin 
hastaya temasında sosyal mesafeyi korumasını 
ve virüs bulaşmasını en aza indirmeyi 
hedefledik. Cihazın bir tanesi yaklaşık 2,5-3 
saatte basılıyor, bizler de kurum olarak bir günde 
6-7 videolaringoskop cihazı üretebiliyoruz. Bu 
cihazları üretmemizde bizlere destek veren 
başta Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk olmak 
üzere Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a ve İl Milli 
Eğitim Müdürü Bülent Şahin'e teşekkür ederiz."

Uşak'ta Öğretmenler Sağlıkçılar için 
"Videolaringoskop Cihazı" Üretiyor

Uşak’ta din görevlisi Ahmet Mert, 
üniversite eğitimi sırasında 
öğrendiği hat sanatını deriye işliyor. 

Camilerin kapalı olmasından dolayı gününün 
büyük  kısmını  evinde   kurduğu   atölyesinde  geçiren  
Mert, 100   yıllık  sanatı  yaşatmaya  çalışıyor. 

Ulubey ilçesinde yaşayan bir çocuk babası 41 
yaşındaki Ahmet Mert, üniversite yıllarında 
seramik, çini, ahşap, duvar süslemesi, tezhip 
gibi pek çok alanda eğitim gördü. Bu alanlar 
içerisinden hat sanatını seçen Mert, 18 yıldır 
ustası olduğu hat sanatını gerçek deriye 
işliyor. Aynı zamanda Ulubey ilçesindeki Ulu 
Cami'de imamlık yapan Mert, ham deriler 
üzerine genellikle Kur'an lafzı ve hadisler işliyor. 
Hummalı çalışma sonucu ortaya çıkan eserlerin 
kendisine huzur verdiğini belirten Mert, sanatını 
kar amacı gütmeden yapıyor. 

Camilerin cemaate kapalı olması 
nedeniyle camiye Kur'an-ı Kerim 

okumaya giden Mert, evindeyken ise 
zamanının büyük kısmını sanatına ayırıyor. 
İmamlık görevine 8 yıl önce başladığını 
dile getiren Ahmet Mert, imamlıktan önce 
desinatörlük (desen çizici) yaptığını ve desen 
işleme yeteneğinin buradan kaynaklandığını 
belirtti. 

Mert, hat sanatına başlama hikayesini ise 
şöyle anlattı: “Yetenek kurslarına yazıldım. 
Oradaki kurslarda da belirli üniversitelerin 
yetenek sınavlarına başvurdum. Bu arada 

Gazi Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları 
Öğretmenliği Bölümünü kazanıp orada 
üniversite hayatıma başladım. Bölümümden 
dolayı el sanatları ile ilgili bütün alanları 
gördük sayılır. Tabii burada bana deri 
cazip geldi. Ben de deri çalışmalarına 
imam olduktan sonra devam ettim.” 
Mert, hat sanatını deriye işlerken sabırla 
yaptığını ve manevi huzura ulaştığını kaydetti. 
İnsanların yeteneğini duyduklarında şaşırdığını 
dile getiren Mert, tablolarından yakın çevresine 
hediye ettiğini belirterek, “Normalde bir imam 
portföyü vardır ya. İnsanlar bizlerin böyle 
çalışmalarla uğraştığını duyduklarında biraz 
şaşırıyorlar. Bu yaptığımız çalışmalar ham deri 
olduğu için biraz zahmetli ve maliyetli olduğu 
gibi bulması da biraz zor. Maliyetli de olsa biz 
bunu hobi amaçlı yapıyoruz. Biraz da stresimizi, 
yorgunluğumuzu atmak için uğraşıyoruz, iyi 
geliyor.” dedi.

Yüzlerce Yıllık Sanatı Deriye İşleterek Yaşatıyor
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Sayın Arif Öztan, Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak dilerseniz 
röportajımıza sizi tanıyarak 

başlayalım. Bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz? 

1960 yılında Uşak Merkez’de dünyaya geldim. 
Evli ve iki çocuk babasıyım. İlk, orta ve lise 
eğitimimi Uşak’ta tamamladım. 1982 yılında 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden şeref derecesiyle mezun oldum. 
Aradan geçen yılların ardından içimdeki 
öğrenme hevesiyle 2013 yılında yeniden 
İşletme Yüksek Lisansına başladım ve 2015 
yılında diplomamı aldım.

Okul hayatım boyunca aralıksız olarak ticaretle 
uğraştım. 1979 yılında vergi mükellefi olarak 
aktif ticari hayata ilk adımımı attım. 1985 
yılında mühendislik mesleğimi icra etmek üzere 
Arif Öztan-Öztan Mühendislik şirketini kurdum. 
1987 yılında Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında 
mimarlar, mühendisler ve müteahhitleri 
temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildim. 
Ardından 1987-1991 yılları arasında Uşak 
Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen 4 yıl Uşak 
Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Müteşebbis 
Heyetinde görev aldım. 

Üniversite yıllarımdan profesyonel hayatıma 
taşıdığım girişimcilik ruhu ile 1988 yılında 
Uşak’ın ve bölgenin ilk özel sağlık kuruluşu olan 
Özel Öztan Hastanesini kurdum. 

1991-1995 yılları arasında ise Uşak Ticaret 
ve Sanayi Odasında meclis üyeliği görevimi 
yürüterek 1996 yılında tekstil alanında ilk 
yatırımım olan Billur Tekstil’i kurdum. Tekstil 
sanayindeki girişimimi takiben 1997 yılında 
Uşak ve Havalisi Tekstil İşverenleri Sendikası 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilip 5 yılın 
ardından 2002 yılında Sendika Başkanlığı 
görevini devraldım. O zamandan bu yana da 
başkanlık görevimi icra etmekteyim. Bu göreve 
eş zamanlı olarak 2003-2005 yılları arasında 
1985 yılındaki kuruluşunda bizzat bulunduğum 
Uşak Organize Sanayi Bölgesi seçimli genel 
kurulunda yönetime girerek Başkan Vekilliği 
görevini 2 yıl boyunca yürüttüm. Billur Tekstil 
firmamı takiben 2009 yılında da ayrıca kardeş 
kuruluş olan Öztan İpliği kurdum.

Tüm bunların yanında zaman zaman Dünya 
Gazetesi ve Milliyet Gazetesi’ne makale ve köşe 
yazısı yazdım. 

Tekstil İş Verenler Sendikası olarak 
kuruluş amacınız, çalışma sisteminiz 
ve faaliyetleriniz hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 

Sendikamız Uşak daha il olmadan 1952 yılında 
kurulmuştur. Kuruluş amacı ülkemizde sektörde 
o dönemde yoğun kullanılan akrilik elyafın 
ithalatını yapmakmış. Türkiye’de tekstille ilgili iki 
bağımsız sendika var. Bunlardan birisi İstanbul 
Tekstil İşverenler Sendikası bir diğeri ise bizim 
sendikamız. Tabii uzun geçmişine dayanan köklü 
bir sendika olarak tek amacımız, ilimizde tekstil 
sektöründe faaliyette olan işçi ve işverenlerin 
sorunlarına çözümler sunabilmektir.

Hazırlayan | Osman Köprücüoğlu | Uzman | Uşak Yatırım Destek Ofisi

Uşak ve Havalisi Tekstil İşverenleri 
Sendikası Başkanı 

Arif ÖZTAN

 

Röportaj
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Dilerseniz biraz da tekstil sektörü 
hakkında konuşalım. Uşak’ın Türkiye’de 
öncülüğünü ettiği tekstil geri dönüşümü 
sektöründe geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Şehrimizdeki tekstil geçmişinin 400 yıl öncesine 
dayandığı, o dönemde ana faaliyet kolunun ise 
halıcılık olduğu bilinmektedir. Günümüzde de 
dünyanın dört bir yanındaki müzelerde Uşak 
halıları sergilenmektedir. 1913’te yapılan sanayi 
envanterinde ülkedeki 13 tekstil fabrikasından 
üçünün Uşak’ta olduğu görülmektedir. Tabi 
günümüzde de şehrin ana sektörü tekstildir. 
Sektörün istihdam ve ekonomiye ciddi katkıları 
vardır. 

Ana üretim kalemi iplik olmakla birlikte 
nihai üründe de battaniye ve halının olduğu 
görülmektedir. Bunun dışındakiler ara mamul 
sınıfında olduğu için Uşak tekstili ihracatta hak 
ettiği sırayı alamamaktadır. 

Denizli’nin ev tekstil ürünleri, İstanbul’un 

trikosu, yuvarlak örgü kumaşları başta olmak 
üzere sektörde geniş bir yelpazeye iplik 
tedariği hizmeti sunmaktayız. Buradan çıkan 
ipliğin oluşturduğu katma değer 1,5 milyar 
dolar seviyesinde olmasına rağmen direkt 
ihraç edilmediği için dolaylı olarak katkımız 
rakamlara yansımamaktadır. Esas burada 
vurgulamak istediğimiz husus ipliğin geri 
dönüşümden yapılıyor olmasıdır. Dünyada 
emtiaların bu kadar kıymetlendiği, pamuk 
yetiştirmenin maliyetlerinin arttığı bir ortamda 
geri dönüşümden üretilen ürünlerin önemi 
ortaya çıkmaktadır. Ülkemizdeki cari açığa 
tekstil sektörünün katkısı büyüktür çünkü ithal 
edilen malzeme bu sektörde az olmakla birlikte 
büyük oranda kendi öz kaynağıyla ihracat 
gerçekleştirilir. 

Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Berat Albayrak’ın 
geçtiğimiz ay Uşak’a yapmış olduğu ziyarette 
kendilerine de arz ettiğim gibi proje bazlı 
destek almayı hedefliyoruz. Her nerede geri 
dönüşümden emtia elde ediliyorsa biz buna 
proje bazlı destek gelmesini diliyoruz. Bu 

Uşak’ta olabilir, Denizli’de, Gaziantep’te... Bunun 
içine kağıt, cam, demir gibi diğer materyallerden 
elde edilen geri dönüşüm ürünleri de koyulabilir.
 
Peki sizce sektörün geleceğe dair kısa-
orta-uzun vadeli eylem planları neler 
olmalıdır? 

Uşak zaten üç organize sanayi bölgesi 
olan; sanayicilik kültürü, üretim kültürü var 
olan bir ildir. Biz sektörün bölgesel olarak 
desteklenmesini talep ediyoruz. 

Ben Uşak’ın yaklaşık 10 yıl daha dünya ile 
rekabetini sürdürebileceğini düşünüyorum. 
Rakiplerimiz Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülkeler. 
Enerji ve işçilik maliyetlerinin ucuz olması bize 
göre avantajlı olduğu konular. Bizimse en büyük 
kozumuz bilgi birikimimiz, bir diğer avantajımız 
ise Avrupa’ya olan yakınlık. Gerekli destekler 
sağlanıp yatırım iklimi iyileştirilirse bu sektörün 
ilelebet varlığını sürdüreceğini ve rekabet 
gücünü artıracağını düşünüyorum.
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Başkanı olduğunuz Tekstil İşverenler 
Sendikası’nın kurumsallaşması ve 
görünürlüğünün arttırılması amacıyla 
gerçekleştirmekte olduğunuz 
faaliyetleriniz nelerdir?

Biz diğer mesleki kuruluşlar ya da sivil toplum 
örgütleri gibi standart geliri olan bir yapıya 
sahip değiliz. Sanayicilerimizin son dönemde 
yaşamış olduğu dar boğazdan dolayı aidat da 
toplamıyoruz. Tamamen gönüllülük esasına 
dayalı çalışıyoruz. Bu işe mesleki katkı sağlayan, 
gönül veren arkadaşlardan oluşan yedi kişilik bir 
yönetim kurulumuz ve altmış kişilik bir danışma 
meclisimiz var. Personel çalıştırma, kadrolaşma 
gibi bir lüksümüz yok, çünkü gelirimiz de yok. 
Amacımız bu sektörü yere düşürmeden bilgi 
ve birikimimizi tüm ekip arkadaşlarımızla, ildeki 
işçi ve işverenlerle paylaşmaktır.

Diğer sivil toplum örgütleri ya da kamu 
kurumları ile olan ilişkileriniz nasıl, ortak 
faaliyetlerde bulunuyor musunuz? 

İldeki bütün kamu kurumları, mesleki 
kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle 
ilişkilerimiz, istişarelerimiz iyi düzeydedir. 
Zaten Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve 
Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesinin 
kuruluş aşamalarında bizatihi çalışmalarım 
oldu. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Meclis 
Başkanı ve Organize Sanayi Odası Başkanı da 
tekstilci olduğu için ilişkilerimiz gayet iyidir. 

Zafer Kalkınma Ajansı ve faaliyetleri 
hakkındaki düşünceleriniz nedir, 
Ajansın bölgede etkinliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ben Zafer Kalkınma Ajansına teşekkür 
ediyorum. Kendi firmam olarak da Ajansın 
mali destek programlarından yararlandık. 
Başarılı fikirleri olan projelerin hepsine destek 
sağlanıyor. Bu programların ortaya çıkarılması 
ve desteklenmesi noktasında emeği geçen tüm 
arkadaşlardan Allah razı olsun diyorum.

Uşak ve Havalisi Tekstil İş Verenleri 
Sendikası olarak eklemek istediğiniz bir 
husus var mıdır? 

Daha fazla destek sağlanıp ihracatçının önü 
açılırsa sanayicilerimizin daha başarılı olacağını 
düşünüyorum. Bu vesile ile sizlere de tekrardan 
teşekkür ediyorum.
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Zafer Kalkınma Ajansı ile 
Sektöre Vizyon Katarak 
Başarılı Fikirlerlerin 
Ürettiği Projelere 
Tam Destek...



Proje ile 6-14 yaş arası öncelikli olmak üzere eğitim çağındaki 
çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım 
becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin 

kurulması ve bu atölyelerde görev alacak nitelikli bir eğitim kadrosunun 
oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında mobilya kurulumu 
tamamlanmıştır. Mobil Kendin Yap Atölyesi, Yapay Zeka ve Kodlama 
İstasyonu, 3D Tasarım ve Reklamcılık İstasyonu, Açık Kaynak Teknoloji 
Atölyesi ve Artırılmış Gerçeklik İstasyonu ihaleleri gerçekleştirilerek 
malzemelerin kısmi teslimi yapılmıştır.

Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 691.103,30 TL

: 600.000,00 TL

: %86,82

: 15 Ay

: Afyonkarahisar

: Merkez

PROJELERDEN 
GELİŞMELER
Hazırlayan | İzleme ve Değerlendirme Birimi

ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
DESTEKLENEN

YENEP
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İlçedeki temel eğitim kademesi öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine sahip 
olmalarına katkı sağlamak amacıyla kendin yap eğitim sistematiğinin 
ve yenilikçi eğitim anlayışının uygulanacağı fiziki ortamın sağlanması 

projenin ana amaçları arasındadır. 

Gediz Kendin Yap Atölyesi projesi kapsamında tasarlanan atölye, tefrişat 
ve malzeme alımları sonrası kullanıma hazır hale gelmiştir.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün en üst katında 55 m² büyüklükte 
2 salon ve 110 m² büyüklükte 1 salon olmak üzere toplam 220 m² 
mevcut alan üzerine kurulan atölyeden öğrencilerin azami düzeyde 
faydalanabilmesi için ulaşım sıkıntısı olmayacak şekilde merkezi konumda 
olan İlçe MEM binası belirlenmiştir. 

Atölye; Temel Düzey Kodlama ve Yapay Zeka İstasyonu, İleri Düzey 
Kodlama ve Üretim İstasyonu, Turizm İstasyonu ile El Sanatları ve Beceri 
İstasyonu olmak üzere 4 istasyondan oluşacaktır. Her istasyon 12 kişiye 
hizmet verecek şekilde kurgulanmış olup atölyede toplamda 48 kişilik 
gruplar halinde eğitim verilebilecektir.

Gediz Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Gediz Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 338.952,78 TL

: 286.452,78 TL

: %84,51

: 15 Ay

: Kütahya

: Gediz

YENEP
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Proje ile Sarıgöl’de bulunan 6-14 yaş aralığındaki öğrencilerin, 
21. yüzyılın gerektirdiği niteliklere sahip olmalarını sağlayacak 
kendin yap atölyesinin kurulması amaçlanmaktadır. Kurulacak 

atölye sayesinde gelecekte çeşitlenecek meslek alanlarına ilişkin yeni 
nesil teknolojileri kullanabilen gençler yetiştirmek ve ülkede nitelikli iş 
gücü oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca proje 
kapsamında öğretmenlere eğitici eğitimleri verilerek kurulan atölyede 
öğrencilere nitelikli eğitim verilmesi sağlanacaktır. Projede alınacak 
ekipmanların hemen hepsi temin edilmiş olup eğitici eğitimleri sonrasında 
atölye aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır.

Sarıgöl Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Sarıgöl Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 428.397,24 TL

: 385.544,03 TL

: %90,00

: 15 Ay

: Manisa 

: Sarıgöl 

YENEP
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Proje ile 6-14 yaş arası öncelikli olmak üzere eğitim çağındaki 
çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım 
becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin 

kurulması ve bu atölyelerde görev alacak nitelikli bir eğitim kadrosunun 
oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında mobilyaların ve tadilat 
işlerinin yapım süreci devam etmektedir. Robotik atölye malzemeleri alımı 
ve bilgisayar alımı ihaleleri de yapılmıştır. Robotik atölye ekipmanları teslim 
alınmış, bilgisayar kaleminin teslim süreci devam etmektedir. Atölyeler kısa 
sürede hizmete açılacaktır.

Ulubey Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Ulubey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Ulubey Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 199.229,49 TL

: 159.229,49 TL

: %79,92

: 15 Ay

: Uşak

: Ulubey

YENEP
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Hazırlayan | Mustafa Coşkun | Uzman | Manisa Yatırım Destek Ofisi

Narbay Tekstil

Toygar NARBAY

Röportaj

Toygar Bey, röportaj talebimizi kabul 
ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi kısaca 
tanıyabilir miyiz?

1990 yılında Ege Üniversitesi Tekstil 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. 15 
yıllık profesyonel iş hayatında çalışan olarak 
yer aldıktan sonra 2005 yılında İzmir’de 
Narkonteks A.Ş.’yi, 2013 yılında Manisa’da 
Narbay Tekstil’i kurdum. Bir oğlum var.

Firmanızın tarihçesi hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Narbay Tekstil, 26.11.2013 tarihinde 2005 
yılından beri ileri teknoloji çözümleriyle erkek, 
kadın ve çocuk kategorilerinde farklı özellik ve 
çeşitlerde iç giyim ürünleri, ev giyim, pijama ve 
mayo üretimi gerçekleştiren Narkonteks A.Ş. 

iştirakçilerinin koordinatörlüğünde Manisa’nın 
Yunusemre ilçesinde yer alan Muradiye Orta 
Ölçekli Sanayi Sitesinde kurulmuştur. Şirketimiz, 
ülkemizde yeterli derecede tanınmayan fakat 
gerek ulusal gerek uluslararası alanda önemli 
kullanım alanına sahip teknik tekstilin üretim 
hedefiyle yola çıkmıştır.

Firmanızın misyonu hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Geniş ürün ve hizmet yelpazesini esneklik, 
yüksek kalite ve hızlı servis ile ana değerlerimiz 
doğrultusunda yönetmek, yenilikçi ve yaratıcı 
süreçleri destekleyerek rekabetçi ve öncü 
konumunu sürekli güçlendirmek; güncel 
teknolojileri, yalın iş süreçlerini, kurumsal 
yönetim ve bilgi tabanlı karar verme sistemleri 

ile tüm kaynakları etkin kullanmak, tüm 
paydaşlarımız için sürekli güven ve memnuniyet 
yaratarak vazgeçilmez olmaktır.

Firmanızın vizyonu hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Yenilikçi tasarımlarla, fayda ve mükemmellik 
odaklı sürekli bir hizmet anlayışı ile bölgesinde 
lider, küresel ölçekte bir şirket konumuna 
erişmektir.

Firmanızın insan kaynakları yönetimi ve 
istihdam durumu hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Narbay Tekstil olarak insan kaynakları yönetim 
sistemini benimsiyor ve uyguluyoruz. İnsan 
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kaynakları yönetim sistemi ile süreklilik 
sağlanmakta ve süreçler iyileştirilmektedir. 
Yasal şartlara uygunluk ve müşteri 
taleplerinin yerine getirilmesi yolu ile müşteri 
memnuniyetinin artırılması için gerekli olan 
insan kaynağı ihtiyacı belirlenmektedir. İnsan 
kaynakları ekibimiz, uzmanlaşma için gerekli 
eğitimleri, kurumsal altyapı ve çalışma ortamı 
için gereken teknolojik, mali ve diğer ihtiyaçları 
tespit etmekte ve karşılamaktadır. Mevcut 
durumda İzmir Narkonteks Tekstil bünyesinde 
yaklaşık 470 kişi, Manisa Narbay Tekstil’de 
180 kişi istihdam edilmektedir.

Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Üretim hatlarının geneli “body size” olarak 
üretilen birçok modeli kapsamaktadır. 
Koleksiyonlarımız model ve renk bazında 
yeterli çeşitliliğe sahiptir. Üretimde ağırlıklı 
olarak kullanılan Ege pamuğunun yanı sıra 
pamuk / elastan, termal, termolana, termolit, 
cool max gibi kumaşlar da kullanılmaktadır. 
Müşteri tarafından viskos, modal, bambu 
gibi kumaşların tercih edilmesi durumunda 
bu kumaşlar kolaylıkla tedarik edilmekte ve 
üretimde kullanılmaktadır.

AR-GE çalışmalarınız bulunmakta mıdır? Ürün 
geliştirme için neler yapmaktasınız?

Firmamız AR-GE çalışmalarına önem vermekte 
ve ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. 
Bu bağlamda, ana firmamız Narkonteks 
Tekstil “İç Giyim Üretim Süreçlerinde 
Optimizasyon Çalışmaları Yapılarak Hücresel 
Üretim Yönteminin Geliştirilmesi” (TEYDEB 
1501 Programı) ve “Yapıştırma Prosesinin 
ve Bu Prosese Uygun İç Giyim Ürünlerinin 
Geliştirilmesi” (TEYDEB 1501 Programı) 
projelerini başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca 
Narbay Tekstil olarak 2015 yılında “Tekstilde 

Teknoloji Devrine Geçiş (Zafer Kalkınma Ajansı) 
projesini tamamlanmıştır. Halen İzmir’de  Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 
5746 sayılı Kanun kapsamında “Tasarım 
Merkezi” faaliyetlerini sürdürmektedir.

Firmanızda gerçekleştirilen üretim hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Erkek, bayan, çocuk kategorilerinde pamuklu 
iç çamaşırı üretimi yapan firmamız günlük 
40.000 adet üretimiyle yıllık 20 milyon € 
ihracat hacmine ve ayrıca kendi markalarıyla 
elde ettiği iç piyasa cirosu ise 30 milyon 
TL’ye ulaşmıştır. Fabrikamız Avrupa’da tüm 
bedenlerde body size üretim yapabilme 
imkânına sahip üç fabrikadan birisidir.

Firmanızda kurumsal kimlik çalışması 
yapılmakta mıdır? Almış olduğunuz sertifikalar 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şirketimiz toplam kalite yönetimini 

benimsemiştir. ISO 9001, 14001, 45001 
gibi kalite belgelerinin yanında BSCI, SEDEX, 
WALT DISNEY sertifikalarına sahiptir. 
Ayrıca, OEKOTEX, GOTS (Organik), GRS 
(Geri Dönüştürülmüş Ürün), BCI gibi ürün 
sertifikalarımız da mevcuttur.

Markalaşma süreciniz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

2007 yılı Mayıs ayında başta Türkiye olmak 
üzere birçok ülkede tescilli markamız 
Blackspade’i pazara sunmuş olmanın 
heyecanını yaşadık. Pazara sürüldüğü tarihten 
bugüne kadar Türkiye’nin önemli perakende 
zincir mağazaları da dâhil olmak üzere pek çok 
satış noktasına ulaşmış bulunuyoruz. 

2013 yılından itibaren Alive adıyla yeni bir 
markamızı daha pazara sunduk. Bu markayı 
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özellikle tüketim ve satın alma alışkanlıklarının 
değişimine paralel olarak piyasaya çıkardık. 
Markamız, piyasaya çıktığı günden bu zamana 
kadar önemli başarı kazandı ve kazanmaya 
devam etmektedir.

Firmanızın yurt içi pazarları hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Markamız Blackspade pazara sürüldüğünden 
bu tarihe kadar Türkiye’nin önemli perakende 
zincirleri olan YKM ve Boyner mağazaları da 
dâhil olmak üzere 750 satış noktasına ulaşmıştır. 
Ayrıca, aktif 16 yurt içi mağazamız mevcuttur. 
Bunların dışında, e-ticaret kapsamında yaklaşık 
25 e-ticaret sitesinde satışımız bulunmaktadır.

Firmanızın yurt dışı ihracatı hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Firmamız iç pazarda Türkiye geneline hizmet 
vermekte olup yurt dışında da geniş bir müşteri 
portföyüne sahiptir. Kendi markalarımız ile 
üretimlerimizin yanı sıra “private label” olarak 
dünyaca ünlü birçok markaya da üretim 
yapmakta, uluslararası distribütörlere ve 
zincir mağazalara iç giyim ürünleri ihracatı 
gerçekleştirilmektedir. Kendi markamız ve 
“private label” satış yöntemleri dâhil yaklaşık 
30 ülkeye ihracat yapmaktayız. Öte yandan, 
Blackspade markası altında 1 tane yurt dışı 
mağazamız da var.

Firma tanıtımınız için neler yapıyorsunuz? 
Pazarlama stratejileriniz nelerdir? Hangi 
fuarlara katılım sağlamaktasınız?

Fuar katılımlarımızda pazar araştırmaları 
ile katalog, broşür basımı ve sosyal medya 
tanıtım araçları yaygın olarak pazarlama 

faaliyetleri için kullanılmaktadır. Her yıl yaklaşık 
8-10 koleksiyon müşterilerin beğenisine 
sunulmaktadır. Fransa’da gerçekleştirilen ve 
dünyanın bir numaralı iç giyim fuarı sayılan 
“Salon De La Lingerie” fuarına her yıl kendi 
markamızla iştirak etmekteyiz. Sosyal medyada 
ise özellikle facebook, instagram gibi kanallar 
ile tanıtım faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Zafer Kalkınma Ajansı ile yürüttüğünüz proje 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı 
kapsamında gerçekleştirilen “Tekstilde Teknoloji 
Devrine Geçiş” adlı projemiz ithalat bağımlılığını 
azaltmayı, ihracat potansiyeli bulunan veya 
diğer sektörlere girdi sağlayacak nitelikteki 
yeni ürünler geliştirmek ve ürün çeşitliliği 

sunmak suretiyle katma değerin artırılmasını 
amaçlamıştır. Bu bağlamda, işletmemizin 
AR-GE / inovasyon kapasitesi ile üretim 
altyapısının geliştirilmesi, dış pazar payının 
ve uluslararasılaşma düzeyinin artırılması 
hedeplenmiş olup işletmemizin pazarlama 
kapasitesi ve kabiliyetinin geliştirilmesi 
önceliklendirilmiştir.

Hazırlamış olduğumuz projemizle, başlangıç 
üretim sistemimizde yer alan iç giyim 
ürünlerinin yanına teknik tekstil ürünlerinden 
termal alt pantolon, termal atlet, termal üst 
t-shirt, termal çocuk body ve polo shirt – t-shirt 
(termal, yüksek görünürlük sağlayan reflektör 
baskılı ve Hollanda polisinin özel kullanımına 
uygun şekilde fonksiyonel dizaynlı) ürünlerinin 
üretimine başlanması hedeflenmiştir. Bu hedef 

Hollanda Polis teşkilatına üretilen
 “Politie” Polo T-shirt
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doğrultusunda 5 adet yeni üretim bandı devreye 
alınmış, 4 adet tekstil mühendisi / teknikeri istihdamı 
ile birlikte 47 kadın operatör istihdamı sağlanmıştır. 

Ayrıca, önceki tecrübelerimizden yola çıkarak 
gerçekleştirdiğimiz planlamalardan hareketle 
(özellikle iş kıyafetleri / workwear üzerine) Hollanda, 
Belçika, İtalya polisi ve diğer potansiyel müşterilere 
yönelik ihracat çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda, teknik tekstil ürünlerinin hedeflendiği 
pazarlar için Alive-Techwear ismiyle bir marka 
oluşturulmuş, teknik tekstil ürünleri ihracatının 
hedeflendiği ülke ve müşteriler ziyaret edilmiş ve ürün 
tanıtımında kullanılmak üzere basılan ürün kataloğu 
bu ziyaretlerde müşterilere sunulmuştur.
   
Zafer Kalkınma Ajansı ile tekrar birlikte çalışmak ister 
misiniz? Aklınızda yeni proje fikirleri var mı?

Zafer Kalkınma Ajansı ile tekrar çalışmayı kesinlikle 
isteriz. Elimizde tasarım merkezi ile tasarlamış 
olduğumuz yeni termal ürünler, yeni iç giyim ürünleri 
gibi koleksiyonlar var. Bunların seri üretimine yönelik 
projeler planlamaktayız. 

Ajansımız ve okurlarımızla başka bilgi ve önerilerinizi 
paylaşmak ister misiniz?

Zafer Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz 
projeden büyük memnuniyet ve gurur duyduk. 
Henüz proje yapmamış ancak yapmayı düşünen 
firmalara kesinlikle proje sunmalarını, daha önceden 
proje sunmuş ve projeleri kabul edilmemiş dahi olsa 
bu amaçtan vazgeçmemelerini öneriyoruz. Zafer 
Kalkınma Ajansına ve çalışanlarına desteklerinden 
ötürü çok teşekkür ederiz.
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Birçok uygarlığın izlerine rastlanan “Amorium Antik Kenti” günümüzde 
Ankara ilinin 170 km güneybatısında, Afyonkarahisar’ın 70 km 
kuzeydoğusunda ve Emirdağ ilçesinin 12 km doğusunda yer almaktadır. 
Ayrıca MÖ 2000'li yıllardan itibaren Hitit Dönemi, Frig Dönemi, Yunan 
Dönemi, Roma Dönemi, Bizans Dönemi, Selçuklu Dönemi ve Osmanlı 
Dönemi’nde kesintisiz yerleşim görmüş bir antik kenttir. 

Kent, Yukarı Şehir ve Aşağı Şehir olarak iki bölümde değerlendirilmektedir. 
Alandaki en erken yerleşim merkezi “Yukarı Şehir” olarak adlandırılmış 
olan höyüğün bulunduğu bölgedir. Yukarı Şehir, höyüğün kenarlarında 
hala izleri görülebilen Bizans Dönemi sur duvarlarıyla, Aşağı Şehir ise 
bütün şehri kuşattığı takip edilebilen bir koruma duvarıyla çevrilidir. Sit 
alanında Klasik Dönem ve Helenistik Dönemi’ne ait arkeolojik kalıntılar 
olmamasına rağmen, Amorium o dönemlerde Orta Anadolu tarihinde de 
önemli bir rol oynamıştır. 

Amorium'un, Roma Senatosu tarafından bölgede kendi parasını basma 
izni verilen ilk şehirler arasında oluşu, MÖ 1. yüzyıl başlarında Doğu 
Frigya'da önemli bir pozisyonda olduğunu göstermektedir. Amorium Geç 
Antik Dönem’de düzenli yapılan festival ve fuarlarıyla civar kasabalardan 
çok sayıda insanı çeken önemli bir ticaret şehri olmuştur. Genç Roma 
şehrinin önemli bir diğer özelliği de İmparator Zenon Dönemi’ne dayanan 
sur duvarlarıdır. 

MS 640 yılından itibaren Amorium, Anadolu'da Bizans ordusunun askeri 
karargâhı ve sonra da Anatolikon Theması’nın (eyalet) başkenti olmuştur. 
Bizans Dönemi'nde yaşanan “Karanlık Çağ” boyunca (MS 7. yüzyılın 
ortasından 9. yüzyılın ortasına kadar) Amorium, Arap saldırılarına karşı 
Bizans topraklarının korunmasında güçlü bir kale görevi görmüştür. 
Bizans Dönemi’nde şehrin iyice önemi artmış ve imparatorluğun başlıca 

Hazırlayan | Suat Bayram | Uzman | Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi
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şehirlerinden biri haline gelmiştir. Kentteki pek çok yapılaşma faaliyeti de 
bu dönemde görülmüştür. MS 838 yılında Harun Reşid'in oğlu Mutasım'ın 
ordusu tarafından kuşatılan, MS 931'de Tarsus emiri tarafından ateşe 
verilen kent, kazılardan elde edilen verilere göre MS 10 ve 11. yüzyıllarda 
askeri ve stratejik önemini yeniden kazanmıştır. 1071 Malazgirt 
Savaşı’ndan sonra Bizanslıları yenen Selçuklular kente yerleşmişlerdir. 
MS 1116'da Amorium'un Selçukluların elinde olduğu bilinmektedir. Kent 
daha sonra Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetine geçmiştir. 

Amorium'da ilk çalışmalar, 1987 yılında Prof. Dr. R. Martin Harrison 
tarafından bir yüzey araştırması ile başlamıştır. Harrison, 1988'den 
1992 yılına kadar Kent’in güneybatısındaki şehir surlarında, Aşağı Şehir 
Bazilika'da ve Yukarı Şehir'de 14. yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadarki 
kalıntılara ilişkin kazı çalışmaları gerçekleştirmiştir. 

“Amorium Kazıları Projesi” 1993-2009 yılları arasında Dr. Chris 
Lightfoot tarafından devam ettirilmiştir. Dr. Lightfoot 1990 yılında 
Aşağı Şehir kilise kompleksinde başlatılan çalışmalara devam etmiştir. 
Bu çalışmalarda kompleks içinde ana kilise, vaftizhane ve birçok mezar 
ortaya çıkarılmıştır. Aşağı Şehir surlarında üçgen planlı kulenin batısında 
yer alan kapıda, 1996 yılında Aşağı Şehir Kilisesi'nin kuzeyinde, sit 
alanının yaklaşık olarak ortasında yer alan ve “Büyük Mekân” olarak 
adlandırılan alanda çalışılmaya başlanmıştır. Bu alanda 2001 yılında MS 
6 ve 9. yüzyıllar arasında kullanılmış olan Bizans Hamamı ve döşemesiz 
bir sokak ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bu alanın, kentin önemli bir şarap 
üretim merkezi olduğu anlaşılmıştır.

2013 yılında Amorium kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile 
Afyonkarahisar Müzesi başkanlığında ve Anadolu Üniversitesinden Doç. 
Dr. Zeliha Demirel Gökalp'in bilimsel danışmanlığında sürdürülmüştür. 
2014 yılından itibaren kazı çalışmaları Bakanlar Kurulunun 23.06.2014 
tarihli ve 2014/6552 sayılı Kararı doğrultusunda kazı çalışmaları Doç. 
Dr. Zeliha Demirel Gökalp’in başkanlığında devam etmiştir. Amorium'da 
gerçekleştirilen çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Emirdağ Kaymakamlığı, 
Emirdağ Belediyesi, Davulga Belediyesi ve çok sayıda sivil toplum 
kuruluşu destek olmaktadır.
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Genel Bakış

Coğrafi ve doğal yönden güzel bir görünüm ve yerleşim alanına sahip 
olan Pazarlar ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 900 metre ve 
yüzölçümü 182 km²dir. Arazi bakımından engebeli bir görünüm arz etse 
de arazinin %85’i ekilip dikilmeye uygundur. Bölgede Ege iklimi 
hüküm sürmesine karşın, İç Marmara ve Batı Anadolu iklimleri 
arasında bir geçit ikliminde yer almaktadır. En düşük ısı Ocak 
ayı sonlarındadır. Yıllık yağış ortalaması 380 mm’dir.

Pazarlar, Kütahya il merkezine 135 km mesafede olup 
Kütahya‘nın güneybatısında yer almaktadır. Doğusunda 
Şaphane ilçesi ile 30 km, güneyinde Manisa ili Selendi 
ilçesi ile 24 km mülki sınıra sahiptir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi'nin 2019 yılı verilerine göre ilçenin köyleri ile beraber toplam 
nüfusu 5.086'dır. 

Genel olarak ilçe halkı geçimini tarım, hayvancılık, dokumacılık ve halıcılık 
ile sağlamaktadır. İlçede antimon madeni bulunmaktadır. İlçede bulunan 
2 lisede toplam 127 öğrenci eğitim görmektedir. Ayrıca Kütahya 
Dumlupınar Üniversitesine bağlı Pazarlar MYO bulunmaktadır.

Tarihi

Kesin tarihi bilinmemekle birlikte MÖ 1200'lü yıllarda Ural-Altay kökenli 

olan Frigler bu bölgeye hakim olmuştur. Pazarlar, 500 yıl süren Frig 
hakimiyeti zamanında Kadoi (Gediz) ve Ansır (Simav) coğrafyasında 
yer almış ve Kadoi’ye bağlı kalmıştır. Ancak İon ve Roma hakimiyetine 
Gediz’den önce girmiştir. Bu bölgede meydana gelen depremler ve 
istilalar dolayısıyla kurulu şehir yoktur ve yerleşim yerlerinin yeri sık sık 

değişmiştir. Antik yerleşim yerleri ortaya çıkarılmayı beklemektedir.

Pazarlar ilçesinin bulunduğu mevki, eski yerleşim yerleri 
halkının mal değişim yeri (alışveriş merkezi) olarak 
kullandığı yerdir. Tahmini 700-800 yıl önce çevresindeki 
yerleşim yerlerindeki halk, çeşitli sebeplerle (aşiret kavgası 

vb.) bulundukları yerden bugünkü Pazarlar'a göç etmiştir.

İlçe, ismini Pazarcık nahiyesinden almaktadır. 1942 yılına kadar 
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı olan Pazarlar, 1942 yılından sonra 

Simav ilçesine bağlanmıştır. Simav ilçesine çok yakın olması nedeniyle 
Simav tarihi ile yakın ilgisi vardır. Antik dönemlerde Synaus ile yakın 
ticari ve ekonomik ilişkisi olduğu tahmin edilmektedir. Roma Dönemi 
ve Bizans Dönemi’ne ait kalıntılar bulunmaktadır. Daha sonra sırasıyla 
Germiyanoğlu Beyliği’ne ve Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanmıştır. 

Pazarlar, 1958 yılında belde olarak kaydedilmiş olup ilçe başvurusu 
09.05.1990 tarihinde kabul edilmiştir. 08.08.1991 tarihinde ilk 
kaymakamın göreve başlaması ile Simav'dan ayrılarak Kütahya'nın 
ilçeleri arasına katılmıştır.

Hazırlayan | Aziz Aytaş | Uzman | Kütahya Yatırım Destek Ofisi

35

VİŞNE VE 
KİRAZ DİYARI 

PAZARLAR

İLÇ
E T

ANITI
MI

ZAFER



Turizm

Vişne ve kiraz bahçeleri ilçenin önemli turizm değerleri olarak gösterilebilir. 
Pazarlar ilçesinde 1994 yılından beri her yıl haziran ayında düzenlenen 
ve önemli bir turizm etkinliği olan Altın Kiraz ve Vişne Festivali son yıllarda 
yapılmamaktadır. 

Ayrıca Pazarlar ilçesi sahip olduğu doğasıyla adından söz ettirmektedir. 
Pazarlar Sulama Göleti eşsiz doğasıyla yerli halkın ve çevre illerden 
gelenlerin uğrak yerlerinden biridir.

Tarım ve Hayvancılık

Pazarlar ilçesi vişne ve kiraz diyarıdır. İlçede yetiştirilen vişne ve kiraz 

parlak kırmızı renkli, iri taneli ve uzun raf ömürlüdür, bu yüzden özellikle 
tercih edilir. İlçede yetiştirilen kirazların büyük bölümü yurt dışına ihraç 
edilir. Ayrıca ilçede üretilen diğer tarım ürünleri; yulaf, buğday, ceviz, arpa, 
yonca, korunga, mürdümük ve mısırdır. 

İlçe halkının temel gelir kaynağı olan meyvecilik ve hububat yetiştiriciliğinde 
özellikle son on yıl içerisinde büyük gelişmeler kat edilmiş olup meyve 
üretiminde (vişne, kiraz, armut, erik ve ayva) büyük artış sağlanmıştır.

Ayrıca 2.590 büyükbaş ve 8.800 küçükbaş hayvan sayısına sahip ilçede 
yıllık 4 bin ton süt üretimi gerçekleşmektedir.
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Giriş

Dünyanın var oluşu ile birlikte doğada bulunan bitkilerin tedavi amaçlı 
kullanımı neredeyse insanlık tarihiyle birlikte başlamıştır. Ülkemiz zengin 
florasıyla çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiye sahip olmasından dolayı, 
birçok bitki yüzyıllardan beri tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Bu yüzden 
Anadolu’da yaygın bir şekilde geleneksel tıbbi yöntemlere rastlanmaktadır. 
Bu yöntemler geçmişten günümüze kadar uzun tecrübeler sonunda 
gelmiştir. Bunun neticesinde günümüz modern eczacılıkta da kullanılan 
birçok ilaç bu yöntemlerin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Tıbbi ve aromatik 
bitkiler hastalıkların önlenmesi, sağlığın sürdürülmesi ve hastalıkların 
iyileştirilmesi için ilaç olarak geleneksel ve modern tıpta kullanılmaktadır. 

Ülkemize bitki zenginliği açısından bakıldığında dünyada önde gelen 
ülkelerden birisi olmakla birlikte Avrupa kıtasında 12.000 tür mevcutken, 
Türkiye yaklaşık olarak 9.500’ün üzerinde türe sahiptir. Ayrıca tıbbi ve 
aromatik bitkiler ile ilgili olarak yeni tür araştırmaları çoğaldıkça bu sayı 
her geçen gün artmaktadır. Ülkemizin bu kadar zengin bir floraya sahip 
olması, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir köprü konumunda olması, 
İran-Turan, Akdeniz ve Avrupa-Sibirya gibi üç bitki coğrafyası bölgesinin 
bir arada bulunduğu özel bir konumda yer alması, birçok cinsin gen 
merkezi olması; iklimsel, topoğrafik ve jeolojik farklılıklar göstermesi; 
deniz, göl, akarsu, bataklık gibi değişik sucul ortamlara sahip olması, 
0-5.000 metreler arasında değişen yükseklik farklılığına sahip olması 
ve ülkenin doğusu ve batısı arasında iklimsel ve jeolojik bakımından 
farklılıklar bulunmasına dayandırılmaktadır (Anonim, 2015).

Tıbbi ve aromatik bitkilerin bir kısmı doğadan toplanırken bir kısmı da 
kültüre alınmış olup üretimi yapılmaktadır. Bununda beraber tedavi amaçlı 
kullanılan bitkilerin önemli bir kısmı genel olarak doğadan toplanmaktadır. 
Tıbbi ve aromatik bitkilerin en çok göze çarpan ve araştırmaya konu olan 
özellikleri gıda ya da kozmetik sanayi değil tedavi amaçlı kullanılmalarına 
yönelik yapılan araştırmalardır. Dünyanın birçok ülkesinde bitkiler ile 
tedavi; geleneksel tedavi, tamamlayıcı tedavi, doğal tedavi gibi isimlerle 
adlandırılmaktadır (Acıbuca ve Bostan Budak, 2019). Birçok alanda 
kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler biyolojik kültürel ve endüstriyel 
kaynaklardır ve bu kaynaklara olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu 
bitkiler tıp ve sağlık alanında sentetik yolla elde edilen etkin maddelerine 
göre çok yönlü etkiye sahip olmaları ve yan etkilerinin olmaması gibi 
nedenlerle değeri sürekli artmaktadır (Anonim, 2012).

Makale
TR33 Bölgesi'nde Tıbbi ve 
Aromatik Bitkilerin 
İlaç Sanayisinde Kullanımı

Hazırlayan | Vahit Akyol | Koordinatör | Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi
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Tablo 1: Türkiye’de Üretimi Yapılan Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Ekiliş ve Üretim Miktarları 

Kaynak: TUİK, 2019

Türkiye özellikle kekik ve haşhaş üretiminde dünya üretiminde ilk sırada yer 
almaktadır. Dünyada haşhaş ekimi Birleşmiş Milletler teşkilatı denetiminde 
yapılmakta olup yasal ana üretici ülkeler Türkiye, Hindistan, Avustralya, 
Fransa, İspanya ve Macaristan’dır. Türkiye ve Hindistan Birleşmiş Milletler 
teşkilatınca geleneksel haşhaş üreticisi ülkeler olarak Türkiye ve Hindistan 
kabul edilmektedir (TMO, 2015).

Son 3 yıllık üretim miktarlarına bakıldığında dekar başına verimin sadece 
haşhaşta artış gösterdiği diğer ürünlerde dalgalanma olduğu görülmektedir. 
Özellikle haşhaşta verimin artmış olması, kontrollü ekimin getirmiş olduğu 
olumlu bir sonuçtur.

3. Tıbbi ve Aromatik Bitki Ticareti

Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok farklı alanlarda ve sanayi kollarında 
tüketimine paralel olarak bu bitkilerin dünya ticaret hacmi her geçen gün 
artmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkileri özel olarak sınıflandıran bir sistem 
bulunmadığından dünyadaki üretim miktarlarını tespit etmek genel olarak 
zordur. Gıda ve Tarım Örgütünün istatistiklerinde tıbbi ve aromatik bitkilere 
ilişkin veriler yer almamaktadır. Aynı şekilde ticareti yapılan ürünlerin 
her birine ayrı ayrı GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numarası 
verilmemiş olduğundan ticaret rakamlarına da tam olarak erişmek 
mümkün olmamaktadır.

2016 2017 2018
Bitki Adı Alan (dekar) Üretim (ton) Alan (dekar) Üretim (ton) Alan (dekar) Üretim (ton)

Kırmızı biber 122.415 228.531 101.710 179.264 119.865 227.380
Anason 136.552 9.491 121.833 8.418 124.455 8.664
Kimyon 268.849 18.586 267.358 19.175 361.761 24.195
Kekik 121.127 14.724 121.472 14.477 139.061 15.895

Çörek Otu 23.160 2.527 32.560 3.094 33.864 3.322
Rezene 17.503 2.464 16.525 2.022 23.400 3.067
Kişniş 503 42 410 29 405 29

Haşhaş 299.217 16.550 237.314 13.836 451.226 26.991
Şerbetçiotu 3.415 1.846 3.300 1.785 3.300 1.785

Oğulotu (melissa) 213 108 207 106 172 84
Adaçayı 3.681 411 4.123 557 3.951 428
Lavanta 5.700 747 6.606 845 8.684 1.040

2. Dünya ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Dünya genelinde ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin önemli bir kısmı 
doğadan toplanmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler, doğadan toplananlar 
ve kültürü yapılanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğadan toplanan 
tıbbi ve aromatik bitkiler; ormanlar, meralar, kullanılmayan tarım arazileri 
gibi yerlerde kendiliğinden yetişen bitkilerin meyve, sap, yaprak, çiçek gibi 
kısımları ile bazen tarımsal arazilerde yetişen yabancı otlar olabilmektedir 
(FAO, 2005). Dünya çapında ticari amaçlarla kültürü yapılan tıbbi ve 
aromatik bitki sayısı yaklaşık 900 kadardır (Arslan ve ark, 2015). Gıda 
ve Tarım Örgütünün önemli üretici ülkelere ilişkin verileri incelendiğinde 
üretimde Çin ve Hindistan gibi bitki türleri bakımından zengin olan 
ülkelerin önde olduğu görülmektedir.  Bu ülkelerde tıbbi ve aromatik bitki 
ticareti yoğun olarak yapılmaktadır.

Tıbbi ve aromatik bitkiler ağırlıklı olarak Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu 
Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden toplanmaktadır. Tıbbi 
ve aromatik bitkilerde sürdürülebilir üretim ve pazar potansiyelini 
yeterince değerlendirmek için bu ürünlerin istenen miktar ve kalitede 
olması gerekmektedir. Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerin öneminin 
artmasına paralel olarak tarımsal çalışmalara başlanmış, özellikle son 
yıllarda bu bitkilerde çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmalarında 
artışlar gözlenmiştir. Kekik, anason, kişniş gibi birçok tıbbi ve aromatik 

bitkide standarda uygun çeşitler geliştirilmiştir (Arslan ve ark., 2015).

Ülkemizdeki tıbbi ve aromatik bitki türlerin en az 1.000 kadarından çeşitli 
şekillerde yararlanıldığı ve 400 kadarının ticaretinin yapıldığı tahmin 
edilmektedir (Başer, 2019). Ülkemizde ticareti yapılan tıbbi ve aromatik 
bitkilerin önemli bir kısmı doğadan toplanarak elde edilmektedir. Öte 
yandan az miktarda olsa da kültürü yapılan bitkiler bulunmaktadır. 
Tablo 1’deki 2016 - 2018 yılları arasında tarımı yapılan bazı tıbbi ve 
aromatik bitkilere ait üretim rakamları incelendiğinde kültürü yapılan 
ve dış ticaretimizde önemli bir potansiyele sahip olan bitkiler arasında 
kırmızı biber, haşhaş, kimyon, kekik ve anason ürünlerinin ilk sıralarda yer 
aldığı görülmektedir. Son 3 yıllık üretim miktarlarına bakıldığında özellikle 
kekik ve lavantada ekiliş ve üretim rakamlarında her yıl artış olduğu 
görülmektedir. Bunun yanı sıra 2018 yılında haşhaş ve lavanta üretiminin 
dikkat çekici şekilde arttığı görülmektedir.
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Ülkemiz tıbbi ve aromatik bitki ihraç eden önemli ülkeler arasında 
yer almakta ve bu bitkilerin dış satımı genellikle doğadan toplamaya 
dayanmaktadır. Dünyada ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin %50’si 
gıda, %25’i kozmetik ve %25’i ise ilaç sanayiinde kullanılmaktadır. Dünyada 
en fazla tıbbi ve aromatik bitki ihracatı yapan ülkeler Çin, Hindistan, ABD, 
Güney Kore, Singapur ve Almanya'dır. Başlıca ithalatçı ülkelerin ise ABD, 
Suudi Arabistan, Almanya, İtalya ve Yunanistan olduğu söylenebilir.

Türkiye; kekik, defne yaprağı, kimyon gibi ürünlerde en önemli ihracatçı 
ülkedir. 2016 yılında bu ürünlerin dünya ihracatı 383 milyon dolar, ithalatı 
ise 763 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz söz konusu ürünlerde 
114 milyon dolar değerinde ihracatla birinci sıradadır. Bu oran toplam 
ihracat değerinin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Bu rakam 2018 
yılında 105 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (Başer, 2019).  

4. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tedavi Amaçlı Kullanımı

20. yy. başındaki sosyopolitik olaylar, teknolojik gelişmeler tıbbi aromatik 
bitkilerin üretimi ve kullanımındaki gelişmelere bakıldığında bitkisel ilaç 
kullanımında azalmaya sebebiyet vermiştir. 1930-1940’lı yıllarda sentetik 
ilaç üretimlerinde hızlı bir artış olmuştur. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 
yaşanan sosyoekonomik değişiklikler, sentetik ilaç eldesi ve endüstriyel 
alanda ilerlemeler kaydeden batılı ülkelerde 1970’lerin sonuna kadar 
bitkilerin tıbbi alanda kullanımında azalmalar olmuştur. Yüzyıl başlarında 
bitkisel ilaç kullanımı %40’ın üzerindeyken, 1970’li yılların ortalarına 
doğru bu oran %5’in altına inmiştir (Göktaş ve Gıdık, 2019).

Ülkemizde bitkilerden ilaç, gıda, baharat ve yakacak başta olmak üzere 
değişik şekillerde yararlanılmaktadır. Ülkemizde 114 familya ve 458 cinse 
ait 1.280 taksonun gıda veya tıbbi amaçlı kullanıldığı kayıtlıdır (Topçu, 
2017). 1990’lı yıllarda Türkiye’de 500 civarında olduğu belirtilen tıbbi 
bitkilerin sayısı (Baytop 1999), Hüsnü Can Başer’in (2019) çalışmasına 
göre 1.000’i aşmıştır.

Tıbbi bitkilerin tedavi edici etkileri konusunda genel yaklaşım, bitkilerin 
ilaçlara göre yavaş ama daha uzun süren kalıcı etkiye sahip oldukları 
yönündedir. Bu sebeple, bitkilerden yararlanırken beklenen fayda için 
kullanıma uzun süre devam edilmelidir. Bir ilacın tedavi edici etkisi 
dozuna, kişinin fiziksel yapısına, kullanılan ilaca gösterilen vücut direncine/
tepkisine bağlı olarak değişirken yan etkileri çok çeşitli olabilmektedir. Yan 
etkiler konusunda oluşan olumsuz ve gerçekçilik payı da olan algı, bitkisel 
etken maddelerden hazırlanan ilaçlardan yüksek bir etki beklentisine ve 
güvenlilik duygusuna yol açmaktadır.

5. TR33 Bölgesi'nde Yetiştirilen Tıbbı ve Aromatik Bitkilerin 
Durumu

Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu doğal zenginlikler 
zaman içerisinde de kültürel zenginlikler ile de harmanlanarak nesilden 
nesile aktarılarak süregelmiştir.  Ülkemiz zengin bir bitki florasına sahip 
olup 4.000'in üzerinde endemik bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. 
Floranın bu kadar zengin olması ülkemizin Akdeniz, İran-Turan ve Avrupa-
Sibirya bölgelerinde yer alması nedeniyle zengin bir içeriğe sahip olan 
ülkemizde, üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği yerde yer alması nedeniyle 
TR33 Bölgesi de floranın zengin olduğu bir bölgedir. Bu sebepledir ki, 
TR33 Bölgesi'nin flora yönünden zengin olması halkın bitkilerden birçok 

39ZAFER



şekilde yararlanmasını sağlamıştır. Ancak bu alanda yapılan çalışmalar 
sınırlı olmakla birlikte yerli ve milli ilaç sanayii konusunda bölgemizin 
katkı sağlayabilmesi adına daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Mevcut 
durumda yapılan çalışmalar neticesinde TR33 Bölgesi’nin tıbbi ve 
aromatik bitkiler yönünden değerlendirmesi yapılmıştır.  

5.1 Afyonkarahisar İlindeki Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Durumu

Afyonkarahisar ilindeki tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda birçok 
araştırma yapılmıştır. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 
Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezi bu alanda yenilikçi çalışmalar yürütmektedir. 
Gerek deneme üretimleri gerekse laboratuvar altyapısı ve AR-GE 
çalışmaları, bu alanda şehre ve bölgeye ivme katmaktadır. 

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan verilere göre 
2019 yılı itibarıyla çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 143.000 da alanda tıbbi 
ve aromatik bitkiler tarımı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 1.100 da 
alanda tarımı yapılan ve kayıt altına alınmamış lavanta, aspir, anason, 
kimyon ve çörek otu da bulunmaktadır. 

Geçmiş yıllarda aspir üretimi çok olmakla birlikte şu an ekim miktarı 
azalmıştır. Bunun yanı sıra Başmakçı, Dinar ve Dazkırı ilçelerinin olduğu 
bölgede yaklaşık 3.000 da alanda gül yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Ayrıca Başmakçı ilçesinde gül kooperatifi aracılığı ile gül yağı, gül suyu 
üretimi de yapılmaktadır. Son yıllarda lavanta yetiştiriciliğine yoğun ilgi 
gösterilmekle birlikte Dazkırı ve Dinar ilçelerinde üretime yönelik talep 
her geçen gün artmaktadır. Özellikle Dazkırı İlçesi İdris köyünde 1.350 
da arazide lavanta yetiştiriciliği yapılmaktadır. Afyonkarahisar ilinde tıbbi 
ve aromatik bitkilerin üretimi Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2: Afyonkarahisar İlinde Üretilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Kaynak: Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019

İlçeler Ürünler Ekilen alan (da) Üretim Miktarı (ton)

Başmakçı
Gül (Yağlık) 900 279

Haşhaş (Tohum+kapsül) 2.716 210
Lavanta 63 8

Bolvadin
Anoson 1.500 128

Haşhaş (Tohum+kapsül) 2.409 448
Kimyon 60 5

Bayat Haşhaş (Tohum+kapsül) 401 36

Çay
Anoson 50 1

Haşhaş (Tohum+kapsül) 7.235 1.398
Lavanta 10 2

Çobanlar Haşhaş (Tohum+Kapsül) 3.525 884

Dazkırı

Gül (Yağlık) 785 283
Haşhaş (Tohum+Kapsül) 9.133 58

Kekik 8 150
Lavanta 1.350 162

Dinar

Anoson 660 46
Gül (Yağlık) 1.150 345

Haşhaş (Tohum+Kapsül) 21.568 3.110
Kekik 1 21

Lavanta 400 48
Kimyon 68 5

Emirdağ
Anoson 2.350 188

Haşhaş (Tohum+Kapsül) 869 104
Kimyon 120 13

Evciler Anoson 100 9

Hocalar

Tütün 100 3
Haşhaş (Tohum+Kapsül) 1.900 226

Lavanta 12 1
Tütün 100 3

İhsaniye
Anoson 45 5

Haşhaş (Tohum+Kapsül) 10.351 1.414

İscehisar
Haşhaş (Tohum+Kapsül) 1.655 154

Lavanta 10 1

Kızılören
Haşhaş (Tohum+Kapsül) 1214 60

Lavanta 32 4
Merkez Haşhaş (Tohum+Kapsül) 9.151 1.312

Sandıklı

Anoson 800 60
Haşhaş (Tohum+Kapsül) 15.793 2.072

Lavanta 24 3
Kimyon 800 48

Sinanpaşa
Anoson 44 4

Haşhaş (Tohum+Kapsül) 20.721 2.762
Lavanta 26 3

Sultandağı

Anoson 5.500 495
Haşhaş (Tohum+Kapsül) 83 2

Kimyon 4.800 336
Lavanta 9 1

Şuhut
Anoson 15 1

Haşhaş (Tohum+Kapsül) 12.350 2.700
Lavanta 24 2
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5.2 Kütahya İlindeki Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Durumu

Kütahya ili bitki çeşitliği ve endemik türler bakımından zengin bir floraya 
sahiptir. Türkiye’de endemik bitkilerin illere göre dağılımına bakıldığında 
diğer illerimizin ortalamalarına göre Kütahya 3 kata yakın sayıda endemik 
bitkiye sahiptir.

Kütahya’nın sahip olduğu bu bitki çeşitliği, ilin ve ülkemizin ekonomisine 
katma değer sağlayacak birçok sektörde kullanılmayı bekleyen doğal 
bir hazine niteliğindedir. Bu hazine öncelikle doğru ve yerinde atılacak 
adımlarla, doğaya ve çevreye duyarlı yöntemlerle ilin öne çıkabilecek en 
önemli değeri olarak tanıtımına, genetik kaynakların korunmasına ve bu 
çeşitlikten hareketle nitelikli üretimlerle kırsal alanları için önemli kalkınma 

modellerini oluşturabilir. 

Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Araştırma 
Merkezinde bitkiler botanik yönden doğru tayin edilerek yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Uygun şartlarda kurutulup paketlenerek piyasaya hazır 
hale getirilmektedir. Ayrıca Kütahya merkezde kara mürver, kekik, ada 
çayı, tıbbi nane, tıbbi papatya, ekinezya, melisa, aynısefa, aspir, çörek otu, 
anason, civanperçemi, karabuğday gibi tıbbi bitkilerin de pilot ölçekte 
tarımı yapılmaktadır. Merkezde bitki çayları, sabun, krem ve kolonya 
üretimi de yapılmaktadır. Hekim Sinan Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Araştırma 
Merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde Kütahya ilinde katma değeri 
yüksek bitkilerin üretimine yönelik araştırmalar devam etmektedir. Kütahya 
ilinde tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi Tablo 3’te gösterilmektedir.

5.3 Manisa İlindeki Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Durumu

Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinin üretim merkezlerinden biri olan 
Manisa ili, tarımsal katma değer üretiminde ülkemizde söz sahibidir. 
Tarım ve sanayiyi bir arada bulunduran Manisa’da tarımının en belirgin 
özelliği ürün çeşitliliği ve ihracata yönelik ürünlerin olmasıdır. Manisa, 
özellikle tarımsal ürünlerin ihraç ve pazarlamasında elde ettiği bu fırsatı 
iyi değerlendirerek sadece ilde değil, yaratmış olduğu ekonomik değerle, 
ülkemiz ekonomisine de önemli katkılar sunmaktadır. Manisa, sanayi ile 
entegre olmuş tarımı, dört mevsim üretime uygun iklimi, üreticilerinin 
örgütlenmesi, Alaşehir ilçesinde gümrük teşkilatının bulunması, limana 
ve havalimanına yakınlığı gibi avantajlarıyla tarımsal ürünlerdeki ihracat 
ve pazarlama imkânlarını geliştirerek üretim ve satış gücünü her geçen 
gün artırmaktadır. Üretim maliyetlerinin azaltılması ve üretim miktarının 
artırılabilmesi için tarımda yeni teknolojik gelişmelerin takip edilmesi 

önem arz etmektedir. Manisa tarım ve hayvancılığını verimli, kaliteli, 
sağlıklı, rekabet edebilir ve sürdürülebilir kılmaya yönelik çalışmalar tıbbi 
ve aromatik bitkiler konusunda da devam etmektedir. Özellikle kırsal 
kesimlerde gerek ürün çeşitlendirilmesi gerekse ekim yapılan arazilerin 
artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar devam etmektedir. Manisa ilimde 
üretilen ürünler Tablo 4’te gösterilmektedir.

Tablo 3: Kütahya İlinde Üretilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Kaynak: Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019

İlçeler Ürünler Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton)

Altıntaş
Kimyon 9 0,5
Kekik 275 69

Çörek otu 200 17

Aslanapa
Kimyon 31 2
Kekik 480 72

Çavdarhisar
Kekik 193 19

Çörek otu 10 1

Domaniç
Kekik 12 1

Çörek otu 40 5
Dumlupınar Çörek otu 30 2

Emet
Anason 10 1
Kekik 90 14

Çörek otu 520 55

Hisarcık
Kekik 61 15

Çörek otu 11 1

Merkez
Kekik 495 50

Çörek otu 520 52
Simav Kekik 20 3

Şaphane Kekik 20 4

Tavşanlı
Kekik 275 41

Çörek otu 150 20
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5.4 Uşak İlindeki Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Durumu

Uşak ili, tıbbi ve aromatik bitki üretimi konusunda iklim ve toprak yapısı 
itibarıyla elverişli konumdadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerde sürdürülebilir 
üretim ve pazar potansiyelini yeterince değerlendirmek için bu 
ürünlerin istenen miktarda ve kalitede olması gerekmektedir. Türkiye’de 
tıbbi bitkilerin öneminin artmasına paralel olarak tarımsal çalışmalara 
başlanmış, özellikle son yıllarda bu bitkilerde çeşit geliştirmeye yönelik 
ıslah çalışmalarında artışlar gözlenmiştir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
tarafından yeni bir sektör ve yeni bir geçim kapısı oluşturmak adına 
farkındalık çalışmaları ve bilinçli bir tarım yapılmasına yönelik Tıbbi 
ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursları düzenlenmiştir. Bu kapsamda 
üretimi artırmanın yanı sıra kalite ve verimli üretim için eğitim 
çalışmaları devam etmektedir. Uşak ilimde üretilen ürünler Tablo 5’te 
gösterilmektedir.

Tablo 4: Manisa İlinde Üretilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Kaynak: Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019

İlçeler Ürünler Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton)
Ahmetli Susam 182 9,1
Akhisar Susam 400 20

Alaşehir
Kekik 40 16

Susam 750 30
Demirci Susam 6.000 240
Gördes Susam 2.300 115

Köprübaşı Susam 18.500 777

Kula
Kekik 400 40

Susam 24.450 1.590

Salihli
Ada çayı 185 27.75

Kekik 1.680 672
Susam 4.300 258

Sarıgöl Susam 630 18,9
Selendi Susam 7.000 385
Soma Susam 100 5

Turgutlu Susam 100 5
Yunusemre Susam 10 0,8

Tablo5: Uşak İlinde Üretilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Kaynak: Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019

İlçeler Ürünler Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton)

Banaz
Haşhaş 5.680 276
Anason 14 0

Çörek otu 461 9

Eşme
Haşhaş 3.793 171
Kekik 1.800 326

Susam 22.768 1.457

Karahallı

Haşhaş 9.000 360
Kekik 120 30

Anason 800 64
Çörek otu 1.000 80

Susam 300 21

Sivaslı

Haşhaş 23.500 1.081
Kekik 70 21

Anason 70 5
Çörek otu 2.300 276

Susam 1.100 66
Ada çayı 20 3

Ulubey

Haşhaş 50 3
Kekik 120 19

Çörek otu 30 2
Susam 600 36
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6. TR33 Bölgesi İlaç Sanayi Potansiyeli

Dünyada ilaç sektörü en yüksek AR-GE potansiyeline sahip küresel 
bir endüstridir. Biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanındaki gelişmeler, 
günümüzün ilaç endüstrisinde devrim yaratabilecek teknolojiler olarak 
görülmektedir. Dünyada AR-GE’ye en fazla kaynak ayrılan ilaç sektöründe 
AR-GE yapabilir duruma gelmek, yayılma etkisinin yanında sürdürülebilir 
bir ekonomik büyüme için de önemlidir. 

Ülke politikası olarak yerli ve milli ilaç üretimi noktasındaki iradenin 
ilaç sektöründeki AR-GE çalışmalarına hız vermesi beklenmektedir. 
TR33 Bölgesi, özellikle iklim, toprak yapısı ve altyapı olanakları ile 
AR-GE yapılabilecek potansiyele sahiptir. Afyonkarahisar ili Bolvadin 
ilçesinde yer alan Afyon Alkoloidleri Fabrikası’nın varlığı ve hâlihazırda 
morfin üretip ihraç etmesi bu alanda bir tecrübesinin bulunması TR33 
Bölgesi için bir fırsattır. TR33 Bölgesi illerinde tıbbi aromatik bitkiler 
yetiştirilmekte ve satışı yapılmaktadır. Ayrıca ilaç sanayiine yönelik 
üretim yapılması neticesinde bölge içerisinde bu alanda bir sinerjinin 
oluşturulduğu da değerlendirilmektedir. Özellikle Afyonkarahisar Sağlık 
Bilimleri Üniversitesinin ilaç üretimi ve analiz etme üzerine yapmış olduğu 
çalışmalar, ilaç üretiminin daha çok Afyonkarahisar ilinde yoğunlaştığını 
göstermektedir. Afyonkarahisar ilinde kurulması planlanan Sağlık Endüstri 
Bölgesi, ilaç sektörüne yönelik yatırımları artıracağı gibi Afyonkarahisar 
ilinde yerli ilaç endüstri kümesinin oluşturulmasına da katkı sağlayacaktır. 

Üniversitenin bu çalışmalarda sürükleyici olması yapılacak yatırımlar ve 
akademik çalışmaların niteliğinin artırılmasının yanı sıra yerli ve milli ilaç 
üretme noktasında ülkemizin 2023 hedefleri ile paralel ilerlemektedir. 
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin bölge için “sağlık” alanında çalışan 
ikinci üniversite olması büyük bir avantaj olmakla birlikte bölgenin sağlık 
alanında güçlü olduğunu göstermektedir. Yerli ve milli ilaç üretimi için 
yapılacak AR-GE çalışmalarında iki üniversitenin de akademik anlamda 
birbirini tamamlayıcı olabileceği değerlendirilmektedir. Bölgede bu alanda 
Manisa ve Uşak illerinde sadece lokal olarak tıbbi ve aromatik bitki üretimi 
mevcut olup uçucu yağ üretimi yapan yerel bazlı işletmeler mevcuttur. 
Tıbbi ilaç üretimi konusunda üniversite ve kamuda herhangi bir altyapı 
bulunmamaktadır. Bu illerin daha çok iklim ve toprak yapısına bağlı olarak 
ilaç üretiminde ya da AR-GE çalışmalarında ihtiyaç duyulabilen bitkilerin 
üretimi konusunda katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

7. Sonuç ve Değerlendirme

Bitkisel zenginliğin olması pek çok açıdan avantaj sağlamakla birlikte 
bitkisel tedavilerin bilimsel çalışmalarla kanıta dayalı hale getirilmesi önemli 
bir husustur. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ülkemizde üretiminin artırılması için 
teşvik çalışmaları fayda sağlayacaktır. Gelecek yıllarda doğal ürünlere olan 
talebin artması beklenmektedir. Nasıl ki geçmişte ülkeler zenginliklerini 
baharat ticaretinden almışlarsa gelecekte de ülkelerdeki bitkisel zenginlikler 
ve üretilen ilaçların çok önemli rolü olacaktır.
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Yukarıda belirtilen tüm bilgiler ışığında TR33 Bölgesi’nde ilaç üretimi ile 
ilgili olarak potansiyel olduğu değerlendirilmektedir. Bu noktadan hareketle 
aşağıdaki öneriler sıralanmıştır:

1.  TR33 Bölgesi'ndeki tıbbi ve aromatik bitkilerin doğadan toplanmaları 
kontrol altına alınmalı, nesli tehlikede olanlar koruma altına alınmalı, 
daha çok tarımına geçilmeli, tüm bilgilerin yer alacağı bir veri 
bankası kurulmalıdır. Ayrıca tıbbi ve aromatik bitkiler alanında faaliyet 
gösteren üretici, toplayıcı, ihracatçı, sanayici, araştırmacı ve diğer tüm 
paydaşların koordinasyonunu sağlayacak bir sistem ve araştırma 
sonuçlarının pratikte uygulanması için araştırıcı, sanayici, üretici 
arasında bölge genelinde bilgi akışını sağlayacak bir yayın sistemi 
oluşturulmalıdır.

2.  Afyonkarahisar ilinde kurulması planlanan Sağlık Endüstri Bölgesi 
ile ilgili çalışmalara hız verilmeli ve bu alana yatırım çekilebilmesi 
için özel teşvikler sağlanmalıdır. Sağlanan teşviklerin ilaç üreten 
firmaların buraya çekilmesi yönünde teşvik edici unsur olacağı 
değerlendirilmektedir.

3.  TR33 Bölgesi'nde bulunan habitat, flora, bitkisel ürünler ve yerli ilaç 
üretimi konusunda geniş çaplı ve sürekli olarak profesyonel yerel, 
ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri yapılmalıdır.

4. Yerli ve milli ilaç üretimi ile ilgili politikaların ve AR-GE çalışmalarının 
bitki florası, morfin üretimi konusunda gelişmiş olması, ihtisas 
üniversite olabilecek potansiyele sahip bir üniversitenin yer alması 
TR33 Bölgesi'nde yapılacak AR-GE yatırımlarının karşılıksız 
kalmayacağı şeklinde değerlendirilmektedir. Yapılacak merkez ile pilot 
AR-GE deneme üretimleri yapılmalıdır.

5.  Hâlihazırda ilaç üretimi ile ilgili girişimler daha çok Afyonkarahisar 
ilinde yoğunlaşmakla beraber Kütahya ve Uşak illerinin bitki florası 
yapılacak AR-GE çalışmalarına katkı sağlayacak potansiyele 
sahiptir. Bu anlamda bölgenin net bir bitki flora haritası çıkarılması 
gerekmektedir.

6.  Afyonkarahisar ilinde bulunan Tibbi ve Itrı Bitkiler Merkezi ile Kütahya 
ilinde bulunan Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi ilaç üretimi 
ile ilgili çalışmalara destek vermelidir. Buna benzer merkezlerin Uşak 
ve Manisa illerinde kurulması teşvik edilmelidir.

7.  Bölgenin ilaç üretimi ile ilgili çalışmalarını yapması için kamu yatırımı 
destekli gelişmiş bir AR-GE altyapısına sahip olması gerekmektedir. 
Bu anlamda Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yerli ve 
milli ilaç üretimi konusunda ihtisaslaşması ve kendi bünyesinde pilot 
deneme AR-GE laboratuvarı olmalıdır.

8.  Anadolu birçok medeniyete ev sahipliği yapması neticesinde birçok 
hastalığın tedavi edilmesinde şifa kaynağı olacak bitkileri de bu 
coğrafyada bir hazine olarak barındırmaktadır. Bu kapsamda 
geçmişten günümüze kadar olan geleneksel tedavi yöntemleri 
hakkında kapsamlı bir çalışma yapılması elzemdir. 
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