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ZAFER dergisinin tüm yayın hakları Zafer Kalkınma 
Ajansına aittir. Yazıların dergide yayımlanmış olması, 
yazarlara ait görüşlerin Ajans veya yazarların 
temsil ettikleri kurumlar taraf ından paylaşıldığı 
anlamına gelmez. Dergideki yazı ve fotoğraflar, 
Ajansın izni alınmadan eğitim ve tanıtım amaçlı 
kısmi alıntılar hariç olmak üzere hiçbir şekilde kopya 
edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. Dergi 
içeriğinden ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı 
yapılabilir. ZAFER dergisi üç ayda bir e-dergi olarak 
yayımlanmaktadır.

zafer DERGİSİDeğerli okuyucular, 11 yıldır kesintisiz olarak 
üç aylık periyotlarla yayımladığımız ZAFER 
dergimizin 43. sayısını sizlere sunmaktan 
mutluluk duyar, Ajansımızda ve bölgemizde 

gerçekleşen önemli ekonomik, sosyal ve kültürel 
konulardaki gelişmelere yer verdiğimiz bu sayımızı 
da okurken keyif alacağınızı ümit ederiz. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 
2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 
(SOGEP) sonuçları açıklandı. Ajansımız tarafından 
sunulan projeler kapsamında Afyonkarahisar, 
Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden toplam 9 
adet proje desteklenirken yaklaşık 22 milyon TL 
tutarında hibe desteği almaya hak kazanıldı. Projeler 
kapsamında Bölgemizde yaklaşık 37 milyon TL 
büyüklüğünde yatırım yapılmasını öngörüyoruz.

Değerli okuyucularımız, İmalat Sanayisindeki KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Finansman 
Desteği Programı (KOBİFİN) kapsamında başarılı olan 11 projenin imza törenini gerçekleştirdik. 
11 proje ile 11 milyon TL’lik yatırım hayata geçirilecek olup tahmini 3,2 milyon TL’lik finansman 
gideri Ajansımız tarafından karşılanacaktır. Desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilmesi 
planlanan 35’i genç olmak üzere toplam 45 istihdamla Bakanlığımızın 2022-2023 yılları 
kapsamında kalkınma ajansları için belirlediği tema olan "genç istihdamı"na da önemli katkıda 
bulunulacaktır. Bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun.

Ajansımız ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yenilik Merkezi iş birliğiyle Manisa’da "Otomotiv 
Sektörünün Geleceğinde Tedarik Sanayinin Rolü” paneli düzenledik. Panele, TÜBİTAK TÜSSİDE, 
TOFAŞ ve FORD gibi Türkiye’nin otomotiv sanayisine yön veren kuruluşları katılım sağladı. 
Etkinlikte otomotiv sektöründe değişen teknolojiler doğrultusunda tedarikçi firmaların dönüşüm 
süreçleri, yerli ve milli üretimin önemi, Manisa’nın otomotiv sanayindeki rolü gibi pek çok konu 
gündeme alındı. 

Değerli paydaşlarımız, Ajansımız koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda gastronomi 
alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olan Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren 
restoranların ve ilgili kurumların gastronomi turizmine yönelik bilgi ve farkındalıklarının artırılması 
amacıyla Ajansımızın koordinasyonunda Gaziantep, Hatay ve Adana illerine tecrübe paylaşımı 
ziyaretinde bulunuldu.

Ajans olarak bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak amacıyla, ulusal düzeyde üretilen 
politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirleyerek 
Ajans faaliyetlerine yön verecek yeni bölge planı hazırlıklarına başladık. Kamu, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarından paydaşlarımızla iş birliği içerisinde hazırlayacağımız bölge planı 
kapsamında Bölge illerimizde toplantı ve çalıştaylar düzenledik. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından İzmir'de düzenlenen Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları 
Hazırlık Çalıştayına katılım sağladık. 

Değerli okuyucularımız, bu sayımızda sizlere Kütahya Karavan ve Kamp Alanları ile 
Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi hakkında bilgiler sunmaya çalıştık. Ayrıca Afyonkarahisar 
Sağlık Bilimleri Üniversitesini tanıtarak, Ajans uzmanlarımızdan Bekir Umut’un hazırladığı “TR33 
Bölgesi'ndeki Coğrafi İşaretli Ürünler" raporunu sizlere sunduk. 
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Uşak Valisi
ZAFER Yönetim Kurulu Üyesi 

Dr. Turan ERGÜN 

Hazırlayan | Mehmet Tekeli | Koordinatör | Uşak Yatırım Destek Ofisi              

Sayın Valim, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1967 yılında Sinop'ta doğdum. 1989 
yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun 
oldum.1992 yılında Samsun Kaymakam Adayı 
olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdim. 
Kütahya Çavdarhisar, Muş Varto ve Yozgat 
Akdağmadeni Kaymakamlıklarında bulundum. 
2002 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2003 
yılında Mülkiye Başmüfettişliğine, 2016 yılında 
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına 
atandım. İçişleri Bakanlığınca inceleme ve 
araştırmalarda bulunmak üzere 1994 yılında 
8 ay süreyle İngiltere'ye, 2009 yılında da 6 ay 
süreyle ABD'ye gönderildim.

2008 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme 
İdaresi Enstitüsünden Yüksek Lisans, 2013 
yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünden doktora derecesi aldım.

10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı 

Kararı ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına 
atandım, 12 Mayıs 2022 tarih ve 2022/209 
sayılı karar ile Uşak Valiliği görevine atandım. 
Evliyim ve 1 çocuk sahibiyim.

İlimizde göreve başladığınızdan bu yana Uşak 
ile ilgili genel değerlendirmeniz nelerdir?

Uşak’ın tekstil, deri, seramik, geri dönüşüm 
sektörlerinde bölgesinde ve Türkiye’de dikkate 
değer üretim rakamları ve pazar paylarıyla 
güçlü bir ekonomik altyapıya sahip olduğunu 
söyleyebilirim. Organize sanayi bölgelerimiz 
hızla gelişen altyapı ve imkânları ile Türkiye’nin 
önemli ekonomi merkezlerinden biri olma 
yolunda ilerlemektedir.
 
İlimizin sahip olduğu önemli turizm varlıkları, 
Ankara – İzmir yolu üzerindeki stratejik 
konumu, jeotermal ve güneş enerjisi potansiyeli 
açısından Uşak fırsatlar şehridir. Biz de kamu 
kurumlarımız, özel sektör temsilcilerimiz ve 
sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği halinde 
ilimizi daha iyi noktalara taşıyabilmek üzere 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sayın Valim, Uşak ilinin sosyoekonomik 
durumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir? İlimizi 
yerli ve yabancı yatırımcılar açısından cazip 
hale getiren unsurlardan bahsedebilir misiniz? 

Bulunduğu konum itibarıyla Uşak; Ege-İç 
Anadolu geçiş güzergâhında olup kara, hava ve 
demir yolu ulaşım ağları üzerindedir. Özellikle 
tarım ve sanayi alanında dünya pazarında yer 
edinme potansiyeli yüksek illerimizden biridir. 
Bölgesel gelişmede ve ülkemizin ekonomik 
kalkınmasında ekonomik ve yerel dinamikler 
bağlamında önemli bir yere sahiptir. Tarımın 
artırılması amacıyla jeotermal kaynakların 
kullanılması, seracılık faaliyetlerinin artırılması, 
çiftçilerimizin desteklenmesi ve gıda 
sanayisinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu 
düşünmekteyim.

Bu anlayışla ilimizde tarıma, sanayiye ve 
ticarete dönük yatırımlarımızı, çalışmalarımızı 
ve uygulamalarımızı sürdürmekteyiz.
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Bilindiği üzere ilimizde 4 organize sanayi bölgesi 
bulunmaktadır. Uşak OSB, Uşak Deri (Karma) 
OSB ve Karahallı OSB’de birçok işletme yer 
almakta ve bu işletmeler ekonomimize ciddi 
anlamda katkılar sağlamaktadır. Banaz OSB 
kurulumunu tamamlamış, altyapısı yapım 
aşamasındadır. Bu kapsamda Uşak’ın İzmir 
limanına ve elektrik dağıtım hatlarına yakın 
olması, doğal gaz hattının bu bölgeden geçmesi 
ve nakliyatın, çok yakında hizmete geçmesi 
planlanan hızlı tren ya da diğer tren yolu ile 
gerçekleştirebilme imkânının olması yatırımcılar 
için cazip etkenlerdir. Ürün pazarlama, 
ham madde ve iş gücü temini açısından da 
yatırımcıların tercih edebileceği bir ildir.

Tarım açısından ilimiz, havasıyla, verimli 
topraklarıyla en kaliteli tarım ürünlerinin 
yetişmesine imkân sağlamakta ve meraların 
çokluğu küçükbaş-büyükbaş hayvancılığın 
gelişmesinde etkili olmaktadır.

Uşak ilimiz bahsettiğimiz zengin doğal kaynakları, 
bu kaynakların çok yönlülüğü ve coğrafi yapısı 
nedeniyle tarım şehri olarak öne çıkabilecek ve 
ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağlayabilecek 
konumdadır. Bu nitelik ve potansiyeller ekonomik 
olarak Uşak’ın rekabet etme kapasitesini 
geliştirmesine olanak sağlayacaktır. 
Hayatımızın en temel ihtiyaçlarından 
başlayarak pek çok alanda ihtiyaç duyulan 
ve üretimleri artarak devam eden tekstil 
ürünleri ile Uşak, ekonomik pazarda yerini 
korumaktadır. İlimizde rejenere iplik üretimini 
gerçekleştiren fabrikalarımız, çeşitli fiziksel 
ve kimyasal işlemlerden geçirilip ikincil ham 
maddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine 
dâhil edilen atıklar ile tekstil geri dönüşüm 
sektöründe hızlı bir büyüme göstermektedir. Bu 
gelişmelerden yola çıkarak Türkiye’nin tekstilde 
geri dönüşüm merkezi olan Uşak, uluslararası 
rekabet ve döngüsel ekonomik sistemin adapte 
edilebilmesi için gerekli olan beşeri sermayeye, 

teknik birikime ve rejenere iplik üretimi yapan 
üreticilere sahiptir. Bu alandaki yatırımcılar için 
de doğru bir tercih olacaktır.

Valilik olarak Uşak için yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verebilir misiniz?  

Valilik olarak ilimize en güzel hizmetleri 
kazandırma gayretiyle çalışmalarımızı yapıyoruz. 
Bu kapsamda;
•	 Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut 

Özer liderliğinde atıl durumda bulunan 
köy okulu binalarının aktif eğitim birimleri 
olarak kullanılması amacıyla, "Köy 
Yaşam Merkezleri" konsepti altında yeni 
bir süreç başlatılmıştır. Yakın zamanda 
bu sayının artırılması suretiyle 20 Köy 
Yaşam Merkezinin Uşak'ta hizmet vermesi 
planlanmıştır. Bununla birlikte 12 derslikli 
imam hatip ortaokulu yapımına ilişkin 
protokolü imzalanmıştır.

•	 5. Yargı paketi ile getirilen düzenlemeler 
kapsamında 2022 yılı itibari ile Sayın 
Bakanımız Bekir Bozdağ’ın talimatları ile 
bazı illerimizde pilot adliyeler belirlenmiştir. 
Uşak ilimiz de 11 pilot il içinde yer almıştır. 
Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımız 
ve Belediye Başkanlığımız ile de koordineli 
şekilde Uşak Çocuk Görüşme Merkezi 
tamamlanmış; İl Merkezi, Eşme ve Sivaslı 
ilçeleri ile bölgemiz kapsamına alınan 
Kütahya ili Simav ilçesi dâhil, toplam 4 
merkez hizmete sunulmuştur. Uygulama 
ile çocukların ailesine teslimi artık 
icra müdürlüklerinin görevi olmaktan 
çıkarılmıştır. Süreç bundan sonra Adli 
Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri 
ile uzmanlar tarafından yürütülecek, 
çocuklar bu merkezlerden uzmanlar 
eşliğinde huzurlu ve mutlu bir ortamda 
ailelerine teslim edileceklerdir.
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•	 2022 yılı üretim sezonu için Tarım İl 
Müdürlüğümüzce hazırlanan Bakanlık 
ve Özel İdare projeleri kapsamında 
üreticilerimize 411 ton sertifikalı 
buğday tohumu dağıtımı yapılmış olup 
2023 yılında 450 ton tohum dağıtımı 
hedeflenmektedir. İl Özel İdaresi ek bütçesi 
ile tarımsal destekler daha da artırılmıştır. 

•	 Uşak’ta yatırımcı kuruluşlar 245, il ve 
ilçe belediyelerinin 49 adet olmak üzere, 
toplam 294 projesi uygulanmak üzere 
programlarında yer almıştır. Yatırımcı 
kuruluşların toplam proje tutarı 2 milyar 
931 milyon 80 bin TL, belediyelerin 
toplam proje tutarı ise 178 milyon 501 
bin TL’dir.

•	 2022 yılı 2. dönem sonu itibarıyla, 
il genelinde yatırımlara, yatırımcı 
kuruluşlarca 130 milyon 586 bin TL, 
belediyelerce 42 milyon 404 bin TL olmak 
üzere toplamda 172 milyon 990 bin TL 
tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

•	 Yatırımcı kuruluşlarımızın yürüttükleri 
projeler toplamında yüzde 29 oranında 
nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 34 
fiziki gerçekleşme, belediyelerimizin 
yürüttükleri projeler toplamında ise yüzde 
32 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık 
yüzde 47 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 
Yatırımcı kuruluşlarca yürütülen 245 
projeden 31’i tamamlanmış ve 97’si 
devam etmektedir. 86 adet proje 
ihale aşamasında iken 31 projeye 
ise başlanmamıştır. Belediyelerimizce 
yürütülen 49 projeden 11’i tamamlanmış, 
36’sı devam etmekte olup 2 adet 
başlanmayan proje mevcuttur.

•	 İlimizde 2022 yılında 587.160 dekar 

alanda ekmeklik ve 118.330 dekar 
alanda makarnalık (durum) buğday 
olmak üzere toplam 706 bin dekar 
alanda buğday ekimi yapılmış olup rekolte 
yaklaşık 200 bin ton civarındadır.

•	 Kadınlarımızın, emek, sermaye, tecrübe 
ve güçlerini birleştirerek bir araya 
geldiklerinde neler başarabileceklerinin 
güzel bir örneği olarak kurdukları Kadın 
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin sayısı 
her geçen gün artmaktadır. Bu anlamda 
başta coğrafi işaret almış tarhana olmak 
üzere, sağlıklı ve kaliteli ürünlerin üretimini 
ve satışını gerçekleştirmekte olan 
girişimci vatandaşlarımızın her zaman 
arkasındayız, destekçisiyiz ve destekçisi 
olmaya devam edeceğiz.

•	 Ulubey İnay köyünde bulunan tarihi 
İnay Hanı’nın restorasyonu Uşak İl Özel 
İdaresince tamamlanmıştır. Blaundus 
Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam 
etmektedir.

•	 Toplumların refah ve gelişmişliğinin 
işsizlikle yaptıkları mücadele ve istihdam 
yaratma imkânlarıyla doğrudan bağlantılı 
olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede 
ilimizde iş gücü ihtiyacı duyulan alanların 
tespit edilmesi ve bu alanlara eleman 
yetiştirilmesi, işverenler ile iş arayanların 
ortak paydada buluşturulması için gerekli 
olan girişimlerimizi yapıyoruz.

•	 İl Özel İdaresinin 2022 bütçesi ve ek 
bütçesi ile köylere yönelik yol, içme 
suyu ve kanalizasyon yatırımlarına hız 
verilmiştir.

•	 Ayrıca, İl Özel İdaresi ek bütçesi ile turizmi 
ve tanıtımı daha da geliştirmeye yönelik 
ödeneklerde büyük artış sağlanmıştır.

Sizce Uşak ilinin kalkınması için öncelikli 
sektörler hangileridir?

İlimiz; deri, tekstil ve seramik alanında 
gelişmiştir. Bu sektörlere ve il-ülke ekonomisine 
katkı sağlayabilecek tarım ve hayvancılık 
alanlarına da yatırımlar gerçekleştiriyoruz:

•	 Organik ve iyi tarım uygulamaları 
kapsamında çiftçilerimize desteklerimiz 
devam etmektedir. Banaz ilçemize bağlı 
Hasanköy’de Hamamboğazı Termal 
Tesisleri’nden alınan jeotermal enerji 
ile topraksız tarım yapılmaktadır. Bu 
üretimlerin bir kısmı da ihraç edilmektedir.

•	 Ulubey ilçesinde bulunan İlçe Tarım 
Müdürlüğü ve Ulubey Belediye Başkanlığı 
iş birliği ve Zafer Kalkınma Ajansının hibe 
desteği ile tıbbi aromatik bitkilerden yağ 
elde etmek üzere kurulan Distilasyon 
Merkezi’miz üretim faaliyetlerini her geçen 
gün daha da arttırmaktadır.

•	 İlimizde en çok yetiştiriciliği yapılan tıbbi 
aromatik bitkiler; çörekotu, kekik ve 
lavantadır. 2021 yılı itibarıyla 2.109 ton 
çörekotu, 1.209 ton kekik ve 57 ton 
lavanta üretilmiştir. Bu kapsamda Uşak 
ili, Türkiye’de çörekotu üretiminde birinci, 
kekik üretiminde ise ikinci sıradadır. Uşak İl 
Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 
ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş 
birliğinde 2018 yılında başlatılan “Lavanta 
Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” 
kapsamında İl Özel İdaresi tarafından 
dağıtımı yapılan lavanta fidanının üretimi 
devam etmektedir. Kozmetik ile tıp 
sektöründe birçok kullanım alanı olduğu 
gibi görsel güzelliği ve kokusuyla da 
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turistleri bölgeye çekecek olan lavanta 
yetiştiriciliği ilimiz turizmine büyük katkı 
sağlamaktadır.

•	 İlimizdeki meralar, hayvancılık 
işletmelerinin ve et işleyen tesislerin 
kurulmasına olanak sağlamaktadır. Bütün 
bunlarla birlikte ilimizde yüksek süt işleme 
kapasitesine sahip modern tesisler yer 
almaktadır. İlin arazi yapısı ve meraların 
durumu küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine 
uygundur. Hayvan yetiştiriciliğinden elde 
ettiğimiz verim ve genel yapının uygun 
olması, Uşak ilinin hayvan yetiştiriciliğinde 
öncü olabileceğinin göstergesidir. 
2021 yılına baktığımızda hayvansal 
ürünlerimizin ihracatı yaklaşık 73 milyon 
dolara ulaşmıştır. 

•	 Uşak ilimizde sektörde öncü tam entegre, 
1 adet kanatlı işleme tesisleri bulunmakta 
olup bu tesiste yıllık yaklaşık 150 bin 
ton beyaz et işlenmektedir. Dolayısıyla 
ilimiz bu sektörde de önemli adımlar 
atmaktadır. 

Üretim, tarım ve ekonomiden bahsetmişken 
kadın istihdamına da vurgu yapmak istiyorum. 
Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi 
Programı ile kırsalda kadın girişimciliğinin 
özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım 
imkânlarının geliştirilmesi için kırsalda yaşayan 
girişimci kadınlara, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
iş birliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimleri 
verilmiştir. Bu sayede kırsal alanda kadın 
girişimcilik faaliyetlerine destek olunmaktadır. 
Kadınlarımızın daha iyi koşullarda çalışarak 
hak ettikleri değeri ve desteği görmesini 
önemsiyorum.

TR33 Bölgesi'nde yer alan; Afyonkarahisar, 
Kütahya ve Manisa ile Uşak ilinin etkileşimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ajansın öncülüğünde yapılan projelerin 
bölgemizdeki hangi ilde olursa olsun başarıya 
ulaşması, bölgedeki diğer illere de katkı 
sağlamaktadır. Düzenli aralıklarla yaptığımız 
Ajansın Yönetim Kurulu Toplantıları komşu 
illerimizi yakından tanıma noktasında bizler 
için önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

Komşu illerimizle bir araya geldiğimiz yönetim 
kurulu toplantıları projeler, sorunlar ve çözüm 
yolları hakkında fikir alışverişinde olmamıza 
vesile olmaktadır. Bu farkındalıkla TR33 

Bölgesi’ndeki iller birbirlerinin tecrübesinden 
yararlanmakta; ekonomik, kültürel ve 
diğer alanlarda birbirlerinin gelişimlerini 
desteklemektedir. Bu anlamda iller arası 
etkileşimi olumlu değerlendiriyorum. Çünkü 
birbirimizden alacağımız ve birbirimize 
vereceğimiz pek çok destek mevcuttur. 
Zafer Kalkınma Ajansı bu etkileşimi sürekli 
canlı tutmakta ve bizler için bir avantaj 
oluşturmaktadır.

Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve 
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla 
oluşturulan Kalkınma Ajanslarının destekleri 
ve faaliyetleri ile bunların etkinliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bu anlamda Zafer Kalkınma Ajansımız bizlere 
iyi bir fırsat sunuyor. Benzer bazı özellikleri 
bünyelerinde barındıran TR33 bölgesi 
illerimiz; her geçen gün yeni yatırımlarla ve 
Ajansın sağladığı yeni imkânlar ve desteklerle 
büyümekte, geleceğe emin adımlarla 
ilerlemektedir.

Kalkınma ajansları, bulundukları bölgenin 
gelişmesi için hem mali hem de teknik 
destekler sağlamaktadır. Bu yapıları ile diğer 
destek veren kurumlardan ayrılır. Bölge 
planı, bulundukları bölgenin dinamiklerinin 
görülmesine yönelik hazırladıkları rapor 
ve analizler gibi çalışmaları ile yerelden 
kalkınmanın itici güç oluşturan organları halini 

almışlardır. 

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2010 
yılından bu yana TR33 bölgesinde toplam 
1.655 projeye destek sağlanmıştır. Bu projeler 
kapsamında bölgemize 760 milyon TL kaynak 
aktarılmış olup toplam 983 kişinin istihdamına 
katkı sağlanmıştır. Ayrıca projeler kapsamında 
40.920 kişi eğitim almıştır.

Ajansımız tarafından finanse edilen 
projelerinizle ilgili neler söyleyebilirsiniz? 
Projeler kapsamında gerçekleştirilen 
faaliyetler ve projelerden beklentileriniz 
nelerdir?

Kalkınma ajansları, kaynakların etkin 
kullanımının teşvik edilmesi; sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör ve kamu kuruluşları 
arasındaki iletişimin ve koordinasyonun 
sağlanması, bölge içi ve bölgeler arası 
eşitsizliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar 
yapılması, bulundukları bölgenin kalkınmasına 
dair yerel dinamiklerinin harekete geçirilmesi 
noktasında önemli çalışmalar yapmaktadır. 
Ekonomide sürdürebilir bir büyüme, aklın ve 
bilimin ön planda tutulduğu ve ekonomideki 
paydaşların iş birliği içinde olduğu bir ortamda 
mümkün olabilmektedir.

Uşak ilimizde beklenilen gelişmenin ortaya 
konması açısından Zafer Kalkınma Ajansımıza 
önemli görevler düştüğünü belirtmek isterim. 



88 ZAFER

Ajansın Uşak’ın tanıtımı, ilimizdeki mevcut 
yatırımcıların ticari ilişkilerinin ulusal ve 
uluslararası arenada geliştirmesine katkı 
sağlaması, yeni yatırımcıların şehrimize 
çekilmesi gibi çalışmalarını artırarak devam 
ettirmesi, ilimizin ekonomik göstergelerinin 
istenilen seviyelere yükseltilmesi açısından 
önemli olacaktır.

Sizce Ajansın Bölgede etkinliği nasıl 
arttırılabilir?

Ekonomik ve sosyal kalkınma, bölgesel 
ve merkezi birimler arasında dengeli bir 
ilerlemeyle sağlanabilir. Sosyal devlet 
anlayışındaki ülkelerde, milli gelirin hangi 
birimler tarafından kazanıldığının yanı sıra 
nasıl bölüşüldüğü de önemli bir konudur. 
Bölgeler arası gelir farklılıklarının en aza 
indirilmesi, kalkınma için elzem bir konudur. 
Gelirin nasıl bir yapıda olduğu, toplumun 
hangi kesimleri tarafından üretildiği ve kimler 
arasında bölüşüldüğü kalkınma planlarının 
önemli konusudur. 

Bir ülkede ya da bir bölgede uygulanıp 
başarıya ulaşmış bir proje, başka bir ülkenin 
ekonomik, sosyal ve mali yapısı içinde 
başarısız olabilir. Bu nedenle kalkınma ajansları 
tarafından desteklenen projeler, ülkenin ve 
bölgenin iç dinamiklerini mutlaka göz önünde 
bulundurmalıdır.

Kalkınma ajansları tarafından desteklenen 

projeler sadece yerel değil yabancı 
yatırımcıların da dikkatini çekecek şekilde 
üretilirse, bölgesel kalkınma farklı bir ivme 
kazanabilir. Aynı zamanda üretilen projeler, 
bölgedeki ilgili sivil toplum örgütlerinin, 
meslek odalarının ve halkın desteği alınarak 
yapılmalıdır.

Ajansın Uşak’a sağlayabileceği katkılar 
nelerdir?

İlimizde, Zafer Kalkınma Ajansının sağladığı 
destekleri ve yer aldığı faaliyetleri birçok 
alanda görebilmekteyiz. 

Bu güne kadar ilimize yaklaşık 116 milyon 
TL’lik bir kaynak Ajans aracılığı ile aktarılmıştır. 
Ayrıca, Ajansın ilimizde bu güne kadar 3.111 
yerli ve yabancı yatırımcı firmaya danışmanlık 
yapması ve bu firmalardan 85’inin yatırım 
kararı alarak 858 milyon TL’yi aşan yatırıma 
ve yaklaşık 1.500 kişilik istihdama imza 
atmasına vesile olması, ilimiz açısından çok 
değerlidir. Bu özverili çalışmalarından dolayı 
Ajans çalışanlarını tebrik ediyor, katkılarının 
devamını diliyorum.

Röportajımızı bitirirken, okuyucularımıza son 
olarak neler söylemek istersiniz?

Sanayi alanında katma değerli ve piyasalarda 
rekabet gücü yüksek ürünler üretebilmemiz 
için Ar-Ge faaliyetlerinin hızlanmasını 
sağlayacak sanayi-üniversite iş birliği yapılarak 

üretilen ürünlerdeki katma değerin arttırılması 
gerekmektedir.

Yapılacak ulaşım hamleleri sonucunda 
ilin erişilebilirliği ve lojistik altyapısının 
arttırılması, ilimize yerli ve yabancı yatırımların 
çekilmesinde önemli rol oynayacaktır. 

Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilerek 
arttırılması hem ilimizin tanıtımı hem de 
ekonomiye sağlanacağı katkı açısından 
önemlidir. Tarımsal üretimde profesyonel 
çiftçilik ve işbirliklerinin geliştirilmesi tarımsal 
ürünlerdeki değeri de arttıracaktır. Bu 
politikaların uygulanması için kamu- özel 
sektör -STK iş birliğinin etkin olması şarttır.

Uşak, tarih boyunca girişimci insanları ve 
başarılı yatırımcılarıyla önemli işleri başarmış 
bir şehirdir. İlin aktörlerinin sorun çözme 
becerisi üst seviyede olmakla birlikte şehirde 
olması gereken ve sahip olduğumuz en önemli 
unsur birlikte hareket etme becerisidir. Bu 
birliktelik ve Uşak'taki insanımızın girişimci 
ruhu ile Türkiye’nin yükselen hedeflerini 
gerçekleştirmesi noktasında ilimizin başarılı 
olacağına inanıyorum.

Bu vesile ile bölgemizdeki tüm paydaşlarımıza, 
Yönetim Kurulu Üyelerimize, Ajans 
çalışanlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza en 
kalbi selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2022 Yılı 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçları 
açıklandı. 

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından sunulan projeler kapsamında 
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden toplam 9 adet proje 
desteklenirken yaklaşık 22 milyon TL tutarında hibe desteği almaya 
hak kazanıldı. Projelere ilişkin bilgi ve istatistikler aşağıda yer almakta 
olup TR33 Bölgesi’nde yaklaşık 37 milyon TL büyüklüğünde yatırım 
yapılması öngörülmektedir. Bununla birlikte, kamu, özel sektör ve STK 
temsilcilerinden 101 kurum ve kuruluşun iş birliğinde yürütülecek 

projeler kapsamında 35 eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek istihdama 
yönelik eğitimler verilmesi, 76 kişinin istihdam ya da kendi işini kurma 
suretiyle iş gücüne katılım sağlaması ve 3 adet atıl kamu binasının 
ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.

Projelerin onay noktasında nihai karar mercii olan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’a ve süreç boyunca proje geliştirme çalışmaları 
için desteğini esirgemeyen Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile 
Yönetim Kuruluna şükranlarımızı arz ederiz. Ayrıca proje geliştirme 
konusundaki gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı paydaşlarımıza 
da teşekkür ederiz.

BİZDEN HABERLER
ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
SON DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

Hazırlayan | Zeynep Gürlek | Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi
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HABERLER

TR33 Bölgesi’ne SOGEP Kapsamında 37 Milyonluk Yatırım

Proje Adı Başvuru Sahibi Bütçe (TL) Destek Miktarı (TL) Eş Finansman (TL) Destek Oranı (%)

Afyonkarahisar Kadın Kültür 
Kooperatifleri E-ihracatla Büyüyor

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2.452.540 2.068.963 383.577 84,36

Horan Bilim Evi ve Uzay Gözlemevi Bolvadin Belediye Başkanlığı 6.641.135 2.822.482 3.818.653 42,50

AFYONKARAHİSAR TOPLAM 9.093.675 4.891.445 4.202.230 53,79

Ağız Sağlığında Di(ş)ital Üretimi, 
İstihdamı ve Sosyal İçermeyi 
Artırıyoruz

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4.036.575 3.229.260 807.315 80,00

Sağlıklı Üretim Tesisi ile SÜT’ün 
Zaferi

Emet Belediye Başkanlığı 9.514.838 4.757.419 4.757.419 50,00

KÜTAHYA TOPLAM 13.551.413 7.986.679 5.564.734 58,94

Spil İstihdam Odaklı Sosyal Gelişim 
Projesi (SPİLİOS)

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge 
Müdürlüğü

5.480.000 3.100.000 2.380.000 56,57

Jeotermal Enerji ile Sağlıklı Meyve 
Kurutma Tesisi (JEST)

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanlığı

3.077.215 1.994.035 1.083.180 64,80

Şehzadeler Engelleri Aşıyor Şehzadeler Belediye Başkanlığı 2.721.681 1.921.681 800.000 70,61

Eğitimde ve İstihdamda Engelsiz 
Tablet

Piezo Elektrik Elektronik Yazılım 
Mühendislik Ar-Ge Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi

1.570.000 780.000 790.000 49,68

MANİSA TOPLAM 12.848.896 7.795.716 5.053.180 60,67

Buzağılar Yaşasın Çiftçimiz Kazansın Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 1.393.800 1.115.040 278.760 80,00

UŞAK TOPLAM 1.393.800 1.115.040 278.760 80,00

TR33 TOPLAM 36.887.794 21.788.890 15.098.904 59,07

9ZAFER
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KOBİFİN Projeleriyle 11 Milyon TL'lik Yatırım 
Hayata Geçiyor

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından 24.12.2021 tarihinde 
ilan edilen İmalat Sanayisindeki KOBİ’lerin Rekabet Gücünün 
Artırılması Finansman Desteği Programı’nda (KOBİFİN) başarılı 

olan 11 projenin imza töreni 24.06.2022 tarihinde Manisa Ticaret 
Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

Sözleşme törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, ZAFER Genel Sekreteri ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Veli Oğuz, protokol üyeleri, firma temsilcileri ve 
basın mensupları katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından KOBİFİN sunumuyla 
başladı.

ZAFER Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Veli Oğuz açılış 
konuşmasında KOBİFİN kapsamında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 
KOBİ’lerin COVID-19 sonrası toparlanma sürecinin desteklenmesinin ve 
rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığını vurguladı. Bunun yanı sıra 
desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan 35’i genç 
olmak üzere toplam 45 istihdamla Bakanlığın 2022-2023 yılları için 
kalkınma ajansları için belirlediği tema olan "genç istihdamı" temasına 
da önemli katkıda bulunulacağını dile getirdi. Veli Oğuz, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı yetkililerine, ZAFER Yönetim Kuruluna ve paydaşlara 
teşekkürlerini sunarak konuşmasına son verdi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz programın Manisa’da yapılması sebebiyle 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek ZAFER’in 2010 yılından bugüne 
kadar geçen 12 yılda proje teklif çağrısı, fizibilite desteği, güdümlü proje 
desteği, teknik destek gibi farklı destek mekanizmalarını kullanmak 
suretiyle 1.643 projeye 600 milyon TL destek verdiğini, paydaşlarımızın 
koyduğu eş finansman ile birlikte 1.2 milyar TL kaynağın harekete 
geçmesine ve yatırıma dönüşmesine vesile olunduğunu, bu bağlamda 
yaklaşık 2.700 kişinin bu projelerde istihdam edildiğini, ayrıca 55 bin 
kişinin eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden yararlandığını söyledi. 
Manisa Valisi sözlerine son verirken Sanayi ve Teknoloji Bakanına, ZAFER 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve Ajans personeline teşekkür etti.

Program, KOBİFİN kapsamında desteklenen 11 projenin sözleşme imza 
töreninin gerçekleştirilmesi ile sona erdi.

KOBİFİN kapsamında desteklenen 11 proje ile 11 milyon TL’lik yatırım 
hayata geçirilecek olup tahmini 3,2 milyon TL’lik finansman gideri ZAFER 
tarafından karşılanacaktır.

Stratejik tematik sektörlerde (otomotiv yan sanayi, savunma sanayi 
ve teknik tekstil) ya da bu sektörlere doğrudan mamul / yarı mamul 
girdisi sağlayan imalat sanayisi sektörlerinde Ar-Ge faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi ile ürün ya da üretim süreci yenilikleri yapılması ve 
BİGEM imalat sanayisi sektörlerinde (C10 Gıda, C13 Tekstil, C15 Deri, 
C22 Kauçuk ve Plastik, C23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler, 
C25 Fabrikasyon Metal Ürünler, C27 Elektrikli Teçhizat, C31 Mobilya) 
yeni yatırımların hayata geçirilmesi ile kaynak verimliliği sağlamak amaçlı 
modernizasyon yatırımlarının yapılması hedeflerine katkı sağlaması 
amacıyla desteklenecek projelerde 35’i genç olmak üzere 45 istihdam 
öngörülmektedir.
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Otomotiv Sektörünün Geleceğinde Tedarik Sanayinin 
Rolü Etkinliği Düzenlendi

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi 
Yenilik Merkezi iş birliğinde Otomotiv Sektörünün Geleceğinde 
Tedarik Sanayinin Rolü” Paneli düzenlendi.

Panele, TÜBİTAK TÜSSİDE, TOFAŞ ve FORD gibi Türkiye’nin otomotiv 
sanayisine yön veren kurumlar katılım sağladı. Etkinlikte otomotiv 
sektöründe değişen teknolojiler doğrultusunda tedarikçi firmaların 
dönüşüm süreçleri, yerli ve milli üretimin önemi, Manisa’nın otomotiv 
sanayindeki rolü gibi pek çok konu gündeme alındı.

Etkinlik Manisa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Meydan, ZAFER Genel 
Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Veli Oğuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve Manisa Valisi Yaşar 
Karadeniz’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Hareketlilik Ekosisteminde Tedarik Sanayinin Rolü paneli ile devam 
eden etkinlikte Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Alp 
Tekin Ergenç (moderatör); TUBİTAK TÜSSİDE yetkilisi Danışman Sertaç 
Yerlikaya (panelist), TOFAŞ firması yetkilisi Araştırma ve İleri Teknoloji 
Müdürü Fatih Hakkı Yavaş (panelist) ve FORD OTOSAN firması yetkilisi İş 
Geliştirme ve Akıllı Hareketlilik Lideri Talha Sağıroğlu (panelist) otomotiv 
sektörünün geleceği hakkında çok önemli bilgiler paylaştı.

Öğleden sonraki "Hareketlilik Ekosisteminde Tedarik Sanayinin Rolü 
Çalıştayı" bölümünde TR33 Bölgesi başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde 

faaliyet gösteren seçili otomotiv yan sanayi firmaları ile yenilikçi ürünlerle 
küresel pazarlara entegrasyonu sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi için 
fikir alışverişi yapıldı.

ZAFER Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Veli Oğuz ile Manisa 
OSB Yenilik Merkezi Koordinatörü Devrim Şavlı tarafından söz konusu 
etkinliğin otomotiv sektörüne ilişkin gerçekleştirilecek bir dizi etkinliğin 
ilki olarak kurgulandığını, tüm bu etkinlikler ile bölgesel düzeyde otomotiv 
tedarikçilerine ilişkin bir uluslararasılaşma stratejisi oluşturulması ve 
dönüşüm komiteleri uygulama önerilerinin oluşturulmasının planlandığı 
vurgulandı. Böylece “Ege Bölgesi Hareketlilik Kümelenmesi” için temel 
teşkil edecek işlerin başında olduklarını ifade eden kurum yetkilileri 
çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni etti.
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Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Alternatif Turizmin Geliştirilmesi 
Sonuç Odaklı Programı (TURİZM SOP) kapsamında 14-17 
Haziran 2022 tarihleri arasında Gaziantep, Hatay ve Adana 

illerine "Gastronomi Tecrübe Ziyareti" gerçekleştirildi.

Ziyarete, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Afyonkarahisar Profesyonel 
Aşçılar Derneği’nden ilgili kişilerle restoran işletmecileri, basın mensupları, 
turizm ve seyahat acentesi yöneticileri katıldı. 

2019 yılında gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil 
olan Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren restoranların ve ilgili kurumların 
gastronomi turizmine yönelik bilgi ve farkındalıklarının artırılması 
amaçlanan ziyarette, iyi uygulama örnekleri yerinde incelenerek önemli 
kazanımlar elde edildi.

Afyonkarahisar Heyeti Gastronomi Örneklerini 
Yerlerinde İnceledi

1212 ZAFER
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Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları 
Hazırlık Çalıştayına Katılım Sağladık

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ve bölge planları hazırlık 
sürecinde merkezi ve yerel düzeydeki bölgesel gelişme politikaları 
arasında uyumu güçlendirmek ve kurumlarla iş birliğini tesis 

ederek bölgesel gelişme politikaları ile sektörel ve tematik politikaların 
uyum ve tamamlayıcılığını sağlamak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından 21-22-23 Haziran 2022 tarihlerinde İzmir'de düzenlenen 
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları Hazırlık Çalıştayına 
katılım sağladık.

Toplantının ilk gününde açılış konuşmalarının ardından ilk oturumda Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 
BGUS’a yönelik “Genel Politika Grubu Sunumu” gerçekleştirildi. Günün 
devamında ise Genel Müdürlük ve kalkınma ajanslarından katılımcılarla 
farklı konularda paralel oturumlar gerçekleştirilerek istişarelerde bulunuldu.

İkinci ve üçüncü gün ise BGUS ve Bölge Planları hazırlıkları ile ilgili 
kurumların strateji / hedeflerine dair sunumlar ve soru – cevap bölümleriyle 
devam etti. Ayrıca son gün sunumların ardından BGUS ve bölge planları 
hazırlıklarına dair toplantı gerçekleştirildi.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda Ajansımızca yürütülen TR33 Bölgesi Yeni 
Bölge Planı hazırlıkları kapsamında bölge illerimizde çalıştaylar 

gerçekleştirildi.

28.06.2022 tarihinde Afyonkarahisar ve Uşak illerinde, 29.06.2022 
tarihinde Manisa’da ve 30.06.2022 tarihinde ise Kütahya’da 
gerçekleştirilen çalıştayların ilk oturumlarında yeni planın hazırlık süreci, 
planda önceliklendirilmesi düşünülen konular hakkında katılımcılara 
bilgilendirme yapıldı. Çalıştayların ikinci oturumunda ise katılımcılarla 
bölgenin güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden kaynaklanan fırsat ve 
tehditler değerlendirildi. Son oturumda ise bu konularda bir çözüm yolu 
olarak Ajansın uygulayabileceği mali destek programı önerileri hazırlandı. 

Çalıştaylara kamu kurum / kuruluşları, oda ve borsalar, organize 
sanayi bölgeleri, yerel yönetimler, iş dernekleri, sivil toplum kuruluşları, 
kooperatifler gibi birçok farklı alandan temsilci katılım sağladı.

Yeni Bölge Planı Hazırlık Çalıştayları Tamamlandı

1414 ZAFER
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“Hamamboğazı Termal Çam Kokusu Bungalov 
Konaklama Tesisi” Güdümlü Projesi Sözleşmesi İmzalandı

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) ve Banaz Belediyesi iş birliği 
ile hazırlanan “Hamamboğazı Termal Çam Kokusu Bungalov 
Konaklama Tesisi” güdümlü projesi sözleşmesi 01.08.2022 

tarihinde ZAFER hizmet binasında imzalandı. 

Proje kapsamında Banaz Hamamboğazı’nda halihazırda günübirlik tesis 
olarak hizmet veren termal turizm tesislerinin bulunduğu alana konaklama 
ve çeşitli sosyal donatılar oluşturulacaktır. Bu doğrultuda 50 adet bungalov 
ve 1 adet restoran oluşturulacak ve çevre ile uyumlu peyzaj düzenlemeleri 
yapılacaktır. Bunların yanı sıra yürüyüş yolları, doğal görünümlü açık 
toprak havuzlar ve termal çamur havuzları oluşturulacak, paintball sahası 
kurulacaktır. Proje kapsamında ayrıca Hamamboğazı Turizm Stratejisi 
ve Eylem Planı hazırlanacak, tesisin etkin tanıtımı için tur firmaları ve 
turizm konusunda faaliyet gösteren sosyal medya hesapları ile iş birlikleri 
gerçekleştirilecektir. 

Projenin 18,4 milyon TL olan toplam bütçesinin 4 milyon TL’si ZAFER 
tarafından finanse edilecektir. Banaz Belediyesi Ticaret Anonim Şirketi’nin 
ortak olarak yer aldığı projede iştirakçi olarak Uşak Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğü, Uşak İl Özel İdaresi ve Karun Turizm firması yer almaktadır. 

Ege Bölgesi’nin termal kaynak bakımından en yoğun olduğu bölgelerinin 
başında gelen Hamamboğazı bölgesinin potansiyelinin açığa çıkarılması ve 

önemli bir turizm destinasyonu haline gelmesi amacıyla Ajans tarafından 
belli bir sistematik içinde farklı projelerle destek sağlanmıştır. 2011 
yılında “Jeotermalde İlk Kıvılcım: Hamamboğazı” projesi ile jeotermal 
kaynakların entegre sistemle, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması 
amacıyla altyapı çalışmaları yürütülmüş; 2014 yılında “Termal Turizminde 
Yeni Destinasyon: Hamamboğazı” projesi ile günübirlik bir tesisin fizibilitesi 
hazırlanmış, termal suyun analizi yapılarak Hamamboğazı Bölgesi’nin 
alternatif turizm imkanları ortaya çıkarılarak potansiyel yatırım imkanları 
belirlenmiştir. 2015 yılında ise “Banaz Hamamboğazı ile Hayat Buluyor” 
projesi ile fizibilitesi gerçekleştirilen günübirlik tesis hayata geçirilmiştir.  
2018 yılında “Hamamboğazı Sağlık Kompleksi Fizibilitesi” kapsamında 
kür merkezi, hastane ve klinik otel olmak üzere 3 bileşenden oluşan 
bir kompleksin fizibilitesi hazırlanmıştır. 2021 yılında ise desteklenen 
“Hamamboğazını Taçlandırıyoruz” projesi ile Hamamboğazı Termal 
Turizm Merkezine aquapark kurulması; “Hamamboğazı Termal Su Dağıtım 
Altyapısının İyileştirilmesi” projesi ile de su dağıtım altyapısının geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

“Hamamboğazı Termal Çam Kokusu Bungalov Konaklama Tesisi” güdümlü 
projesinin Uşak başta olmak üzere bölgemize hayırlı olmasını dileriz. 

15ZAFER
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30 Ağustos Zafer Bayramı TR33 
Bölgesi’nde farklı etkinliklerle 
kutlandı.

Afyonkarahisar ilinde Kocatepe Parkında 
bulunan Atatürk Anıtına sunulan çelenkler 
sonrası Valilik Makamında Afyonkarahisar 
Valisi Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı tüm protokol 
üyelerinin, siyasi parti temsilcilerinin, sivil 
toplum kuruluş temsilcilerinin, protokol ve 
vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını 
kutladı. Sonrasında ise kutlama etkinlikleri 
Afyonkarahisar Valisi Dr. Kübra Güran ev 
sahipliğindeki kabul töreni ile tamamlandı.

Kütahya ilinde ise Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Kasapoğlunun iştirak ettiği ve 
30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan 
Başkomutan Meydan Muharebesi'nin sevk ve 
idare edildiği Zafertepeçalköy'de düzenlenen 
törene, Kütahya Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar 
Valisi Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve diğer il 
protokolü ile vatandaşlar katılım sağladı. Farklı 
etkinliklerle devam eden törende SOLOTÜRK 
ve Jandarma ekiplerinin helikopterle 
gerçekleştirdiği "üzüm salkımı" gösterisi 
coşkuyla izlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından Zaferin 100. yılına özel olarak Yücel 
Arzen tarafından bestelenen “Zafer Tepesi” adlı 
şarkı ilk kez söylendi. Dumlupınar’da açılan 3 bin 
743 metre boyunda ve 1 metre 60 santimetre 
enindeki dev Türk bayrağı da Türkiye’nin en 
uzun Türk bayrağı olarak tarihe geçti.

Manisa ilinde ise Cumhuriyet Meydanında 
düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar 
Karadeniz ve protokol üyeleri, askeri erkân, 

sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile 
vatandaşlar katıldı. Milli Egemenlik Anıtı’na 
çelenklerin konulması sonrası törenler Atatürk 
Fotoğraf Sergisi’nin gezilmesi, şehitliklerin 
ziyaret edilmesi ve resepsiyon ile devam etti. 
Resepsiyon sonrası ise fener alayı ve konser ile 
kutlama şenlikleri sona erdi.

Uşak ilinde de 15 Temmuz Şehitler Meydanında 
Vali Dr. Turan Ergün ve diğer protokol üyelerinin 
Atatürk Anıtı'na çelenk sunmalarının ardından 
saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı 
okundu. Günün akşamında ise Vali Dr. Turan 
Ergün’ün ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer 
Bayramı Kabul Töreni düzenlendi.

BÖLGEDEN
HABERLER
Hazırlayan | Zeynep Gürlek | Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi

TR33 Bölgesi’nde Zaferin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

1616 ZAFER

AFYONKARAHİSAR
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Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yapımına 
başlanan Diorama Müzesi için Kütahya 
Valiliği ile Ziraat Bankası arasında önemli 

bir iş birliğine imza atıldı.

Vali Ali Çelik ve Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi 
Ümit Yaşar Ören tarafından imzalanan 
sponsorluk sözleşmesi kapsamında Ziraat 
Bankası, Dumlupınar ilçesinde inşa edilecek 

Diorama Müzesinin mimari konsept ve uygulama 
projesine katkı sağlayacak.

Vali Ali Çelik, kurtuluşun şehri Kütahya’da, 100. 
yıla özel Büyük Zafer’in şanına yakışır eserler 
kazandırılacağını söyledi. 

Büyük Zafer’in 100. yılında Mehmetçik Camisinin 
açılışının yapılacağını hatırlatan Vali Ali Çelik, 

“Tüm çabamız ve gayretimiz 100. yılın anlamını 
büyütmek için. Dumlupınar Diorama Müzemiz 
de Büyük Zafer’in 100. yıl sembollerinden biri 
olacak. Müzemizin temelleri atıldı, inşaatı hızla 
devam ediyor. Ziraat Bankasına katkıları için 
şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Ümit Yaşar Ören 
ise, “Bize bu imkânı sağlayan Sayın Valimize 
teşekkür ediyoruz. Ziraat Bankası olarak her 
güzel işte olmayı planlıyoruz” dedi.

Afyonkarahisar’ın lavanta kokulu ilçesi 
Dinar’da bu yıl 2.’si düzenlenen Lavanta 
Hasat Şenliği gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar-Antalya ile Afyonkarahisar-
Denizli karayolu üzerinde Dombay köyü 
mevkisinde 6 yıl önce kurulan Dinarelli Lavanta 
Bahçesi’nde hasat dönemi başladı.

Hasadın başlaması dolayısıyla düzenlenen Hasat 
Şenliği’nde Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 
protokol üyeleri ve çiftçilerle birlikte lavanta 
hasadı yaptı.

Şenlik kapsamında düzenlenen programda ilk 
konuşmayı Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya 
yaptı. Dinar’da lavantanın üretim yolculuğunu ve 
bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmaları 
anlattı.

Milletvekili Ali Özkaya da Dinar'daki hayallerin 
adım adım gerçekleştiğini belirterek, ilerleyen 
süreçte tesis içerisine butik bir otel yapılarak, 
bölgeye gelen turistlerin sabah lavanta kokusuyla 
uyanacağını söyledi.

Lavantanın kadın emeğinin temsili olduğunu 
ifade eden Vali Yiğitbaşı “Lavanta sabrın, emeğin 

ve zarafetin bir göstergesidir. Lavanta hem 
sağlık sektöründe hem de kozmetik sektöründe 
kullanılıyor. Hasadında da en çok kadınlarımızın 
emeği bulunuyor. Kadın Kooperatifimizin 
oluşturduğu Dinarelli markasıyla da gurur 
duyuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından tesiste yeni kurulan 
distilasyon ünitesinin açılışı yapıldı.

Diorama Müzesi, 100. Yıla Armağan Edilecek

Dinar 2. Lavanta Hasat Şenliği Vali Yiğitbaşı’nın Katılımıyla Yapıldı
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Uşak'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle 
ön plana çıkan Ulubey ilçesindeki 
Blaundus Antik Kenti, fotoğraf 

tutkunlarının uğrak adresi oldu.

Fotoğrafçılar, özellikle geç saatlerde, 
uzun pozlama ve yıldız çekim tekniklerini 
kullanarak, antik kent kalıntılarıyla yıldızlarla 
kaplı gökyüzünün eşsiz manzarasını 
görüntülüyor.

Uşak Valisi Turan Ergün, gece saatlerinde 
Blaundus Antik Kenti’ni ziyaret ederek 
çalışma yapan fotoğrafçılarla bir araya 
geldi. Kullanılan çekim teknikleri hakkında 
bilgi alan Vali Ergün, bu tür etkinliklerin 
bölgenin tanıtımına önemli katkılar 
sağladığına vurgu yaparak AA muhabirine 
açıklamalarda bulundu. 

“İlimizin en önemli turizm 
destinasyonlarından olan Blaundus Antik 
Kenti’nde sanatsal faaliyetlerin yapılmasını 
memnuniyetle karşılıyorum. Çekilen her 
bir fotoğraf için yoğun emek harcanıyor; 
dolayısıyla ortaya çıkan fotoğraflar da 
buna paralel olarak oldukça kıymetli oluyor. 
Blaundus’u ön plana çıkarmamız lazım, 
ona inanıyoruz. Bu anlamda hep birlikte 
uğraşıyoruz. Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, 
Belediye Başkanlığımız, Sivil Toplum 
Kuruluşlarımız buraya hak ettiği değeri 
kazandırabilmek için elimizden geleni 
yapmamız gerektiğini düşünüyorum.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle burada 
yapmayı düşündüğümüz kazı evi, karşılama 
evi gibi değişik projeler var. O projelere 
hayat buldurmamız lazım. Onlar olunca 
ben buraya daha çok insanın geleceğini 
düşünüyorum. Bir de sadece burayı görmek 
anlamında değil... Turizm faaliyetleri, 
program dahilinde yani belli bir destinasyon 
içerisinde, değişik aktiviteleri içerisine 
alan faaliyetlerdir. Blaundus da o zenginliği 
destekliyor, Ulubey destekliyor, kanyonlar 
destekliyor. Uşak'ta bunu destekleyen 
çok şey var. Yani turizm faaliyetlerini 
destekleyen çok şey var. Bizim de bunları 
daha çok gün yüzüne çıkarmamız lazım. 
Bu tür resimlerle, fotoğraflarla, çekimlerle, 
yapacağımız tesislerle, yatırımlarla buna 
destek vermemiz lazım diye düşünüyorum.”

Blaundos Antik Kenti Gece Fotoğraf Tutkunlarını Ağırlıyor
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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali ile Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK) organizasyonunda, Büyük Zafer'in 
100. yılı sebebiyle 9-14 Ağustos tarihleri 
arasında, Kütahya'da “Uluslararası Serbest 
Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması”; 
Afyonkarahisar'da "Uluslararası ve Liseler Arası 
İnsansız Hava Araçları Yarışması" düzenlendi.

Afyonkarahisar’daki etkinlik açılışında konuşan 
Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı “Bu yıl 
bu coşkuyu Teknofest ile birlikte yaşıyoruz. 
Bu topraklardan, bu coğrafyalardan yetişen 
çocuklarımızın, gençlerimizin neler yapabildiğini 
tüm dünyaya göstermek adına bu festivalin çok 
kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bizler için en 
önemli olan özgüven. Yıllar önce bizler için daha 
önce hayal olan, ütopya olan yani gerçekleşmesi 
çok da mümkün olmayan bir takım şeylerin 
şuan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, 
TÜBİTAK’ın, T3 Vakfı’nın ve sizlerin sayesinde 
ne kadar aslında gerçekleşebilir olduğunu 
bütün gençlerimiz sizlerin desteğiyle gösteriyor. 

Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu 
özgüvenle, inançla, azimle, sizlerin buradaki 
gayretleri ve bizlerin de desteğiyle inşallah çok 
güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Şu anda 
Rusya- Ukrayna savaşında da İHA’larımızın neler 
başardığını gördük. Gençlerimizin gündemine 
bu konuların girmesi, bu konularda çalışmalar 
yapmak, emek harcamak, beni bir anne olarak, 
geçmişte akademisyenlik yapmış bir öğretim 
üyesi olarak, aynı zamanda Afyonkarahisar’ın 
Valisi olarak son derece mutlu ediyor. Sizleri 
ağırlamak bizler için çok büyük mutluluk. 
Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel değerlerini 
görmeden lezzetlerini tatmadan gitmeyin. 
Yolunuz açık olsun gençler.” dedi.

Vali Ali Çelik, TEKNOFEST Uluslararası 
Serbest Görev İHA Yarışmaları’nın Kütahya 
ev sahipliğinde yapılmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek tüm katılımcılara 

teşekkür etti.  Teknolojik ve bilimsel gelişmenin 
en temel dinamiğinin çoklu düşünme ve ekip 
çalışması olduğuna dikkat çeken Vali Ali Çelik, 
“Gençlerimizde ekip ruhunun, bir arada olmanın, 
beraber iş yapabilme yeteneği ve ruhunun 
geliştiği ve bunun da çoklu düşünmeyle, farklı 
alanlarda, farklı disiplinleri bir araya getirerek 
insanların bir algoritma, düzlem peşinde 
kendi zihinsel birikimlerini ortaklaşa büyütme 
çabasına şahit olduk” dedi. 

Gençlerden hayallerinden ve hedeflerinden 
vazgeçmemelerini isteyen Vali Çelik “Elde 
ettiğiniz sonucun bir başarısızlık değil öğrenme 
modeli olduğunu bilerek devam etmenizi 
diliyorum. Çabanın, emeğin, alınterinin 
değerli olduğu bir süreç. İnşallah çabanız 
ve emeklerinizle ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
bilimsel düşünme ve millî teknoloji hamlesinin 
de dinamiğini oluşturacaksınız.” diye konuştu.

TEKNOFEST Yarışmaları Afyonkarahisar ve Kütahya’da 
Düzenlendi
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Yarışmacıları ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank konuşmasında 
“TEKNOFEST kuşağının Türkiye'nin başarı 
hikayesinin yazacağını dile getirerek "İşte o 
TEKNOFEST kuşağı da şuanda burada. Kendi 
çabalarıyla geliştirdikleri İHA'larını yarıştırıyorlar. 
Biz onlara bakanlık, TÜBİTAK, T3 Vakfı ve diğer 
birçok kuruluşlarımızla destek oluyoruz. Burada 
gençlerimize harcadığımız her bir kuruş, 
akıttığımız her bir emek helaldir. Biz, bu işleri 

yaptığımız için çok memnunuz. Gençler, bizim 
gurur kaynağımız. Hepinize başarılar diliyoruz." 
ifadelerini kullandı.

Bakan Varank etkinlik alanında yaptığı 
konuşmada “2018 yılında yola çıktığımızda 
sadece 14 farklı kategoride 5 bin takımın 
yarıştığı teknoloji yarışmaları, bugün gelinen 
noktada 40 farklı kategoride 150 bin takım 
600 bin öğrencinin yarıştığı büyük bir coşkuya 

dönüşmüştür. Biz geldiğimiz durumdan çok 
memnunuz. Biz, genç kardeşlerimizin ve lise 
çağındaki arkadaşlarımızın kendi İHA'larını 
tasarlayıp takımlarını oluşturması ve sinerjiyle 
beraber çalışma anlayışıyla yerleştirip 
buralara geldi. Teknoloji harikası ürünlerini 
yarıştırmalarından da gerçekten çok memnun 
oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük rekabet ve heyecanın yaşandığı 
yarışmalarda derece alan takımlar ödüllerini 30 
Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da 
düzenlenecek TEKNOFEST’te Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liseler 
Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç 
Yarışları'nda "Görsel Tasarım" kategorisi 

şampiyonu olan elektrikli araç Manisa'da tanıtıldı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 
kapsamında düzenlenen ulusal yarışmada başarı 
elde eden araç için Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu (MOSTEM) 
Lisesi'nde lansman toplantısı düzenlendi.

Okul Müdürü Mehmet Ali Özfiliz, 12 öğrenci 
ve 8 öğretmenden oluşan ekibin tasarladığı 
aracın TEKNOFEST'te aldığı ödülün kendilerini 
gururlandırdığını belirtti.

67 takım arasından görsel tasarım şampiyonu 
seçilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile 
getiren Özfiliz, "Sanayide dijital yaklaşımlar 
alanındaki çalışmalarımızı da artırdık. 
İnsanların fabrikalardaki yük taşıma süreçlerini 
kolaylaştıracak tasarımımızı geliştirdik. Sanayiye 
ve ülkemize genç beyinlerle katkılar sağlamak 
adına durmadan çalışıyoruz" dedi.

100 kilometrede 6 liralık yakıt sarfiyatı

Elektrik öğretmeni Ali Osman Alak da aracın 
tasarım ve üretim aşamalarının öğretmen 
ve öğrencilerin derste işledikleri bilgilerle 
tamamlandığını kaydetti.

Tasarımın elektrik elektronik altyapısı için 
yaklaşık 4 bin satır kod yazdıklarını anlatan Alak 
şunları kaydetti:
"Aracımız 100 kilometrede 3,5 kilovat enerji 

harcıyor. Bu da yaklaşık 100 kilometrede 6 liralık 
bir yakıt sarfiyatı demek oluyor. Aracımızın ağırlığı 
420 kilo civarında, hızı saatte 70 kilometre 
civarına çıkıyor. Menzili de ürettiğimiz batarya 
ile yaklaşık 200 kilometre. Bataryayı büyütürsek 
menzilimizi de daha fazla büyütebiliriz. Bataryası 
4 saatte şarj oluyor. Tamamen okulumuzda, 
bölgemizin imkanlarını kullanarak, fabrikalardan 
destekler alarak ürettik. Aracın parçalarının 
birçoğunu kendimiz ürettik ve yerli bir araç 
diyebiliriz."

Manisa'da Lise Öğrencilerinin Geliştirdiği Elektrikli Araç Tanıtıldı
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Sayın Sevinç Kacargil sizi kısaca 
tanıyabilir miyiz?

Ben Sevinç Kacargil. Manisa doğumluyum. 
Çocukluk yıllarım Manisa’da geçti ve 
üniversite yıllarıma kadar orada yaşadım. 
Kamu personeli olarak ilk meslek hayatıma 
Şırnak’ta başladım.7 yıl Şırnak’ta görev 
yaptıktan sonra İzmir’e tayinimiz çıktı. Şu 
anda İzmir Tarım Orman İl Müdürlüğünde 
Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev 
yapmaktayım. Evli ve 2 erkek çocuğu 
sahibiyim. Düzlüce köyünde eşimin 
dedesine ait evi restore ettirip yılın belli 
zamanlarında köyde yaşamaya başladık. 
Bu süreç içirişinde de Banaz S.S. Düzlüce 
Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini 
kurduk halen kooperatif  başkanlığı görevini 
yürütmekteyim.

Kooperatifiniz nasıl doğdu, kuruluş amacınız 
ve çalışma sisteminiz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Düzlüce köyüne geldiğim süre zarfında 

köyde üretim yapan kadınların ürünlerine 
pazar bulamadıklarını gördüm. Benden 
ürünlerine pazar bulmamı istediler. Bunun 
ancak kooperatifleşme ile olabileceğini 
onlara anlattım, çeşitli videolar ile örneklerini 
gösterdim. Önce akıllarına pek yatmadı 
ancak bunun önemini zamanla daha iyi 
anlamaya başladılar. Birlikten kuvvet doğar 
sözüne inanan 7 kurucu ortak ile çıktığımız 
yolculuk 22.10.2021 tarihinde S.S. Düzlüce 
Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
olarak ete kemiğe büründü. 

Bugüne kadar neler yaptınız? Faaliyetlerinizi 
sizden dinleyebilir miyiz?

Tam anlamıyla yoktan var etmek deyimini 
uyguladık. Ortaya koyduğumuz çok küçük 
miktardaki paramızla ilk olarak tarhana 
üreterek faaliyete başladık. Yaptığımız 
tarhanayı eşe dosta sattık. Derken başka bir 
ürün için malzeme aldık. Böylece ufak ufak 
ürün çeşidimizi arttırmaya başladık. Ancak 
henüz düzenli para kazanamıyoruz ve satış 
miktarını arttırmamız gerekiyor.

Sevinç KACARGİL
Düzlüce Köyü 
Kadın Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı

Kooperatifinizin ürünlerini nerelerde 
görebiliyoruz?

554  663 7364 numaralı 

telefonumuzu daha yeni aldık. 

Ayrıca instagramdan 

“duzlucekadinkoop”, 

facebooktan 

“S.S.Düzlüce Köyü Kadın tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi“ ve 

hazırlık aşamasında olan 

www.duzlucekadinkoop 

sayfasından isteyenler

bizlere ulaşabilirler.
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Kooperatif olarak faaliyet alanınızda 
yaşadığınız sorunlar ve zorluklar var mıdır? 
Yaşadığınız sorunlar ve zorluklar var ise 
bu durumu aşmak için ortaya koyduğunuz 
çabalar nelerdir?

Kooperatifimiz, üreten kadınlarımızın 
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 
ve kendilerine iş alanı yaratmak konusunda 
sıkıntılar yaşayan kadınları bir araya getirerek 
ekonomik hayata katkılarını artırmak ve 
sosyal yaşama entegrasyon sağlamak için 
kurulmuştur. Öncelikle makine ve ekipmanlar 
konusunda bir takım eksikliklerimiz var. Birçok 
işi elle yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da 
zaman ve verim kaybına sebep oluyor. Daha 
az sürede daha az ürün çıkmış oluyor ortaya.

Kooperatifin kurumsallaşması ve 
görünürlüğünün arttırılması amacıyla 
gerçekleştirmekte olduğunuz faaliyetleriniz 
nelerdir?

Şimdilik bireysel girişimlerimizle kurumlar ve 
ticari işletmelerle irtibata geçiyoruz. Özellikle 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yakın 
temas çalışıyoruz.  22.06.2022 tarihinde 
Sayın Valimiz Turan Ergün kooperatifimizin 
açılışını gerçekleştirdi, ses getiren bir etkinlik 
oldu. Günümüzde görünür olabilmek için 
sosyal medyanın ne kadar etkin olduğunu 
bildiğimizden “duzlucekadinkoop” adı 
altında sosyal medyada yer alıyoruz. Bunun 
yanında yakında faaliyete geçecek olan 
www.duzlucekadinkoop.com isimli web 
sayfamızdan ürünlerimizi tanıtma fırsatımız 

olacak. İlerleyen dönemlerde çeşitli görsellerle 
tanıtımımızı artırmayı hedeflemekteyiz.  

Kooperatifin uygulamayı düşündüğü 
projeleri var mı? Yakın dönemdeki proje veya 
planladığınız çalışmaları sizden dinleyebilir 
miyiz?

Düzlüce Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi olarak, uzun vadede hedeflerimiz; 
kadınlara sosyal yaşamda olduğu kadar 
ekonomik hayatta da katkılar sağlamak 
özelikle doğal gıda ürünleri üretimi konusunda 
beceri kazandırma ve gelir temin eden 
uğraşılara da fırsat oluşturmaktır. Bununla ilgili 
olarak fuar, şenlik, sergi, kermes vb. etkinlikler 

düzenlenmek,  etkinliklere katılmak kısa vadeli 
hedeflerimiz arasında. 

Kooperatifimiz haricinde köye ve köylülerimize 
dokunmak istiyoruz. Ankara-İzmir Karayolu 
üzerinde bulunan köyümüze ait alanda köy 
pazarı oluşturmak, başta kendi kooperatif 
binamızın çatısı olmak üzere müsait çatı 
alanları olan hanelerin üzerlerine güneş 
enerjisi sistemleri yaptırmak, su hasadı 
yapabilmek için çatı altlarına büyük bidonlar 
koyup su toplamak, bitkisel atıkları kompost 
haline getirmek, en önemlisi köyümüzü 
tanıtacak turizm amaçlı festival ve etkinlikler 
yapmak istiyoruz.

Kooperatifin diğer Sivil Toplum Örgütleri ya da 
kamu kurumları ile olan ilişkileri nasıl, ortak 
faaliyetlerde bulunuyor musunuz?

Hepsi olmasa da bizlere destek olmak isteyen 
STK’lar ve şahıslar oluyor. Uşak Tarım ve 
Orman İl Müdürlüğümüz elinden gelen desteği 
veriyor. Daha çok yeni olduğumuz için ortak 
bir çalışma yapamadık ama Ziraat Odası 
başta olmak üzere her türlü desteğe hazırlar.

Zafer Kalkınma Ajansı ve faaliyetleri hakkındaki 
düşünceleriniz nedir, Ajansın Bölge’de 
etkinliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Zafer Kalkınma Ajansının sivil toplum örgütleri 
ile ilgili çalışmaları oldukça başarılı buluyorum. 
Son derece güzel etkinliklere imza atıyorlar. 
Özelikle çevrim içi olarak düzenledikleri 



2424 ZAFER

eğitimlerin verimli olduğu biliniyor. Bu süreçte 
online satış konusunda çok yararlı toplantılar 
yapılarak bizlere rehber olunması önem arz 
etmektedir. Son dönemde üreten kadınlara 
hitap eden SOGEP projeleri de ön plana 
çıkmakta. Ajansın bölgede kooperatiflere 
desteklerinin devam etmesi bizi memnun 
edecektir.

Eklemek istediğiniz bir husus var mıdır?

Dünyada etkisini gösteren pandemi sürecinde 
yaşanan sıkıntılara rağmen 2021 yılında 
kurulan kooperatifimiz, doğadan toplanan 
köyümüz ve çevre köylerde üretilen ürünleri 
işleyerek faaliyetini yürütmektedir. Tamamı 
kadınlardan oluşan kooperatifimizin, pazar 
sıkıntısı yaşayan üreticilerin ürünlerine 
katma değer katarak bu ürünleri tüketiciye 
sağlıklı bir şekilde buluşturmak öncelikli 
amacı olmuştur. Köylerimizin kalabalık olduğu 
dönemlerdeki yaşanan sosyal ve kültürel 

hayatın zenginliğini tekrar öne çıkarmak, 
köyde yaşayan kadınlarımızı ekonomik yönden 
daha refah bir seviyeye taşımak,  köylerimizi 
terk eden genç nüfusumuzu  geri çekebilmek 
için cazip ortam oluşturmak ve en önemlisi 
gelecek nesillerimize daha sağlıklı bir çevre 
bırakabilmek, hedeflerimiz arasındadır. 

Uşak deyince ilk akla gelen, coğrafi işaret 
almış tarhanadır. Haşhaş, vişne, elma ve daha 
birçok bitkisel ürünün yetiştiriliyor olması 
aynı zamanda doğada bulunan yabani ürün 
çeşitlerinin de varlığı bölgenin zenginliğini ön 
plana çıkarmaktadır. 

Köyümüz Ankara- İzmir otoyolu üzerinde, yola 
2 km mesafede küçük bir köydür. Girişte sizleri 
çam ağaçlarının karşıladığı köyün etrafı çam 
ormanlarıyla süslenmiştir. Doğa yürüyüşlerine 
ev sahipliği yapan Murat Dağı'na, köy içinden 
geçiş vardır. Köylü nüfusun bir kısmı hayvancılık 
ile uğraşırken, bir kısmı da çeşitli bitkisel 

ürünleri arazilerinde yetiştirmektedirler. Köye 
has kavun çeşidi halen yetiştirilmektedir…

Köyümüzün çok yakınında son derece modern 
Hamamboğazı Termal Tesisleri bulunmaktadır. 
Yaz kış yerli turistlerin ziyareti devam 
etmektedir. Köyümüze 15 dakika mesafede 
“Dumlupınar Şehitliği” yer almaktadır. Çevre 
köylerimizde de birçok tarımsal faaliyet 
yürütülmektedir.

2424 ZAFER
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda Ajansımızın Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi 
Mali Destek Programı kapsamında desteklediği “Yapay Zekâ 

ve Derin Öğrenme Tabanlı Sağlık Teknisyenliği  Atölyesi Kurulması” 
projesi  kapsamında Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi bünyesinde yapay zekâ ve derin öğrenme atölyeleri kurulmuştur. 
Bu atölyelerde yapay zeka ve derin öğrenmede kullanılan son teknoloji 
işlemcilerle donatılmıştır.

Proje iştirakçilerinden Celal 
Bayar Üniversitesi öğretim 
görevlileri tarafından, Bu 
atölyelerde yapay zekâ sağlık 
teknisyenliği konularını içeren 
kurslar verilmeye başlanmıştır. 
Bu kurslarda; Atatürk MTAL'de 
görevli 12 öğretmene ve 216 
öğrenciye; robotik kodlama, 
yapay zekâ ile modelleme, bulanık mantık, biyometrik sistemleri, görüntü 
işleme, -C/C++, CNN, RNNs, radyoloji ve tıbbi görüntüleme, biyonik el 
çalışmaları, antibakteriyel robot çalışmaları konularında eğitimler verilmiştir.

Ajansımızın desteğiyle son teknolojiyle kurulan atölye, okulun Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından proje okulu seçilmesine, sınavla öğrenci almaya 
başlamasına vesile olmuştur.  Ayrıca proje vasıtası Avrupa için de çok yeni 
bir alan olan yapay zekâ sağlık teknisyenliği eğitimi konusunda Almanya'da 
hizmet veren HHK adlı bir hasta ve yaşlı bakım evi ile iş birliği anlaşması 
yapılmıştır. Yine Hollanda'da feyzcare adlı evde hasta bakım hizmeti 
sağlayan kuruluşlarla anlaşma yapılmıştır. 

Atatürk MTAL, İl Milli Eğitim müdürlüğü tarafından Erasmus+ projelerine 
akredite edilmiştir. Proje kapsamında düzenlenen kursları başarıyla 
tamamlayan 45 öğrenci ve 12 öğretmen Almanya ve Hollanda'da 3 
haftalık staj yapıp iş başı eğitimi aldılar. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından da Erasmus+ 
projelerine Akredite edilmiş ve Bu sene kursları başarı ile bitiren 45 öğrenci 

Yapay Zekâ ve Derin Öğrenme Tabanlı Sağlık 
Teknisyenliği Atölyesi Kurulması

Program : Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi   
  Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje Adı : Yapay Zekâ ve Derin Öğrenme Tabanlı 
  Sağlık Teknisyenliği Atölyesi Kurulması

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 430.167,80 TL

: 387.142,87 TL

: %90,00

: 12 Ay

: Afyonkarahisar

: Merkez

PROJELERDEN 
GELİŞMELER
Hazırlayan | İzleme ve Değerlendirme Birimi

ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
DESTEKLENEN
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ve 12 öğretmen, Almanya ve Hollanda'da şirketlerde 2022, 3 haftalık, staj 
ve iş başı eğitimi aldılar. Yapılan protokol kapsamında öğrencilerle işyerinin 
karşılıklı memnuniyeti sonrasında isteyen öğrencilerin Almanya'da ve 
Hollanda'da istihdam edilebilmesi sağlanacaktır.

Proje iştirakçisi olan Fertillife Sağlık Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Fatih Öğüç projenin tanıtım proje kapsamında eğitim alan kişilerin 
kurumlarında istihdamlarına öncelik verileceğini dile getirmiştir. Bu 
kapsamda Fertillife Sağlık Kurumlarında, 14 gencimizin istihdamı 
sağlanmıştır. 

Atölyelerden önümüzdeki yıllarda daha fazla öğrencinin yararlanması 
sağlanacaktır.
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Proje kapsamında Makine Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 
ile Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanlarının altyapısı iyileştirilmiş 
ve yeni bir CNC atölyesi kurulmuştur. İlgili alanlardan 7 öğretmene 

eğitici eğitimleri, 160 öğrenciye de alınan makinelerin tanıtım ve 
kullanımına yönelik eğitimler düzenlenmiştir.

Proje hayata geçmeden önce mevcut atölyelerde öğrenciler hayal 
ettikleri ürünlerin tasarımlarını yaptıktan sonra üretim aşamasına 
geçemiyorlardı. Proje ile yeni teknolojilerle donatılmış atölyelerde 
hayatlarını etkileyen ürünler üreten öğrencilerin mesleki eğitime bakış 
açıları değişmiştir. Aynı zamanda gelen talepler doğrultusunda ürettikleri 
ürünlerden gelir elde etmeleri boş vakitlerini de okulda geçirme isteklerini 
arttırmıştır. Okulun tercih edilebilirliğinin artmasına da vesile olan proje 
ile yapılan protokollerle firmaların mezun öğrencilere istihdamda öncelik 
vermesi beklenmektedir.  

Yeni Nesiller Yeni Teknolojiler 
ile Yetişiyor Projesi

Program : Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali   
  Destek Programı 

Proje Sahibi : Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi

Proje Adı : Yeni Nesiller Yeni Teknolojiler ile Yetişiyor

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 554.673,60 TL

: 494.217,37 TL

: %89,10

: 18 Ay

: Kütahya

: Merkez

2626 ZAFER
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Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP) 
kapsamında Ajansımızın desteklediği “Plastik Teknolojilerinde 
Yeni Ufuklar” projesi ile Polinas MTAL’ye balonlu naylon 

makinesi kazandırılmıştır.  

Türkiye’de Plastik 
Teknolojisi Alanı bulunan 
19 adet okuldan biri olan 
Polinas MTAL’de proje ile 
Plastik İşleme Ekstrüzyon 
Alanının teknik alt 
yapısının iyileştirilmesi 
için 1 Ekstrüzyon 
Atölyesi kurulmuştur. Bu 
kapsamda okula balonlu 
naylon makinesi alınarak 
piyasanın ihtiyaç duyduğu 
ara kalifiye eleman 

yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Eğitici eğitimleri sayesinde eğitmenlerin 
kapasiteleri geliştirilerek Plastik Teknolojisi Alanı öğrencilerinin sanayinin 
beklentileri doğrultusunda eğitilmesi sağlanmıştır. Ambalaj ve kargoların 
sağlıklı bir şekilde transferinin yapılmasında kullanılan çeşitli ebatlarda 
balonlu naylon üretilmeye başlanmıştır. Atölyede bu zamana kadar 
62 öğrenci eğitim almış, projeye protokol ile iştirak eden Çağ Plastik 
firmasında 2 öğrenci, Metis Kalıp firmasında 2 öğrenci olmak üzere 4 
öğrencinin istihdamı sağlanmıştır.

Plastik Teknolojilerinde Yeni Ufuklar

Program : Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali  
  Destek Programı

Proje Sahibi : Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje Adı : Plastik Teknolojilerinde Yeni Ufuklar

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 510.326,42 TL

: 459.293,78 TL

: %90,00

: 18 Ay

: Manisa

: Yunusemre

MEGDEP

27ZAFER
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Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP) 
kapsamında Ajansımızın desteği ile Uşak Organize Sanayi 
Bölgesi MTAL’de “Tekstilde 21. Yüzyıl Mesleki Eğitim Altyapısı 

ile Geleceğe Doğru” projesi hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında Tekstil Teknolojisi Alanı Dokuma Operatörlüğü Dalı 
Atölyesinin teknik altyapısı iyileştirilerek yeni nesil, işlevsel ve güncel 
teknoloji dokuma makinesi ile farklı ürünlerin üretilebilmesi sağlanmıştır. 
8 öğretmen 15 saatlik Dokuma Makine Operatörlüğü eğitimi almıştır. 
Okulda üretilen ürünlerin kalitesi artmış ve daha fazla sayıda üretim 
yapılmaya başlanmıştır. Okul “UOSB TEKSTİL” adıyla kendi markasını 
çıkarmış, firmalarla iş birliği sağlanarak yarabandı yapımında kullanılan 
‘Flaster’ kumaş üretimi yapılmaya başlanmıştır.

Türkiye’de tekstil sektörünün önde gelen şehirlerinden olan, aynı 
zamanda tekstil ürünleri imalatı alanında uzmanlaşma oranı yüksek 
olan Uşak ilimizde Ajansımızın tekstil sektörü ve tekstilde geri dönüşüm 
özelinde verdiği farklı destekler bulunmaktadır. MEGDEP kapsamında 
verilen destekle firmaların isteği doğrultusunda yeni nesil teknolojileri 
öğrenen, bu teknolojileri kullanabilen ve üretim yapabilen donanımlı 
bireyler yetiştirilmektedir. Proje ile aynı zamanda kalkınma ajanslarının 
2022-2023 teması olan “Genç İstihdamı”na da katkı sağlanmaktadır. 
OSB ile yapılan protokol ile mezun öğrencilerin istihdamında öncelik 
sağlanacaktır.

Tekstilde 21. Yüzyıl Mesleki Eğitim Altyapısı 
ile Geleceğe Doğru

Program : Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali   
  Destek Programı 

Proje Sahibi : Uşak Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve   
  Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Proje Adı : Tekstilde 21. Yüzyıl Mesleki Eğitim 
  Altyapısı ile Geleceğe Doğru

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 478.950,00 TL

: 431.055,00 TL

: %90,00

: 15 Ay

: Uşak

: Merkez

2828 ZAFER
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Hazırlayan | Buket Kaner Çelikel | Uzman | Manisa Yatırım Destek Ofisi

Sezen Zıngıl 
TURANTEKİN
İkinci Kuşak Yönetici / 
Kurumsal Gelişim ve Proje 
Koordinatörü

Sezen Hanım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Ben Sezen Zıngıl Turantekin. 1987 yılında 
Manisa’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi 
Manisa’da tamamladım. Daha sonra Denizli 
Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü'nü 
bitirdim. 2010 yılında firmamızın muhasebe 
departmanında işe başladım. Daha sonra 
finans departmanında göreve devam ettim.  

1998 yılında ailemiz tarafından kurulan 
şirkette ikinci kuşak yönetici olarak Kurumsal 
Gelişim ve Proje Koordinatörü pozisyonunda 
halen görevime devam etmekteyim. Evliyim ve 
Manisa’da yaşıyorum.

Firmanız ne zaman kuruldu, tarihçesi hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Firmamız Agrotek İlaçlama Makinaları ve 

Tarım Teknolojileri İthalat İhracat Zirai Ürünler 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 1998 yılında kurulmuş 
olup halen 40 yıllık tarım ilaçlama makineleri 
üretim tecrübesi ile modern ve hassas tarım 
uygulamalarını harmanlayarak sektöründe 
güçlü bir aktör olarak var olmaya devam 
etmektedir. 

Şirketimizde görev alan diğer aile üyeleri ve 
yöneticilerimizle beraber, şirketimizin sürekli 
ve istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlayacak 
yönetim sistemlerini oluşturmak sureti ile 
sektördeki konumumuzu ve marka değerimizi 
güçlendirmeyi ve sektörde lider şirket olmayı 
hedefliyoruz.

Firmamız, Manisa'da bulunan 3 yerleşkemizde 
toplamda 9.000 m² alanda üretim ve satış 
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Merkez 
şubemiz Saruhanlı ilçemizde olup tüm 
ürünlerin montaj ve satışı, satış sonrası teknik 
servis ve yedek parça ile ilgili müşteri destek 
hizmetleri Saruhanlı’dan yürütülmektedir. 
Ürünlerimize ait bazı hassas ve ileri teknoloji 
parçalarının imalatını ise Muradiye Orta Ölçekli 
Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikamızda yapıyoruz. 
Ayrıca Muradiye yerleşkemizde; yeni ürünler 
ve parçalar için Ar-Ge, yeni model ve ürün 
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tasarımları, prototip geliştirme çalışmaları, şase 
ve kol gruplarının konstrüksiyonları ve kaynak-
kesim işleri yapılmaktadır.

Tarım ilaçlama makineleri üretim alanında, 
teknolojik anlamda öncü ve yenilikçi olmak 
amacıyla gerçekleştirilen Ar-Ge yatırımlarımız 
sayesinde yüksek teknolojiye sahip makine 
ve teçhizat donanımlarımız mevcuttur. 
Ürünlerimiz sahip olduğu yüksek performans 
ve kalite değerleri ile çiftçilerimize ve kurumsal 
firmalarımıza büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
Ülkemizde tarım ilaçlama makineleri 
sektörünün son yıllardaki büyüyen iş hacmi ve 
gelişim trendi Agrotek ailesi olarak bizleri ihtisas 
sahibi olduğumuz Tarım İlaçlama Makineleri 
sektörünün etkili ve etkin kurumu olmaya itmiş 
ve firmamızda kurumsallaşma adına büyük 
adımlar atmamızı sağlamıştır. 

Şu an kurucularımız ve ikinci nesil olarak 
aile şirketi çerçevesinde gururla işletmemizi 
yönetmekte ve üretimimize son hızla devam 
etmekteyiz. 

Firmanızın misyonu ve vizyonu hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Kurulduğumuz günden bu yana TSE 
standartlarında üretim yapmaktayız. 
Kurucularımızın asıl amacı çiftçilerimiz için en 
uygun ürünü ekonomik, kaliteli ve sorunsuz 
çalışabilecek şekilde üretmekti. Bizler bunu bir 
üst seviyeye taşıyarak tüm dünya çiftçilerine 
hitap eden Türkiye’nin sanayi gücünü ortaya 
çıkarıp dışa bağımlılığını azaltarak yerli üretimi 
destekleyen bir firma olma gayesi içerisindeyiz. 

Bununla beraber takip eden yıllardaki en büyük 
isteklerimiz;  biraz daha genişlemek, biraz daha 
büyümek ve globalleşen dünyada teknolojinin 
ilerlemesiyle birlikte tarımda uygulanan 
modern ve hassas tarım tekniklerinin 
ülkemizde ve dünyada öncü firması olmaktır.  
Amacımız yolunda hızla ilerlediğimizi de yurt içi 
ve yurt dışındaki 25.000'den fazla ürünümüzle 
kanıtladığımıza inanıyoruz. 

Dünyadaki küresel gelişmelere paralel olarak 
şirketimizin sürekli ve sağlıklı olarak büyümesini 

sağlayacak yönetim sistemlerini oluşturmak 
sureti ile sektördeki konumlanmamızı ve marka 
değerimizi güçlendirerek, sektörümüzde lider 
ve örnek şirket olmak da vizyonumuzun asıl 
temelidir.

Firmanızın insan kaynakları yönetimi anlayışı ve 
istihdama dönük uygulamaları hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Firmamız sadece yönetim kurulu ile değil 
tüm çalışan kadrosu ile aile şirketi mantığını 
benimsemiştir. Bu sebeple firmamız, bünyesine 
katacağı her personeli uzun soluklu istihdam 
stratejisiyle belirleyerek tecrübeli ve alanında 
uzman kadrolar oluşturmaktadır. İnsan 
kaynakları yönetim anlayışımız bu çerçevede 
ilerlemektedir. Personel eğitimleri konusunda 
gerekli planlamaları yapmaktayız. Ayrıca 
işimizde sürdürülebilirlik sağlama ve sağlıklı 
çalışma alanı yaratabilmek adına iş güvenliği 
konusunda ekibimizle beraber bu konuda da 
hassasiyetimizi göstermekteyiz. 

Piyasa şartları el verdikçe ve biz büyümeye 
devam ettikçe ailemizi de büyütmeye devam 
edeceğiz.

Firmanızın kalite, iş ve çevre politikası ile 
çalışma etiği kuralları olduğunu biliyoruz, bu 
konuda neler söylemek istersiniz?

Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını; sahip 
olduğumuz kurumsal ve toplumsal sorumluluk 
anlayışı çerçevesinde, ulusal ve evrensel 
yasa, norm ve kurallara, meslek ahlakı ve etik 
değerlere bağlı kalarak her seferinde tam, 
eksiksiz ve beklentileri aşacak şekilde, doğru ve 
zamanında, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine 
bağlı kalarak karşılamayı amaçlıyoruz.
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Ne tür hizmetleriniz mevcuttur, hangi sektörlere 
yönelik ürün üretmektesiniz, ürün yelpazeniz 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Asıl üretimimiz tarımsal ilaçlama makineleri 
ve yedek parçaları üzerinedir. Tarım ilaçlama 
makinelerinde teknoloji olarak iki tip ürünümüz 
bulunmaktadır: Konvensiyonel ve elektrostatik. 
Konvensiyonel tip makinelerimiz de iki gruba 
ayrılmaktadır: Tarla ilaçlaması için Kollu 
Pülverizatörler, bağ ve bahçe ilaçlaması için 
Turbo Atomizörler.

İlaçlamada her zaman istenilen faktör eşit 
ilaç atımını sağlamaktır. Bu hem bitki için 
hem çevre için çok önemlidir. Birim alana 
eşit ilaç atımını sağlamak ise düzgün çalışan 
ve kalibrasyonu düzgün yapılan makineler 
ile sağlanabilmektedir. İlaçlamaya uygun 
makinelerin üretilmesi ancak yeterliliği olan 
parçaların kullanılarak imal edilmesi ile olur. 

Tabi yalnızca makinenin kusursuz olması, iyi 
bir ilaçlama için yeterli olmamaktadır. Bunun 
yanında verimli bir ilaçlama için makineyi 
kullanacak operatörün de eğitimli olması 
önemlidir. Bu sebeple firma olarak eğitime 
önem vermekte ve makinemize sahip olan 
her çiftçiye kullanım için satış sonrası özel 
eğitim vermekteyiz. Makinelerimizde opsiyonel 
olarak kullanıcı hatalarını minimize edebilmek 
için doz ayarı- denge sensörü- GPS gibi 
bilgisayar destekli ürünler de kullanılmaktadır. 
Bu sistemlerde basınç, debi ayarları hıza bağlı 
olarak otomatik olarak bilgisayar tarafından 
düzenlenmekte, arzu edilirse GPS kontrolü ile 
veriler kişisel bilgisayara aktarılabilmektedir. 
Ayrıca turbo grubunda özel sensörlü makineler 
de üretilmektedir. Bu sistem, ağacı gördüğünde 
otomatik olarak ilaç atmakta ve böylece hem 
gereksiz ilaç atımı ortadan kaldırılmakta 
hem de çevreye verilen atık miktarı minimize 
edilmektedir.

Bunun yanı sıra son yıllarda makinelerimizin 
kullanım alanları da genişlemiştir. Pandemi 
sürecinde özellikle belediyelerin talebi 
üzerine COVİD’le mücadele kapsamında 
dezenfektasyon üzerine makineler üretmiş 
bulunmaktayız. Ayrıca sıvı gübre atımında 
kullanılabilen ve çiftlik ilaçlamasında insansız 
hareket edebilen robotik ilaçlama makineleri 
gibi makinelerimiz de bulunmaktadır. Ar-Ge 
bölümümüzün son üretimi olan üründe kalıntı 
bırakmayarak çevreye duyarlı ve su-mazot-
ilaç tasarrufu sağlayan Türkiye’de tek %100 
elektrostatik yöntem ile geliştirilmiş bir ilaçlama 
makinemiz de vardır. Elektrostatik ilaçlama 
makinelerimizde sistem bir fizik kanunu 
olan, kısaca zıt kutupların birbirini çekmesini 
anlatan Colombus yasasına dayanmaktadır. 
Bitkiler kendilerini toprakladıkları için eksi (-) 
yüklerini toprağa vermekte ve artı (+) yüklü 
kalmaktadırlar. Bu sistem ile makineden çıkan 
suya eksi (–) yük yüklenmektedir. Böylece bir 
statik çekim alanı oluşturulmakta ve ilaç direkt 
olarak hedefe yapışmaktadır. Konvansiyonel 
ilaçlama makinelerinde hedefe ulaşma oranı 
%30’larda iken elektrostatikte bu oran 
minimum % 85’e kadar çıkmaktadır. Bunun 
sonucunda hem ilaçlama maliyetleri büyük 
oranda azalmakta hem de atılan ilaç-su karışımı 
havaya ve toprağa karışmadığı için çevreye 
verilen zarar minimuma indirilmektedir. Ayrıca 
elektrostatik ilaçlama makinemizi kullananlar 
bu sene hasat sonrasında yapmış oldukları 
geri dönüşlerde, ürünlerinde bir önceki hasat 
dönemine göre ilaçlama maliyetlerinde %50 
maliyet azalışı, sıfır hastalık ve dolayısıyla 
ürün kalitesinde yüksek verim elde ettiklerini 
bildirmişlerdir. 

Ar-Ge çalışmalarınız hakkında bilgi 
verebilir misiniz? Ürün geliştirme için neler 
yapmaktasınız?

Ürün yelpazemizi artırmak ve kullanıcılarımızın 
ihtiyaçlarına daha çok hitap edebilmek amacıyla 
üretimimizdeki çoğu yarı mamulü kendimiz 
üreterek sektörümüzün en entegre tesislerinden 
biri konumunda bulunmaktayız. Zafer Kalkınma 
Ajansı desteğiyle almış olduğumuz CNC 
Yatay İşleme Merkezi ile üretimimizi daha 
entegre hale getirerek makinelerimizin en 
önemli girdilerinden olan pervane, şanzıman 
ve kumandaları yerlileştirmiş bulunmaktayız. 
Ayrıca özellikle son yıllarda teknolojiye 
yatırımlarımız ile firma makine parkuruna 
robotik kaynak sistemleri, son teknoloji CNC 
torna, CNC dik işleme merkezi ve üretilen tüm 
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parçaların istenilen ölçülerde hassasiyetinin 
sağlanması için üç boyutlu CMM ölçüm cihazı 
eklenmiştir. Bunların dışında ithal olarak 
tedarik ettiğimiz pompalara ikame geliştirilmiş 
yerli üretim pompa ve bilgisayar destekli GPS 
kontrollü sistemlerimizle beraber otomatik 
sensör gruplarımız için Ar-Ge çalışmalarımız 
devam etmektedir. Ayrıca uzaktan kontrollü 
makinelerin çalışma kapasitelerinin ve 
konumlarının takibinin yapılabileceği böylelikle 
verimlilik çalışmalarının çok daha kolay takip 
edilebileceği bilgisayar destekli çiftlik yönetim 
sistemleri üzerinde yapılan çalışmalarımız da 
son aşamalara gelmiş olup ürünlerimiz çok 
yakın zamanda müşterilerimizle buluşacaktır.

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

Vizyonumuzda da belirttiğimiz üzere iş 
mantığımızın ve üretim faaliyetlerimizin bakış 
açısında pozitif yönde düzenleme yapmak 
bizler için çok önemlidir. Bu amaçla düzenli 
olarak Kalite Yönetim Sistemleri entegrasyonu 
yapmakta, ISO kalite sertifikalarımızı 
her sene düzenli olarak yenilemekte ve 
kurumsal kimliğimizi geliştirmek adına beşerî 
sermayemize gerekli eğitimlerle yatırım 
yapmaktayız.

Herhangi bir markanız bulunuyor mu? 
Markalaşma süreciniz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Agrotek, İdeal ve Spil adı altında 3 adet 
markamız bulunmaktadır. Markalarımızın hepsi 
aslında en basit adıyla ilaçlama makineleri 

için verilmiş isimlerdir. Agrotek modelimizi 
profesyonel makinelerimizde kullanmaktayız. 
Spil modelimiz bütçe dostu ve %100 yerli olarak 
tanımladığımız makinelerde kullanılmaktadır. 
İdeal modelimiz ise iki markanın harmanlanmış 
halidir. Her kesime hitap edebilmek adına tüm 
markalarımızı aktif olarak kullanmaktayız.

Firmanızın yurt içi pazarları hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Firmamızın ürünleri hem bayilerimiz aracılığıyla 
hem de direkt son tüketiciye pazarlama 
ekibimiz tarafından satışa sunulmaktadır. 
Birçok kurumsal müşterimiz olup aynı zamanda 
Türk Traktör markasına ilaçlama makinesi 
gruplarında fason olarak üretim yapmaktayız. 
Makinelerimiz Türkiye’nin 7 bölgesinde, 81 
ilinde ve birçok ilçede aktif olarak çalışmaya 
devam etmektedir. 

İhracat yapmakta mısınız? Yapıyorsanız, ne 
zaman başladınız? Hangi ülkelere ihracat 
yapmaktasınız? Firmanızın yurt dışı ihracatı 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kurulduğumuz tarih olan 1998 yılından 
beri ihracat yapmaktayız. Orta Doğu ve 
Afrika başta olmak üzere Amerika ve 
Avrupa’ya ihracatlarımız mevcuttur. Yaklaşık 
3 yıl öncesine kadar toplam satış rakamları 
içerisinde %10 paya sahip olan ihracat 
oranımız firma içinde ve ürünlerimizde yapmış 
olduğumuz inovasyonlarla birlikte bugün  
%30’lara yükselmiştir. Şirket olarak hedefimiz 
önümüzdeki 3 yıl içinde bu oranı minimum 
%40 dolaylarına çekmektir. Şu anda 18 farklı 
ülkede faal olarak makinelerimiz çalışmaktadır. 

Özellikle elektrostatik ilaçlama makinemizin 
üretimi ile birlikte markamız Avrupa pazarında 
daha fazla dikkat çekmeye başlamış olup 
Avrupa ülkeleri ile ticari ilişkilerimiz artmış 
bulunmaktadır.

Firmanızın gelecek hedefleri hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 

Son yıllarda ülkenin ve bölgenin ekonomik 
konjonktürü göz önüne alındığında gelecek 
dönemlerde tarım sektöründeki büyümeyi 
etkileyen değişkenler olacaktır. Tarla tarımında 
kitlesel üretim yapan uzman işletmeler 
ortaya çıkacak ve rekabetin gelişmesiyle 
birlikte de hassas tarım uygulamalarını 
gerçekleştirebilecek makine talebi artacaktır. 
Gelişmiş ülkelerde tarım makinelerinde bilişim 
faktörü giderek yaygınlaşmıştır ve buna paralel 
akıllı tarım makineleri üretimi ve kullanımı 
giderek artacaktır. Bu gelişmelere paralel olarak 
katma değeri yüksek, teknolojik unsurlar ihtiva 
eden ve rekabet edebilir tarım makineleri üreten 
ve ihraç eden firmalar hayatta kalabilecektir. 
Tüm bu muhtemel büyüme senaryoları ışığında 
firmamızın yapmış olduğu ve yapacağı Ar-Ge ve 
hassas teknoloji yatırımları ile mevcut üretim 
kapasitesini her yıl artan oranla yükselterek 
yerli ve yabancı müşteri taleplerini de yüksek 
oranda artıracağı öngörülmektedir.

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

Firma tanıtımlarımızı geçmiş yıllarda genellikle 
ulusal ve uluslararası yurt içi fuarlar ve bölge 
tanıtım ziyaretleriyle yapmaktaydık. Fakat 
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günümüzün gereği web odaklı iletişim ağını 
da kullanarak sosyal medya ve web sitemiz 
üzerinden çalışmalar yapmaktayız. Bunların 
dışında ülke ve bölgemizde belirlediğimiz 
tarıma dayalı stratejik noktalarında ‘çiftçi 
günleri’ adı altında makine ve firma tanıtımını 
sağladığımız lansmanlar yapmaktayız. Bu 
lansmanlarda çiftçiler ve büyük tarım arazisi 
sahipleriyle birebir iletişim kurarak hem 
makinelerimizin özelliklerini anlatıp tanıtımını 
yapıyoruz hem de asıl hedef kitlemiz olan 
kullanıcıların talep ve önerilerine kulak vermiş 
oluyoruz. Bu stratejiyle hedeflediğimiz gibi 
talep edilen haliyle kullanıcıya en uygun ürünü 
sunma imkânı da elde etmiş oluyoruz.

Zafer Kalkınma Ajansı ile yürütmüş olduğunuz 
proje hakkında bilgi verebilir misiniz?

2014 yılında Zafer Kalkınma Ajansının 
çağrıya çıkmış olduğu Rekabetçi KOBİ Mali 
Destek Programı’na firmamız ‘’Tarımsal 

İlaçlama Makinaları İmalatında İthalat 
Bağımlılığını Azaltmak ve İhracatı Artırmak’’ 
isimli projeyle başvurmuş ve destek almaya 
hak kazanmıştır. Proje ile ithal edilerek 
ürünlerimizde kullanılan ara mamul malların 
imalatı için firmamızda yüksek teknolojiye 
dayalı sürdürülebilir üretim altyapısı 
oluşturularak ithalat bağımlılığının azaltılması 
ve firmanın üretim kapasitesinin artırılması 
hedeflenmiştir. Proje ile alımı gerçekleştirilen 
ileri teknoloji bir CNC yatay işleme merkezi 
ile sürdürülebilir imalat altyapısı oluşturulmuş 
ve firmamızın Ar-Ge, ürün geliştirme, tanıtım 
ve pazarlama bölümlerinin beşerî kaynakları 
geliştirilmiştir. Ayrıca müşteri talepleri 
doğrultusunda ürün çeşitliliği ve pazar payımız 
artırılmış, bölgemizin sürdürülebilir ekonomik 
gelişmesine katkıda bulunulmuştur. Bununla 
beraber proje kapsamında 6 kişiye istihdam 
sağlanarak imalat, Ar-Ge ve ürün geliştirme 
bölümleri güçlendirilmiş, bölgemizde işsizliğin 
azaltılmasına destek sağlanmıştır.

Zafer Kalkınma Ajansı ile tekrar çalışmak ister 
misiniz? Yeni proje fikirleriniz var mıdır?

Zafer Kalkınma Ajansının tüm desteklerinden 
haberdar olabilmek adına güncel takibi firma 
olarak yapıyoruz. Ayrıca Ajansın uzman 
kadrosu ile sürekli iletişim halinde kalarak 
firmamız için en uygun destek programlarını 
izliyoruz. Yeni çağrıya çıkılacak uygun 
projelerde firma olarak tekrar yer almayı 
planlıyoruz. Özellikle yakın gelecekte küresel 
hale gelecek olan susuzluk problemi için 
sektörümüzde geliştirilebilecek modern tarım 
uygulamaları ve mekanizasyon ile ilgili firma 
olarak Ar-Ge çalışmaları yapmakta ve yeni 
projeler için fizibilitelerini oluşturmaktayız.

Röportajımızı bitirirken son olarak neler 
söylemek istersiniz? 

Zafer Kalkınma Ajansı karşılaştığımız 
ekonomik, sosyal, beşerî potansiyel ve aktif 
sorunları ele alıp bölgenin kalkınmasında rol 
alan sanayicilerin görüş ve tecrübelerini de 
harmanlayarak yeni proje fikrine sahip birçok 
firmaya destek sağlamıştır. 

Projemizin izleme dönemi ve sonrasında 
Ajansın desteği, proje takibi ve yönlendirme 
politikaları bizler gibi orta ölçekli işletmelere 
büyük destek teşkil etmektedir. Tüm bu 
amaçlara hizmet eden Zafer Kalkınma 
Ajansına firmamız olarak teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.
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Şehir hayatından uzaklaşarak doğada sakin bir tatil yapmak 
isteyen insanlar için kamp ve karavan turizmi önemli bir alternatif 
oluşturmaktadır. Kamp ve karavan turizmi, tercihe göre uzun süreli ya 
da günübirlik, genellikle merkezlerden uzakta ve doğanın içinde çeşitli 
aktivitelere olanak sağlayan bir kırsal turizm çeşididir. Kamp ve karavan 
turizminin ön plana çıkmasında düşük maliyet, doğayla iç içe olma isteği 
ile konaklama yapılan yerin güzelliklerinden daha çok faydalanabilme 
imkanları sıralanabilir. Doğa turizmine artan talep dünya genelinde etkili 
olan Covid-19 pandemisi sonrası değişen tatil alışkanlıklarında etkili 
olmuştur. 

Ekoturizm genel anlamda turizm faaliyetinin bir alt türü olup doğal 
hayatla ve doğal kaynaklarla uyumlu, sürdürülebilir bir turizm faaliyetini 
ifade etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021-2025 EkoTurizm 
Eylem Planı'nda “Dünya’da ve Türkiye’de ekoturizme yönelik talebin 
yükselmesi, yeni piyasaların oluşumu, Türkiye’nin coğrafi konumu ve kitle 
turizmi potansiyelinin, ekoturizm alanında sağladığı göreceli üstünlük, 
kırsal yoksullukla uğraşan yerel halka yeni iş ve gelir olanaklarının 
ekoturizm ile oluşturulabilmesi, korunan alanlar ve diğer doğal alanlar 
konusunda yerel, ulusal ve küresel bilinç geliştirme olanağı gibi olguların 
ülkemiz adına geliştirilmesi, ekoturizm aracılığıyla değerlendirebilecek 
önemli fırsatlara sahip olduklarını göstermektedir.” denilmektedir. Aynı 
planda Avrupa Birliği Ülkeleri ve Avrupa ekoturizm ağı tarafından 
kullanılan Avrupa Ekoturizm Etiketleme Standartlarının (The European 
Ecotourism Labelling Standard - EETLS) ülkemize uyarlandığı belirtilerek 
Kütahya Osmanlı Göç Yolu da ekoturizm alanlarından biri olarak 
değerlendirilmiştir.

01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm 
Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te kampingler; “deniz, göl, 
dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle müşterilerin 
kendi imkânlarıyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve 
spor ihtiyaçlarını karşıladıkları en az on ünitelik tesislerdir.” olarak 
tanımlanmıştır. Kampinglerde aşağıdaki nitelikler aranır:

Hazırlayan | Murat Şener | Uzman | Kütahya Yatırım Destek Ofisi
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Karavan ve 
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Kamping alanı: kamping iç ve dış güvenliklerini sağlayan çit, duvar, yeşillik 
gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilerek aydınlatılır. Kampingde yer 
alan her türlü yapı, doğayla uyumlu hafif yapı malzemesinden ve tek 
katlı olarak inşa edilir. Kamping alanı drene edilerek ağaçlandırılır. Boş 
alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerini rahatsız etmeyecek şekilde 
okuma, dinlenme, spor, eğlence, yeme-içme gibi amaçlar için gerekli 
düzenlemeler yapılır. Araç yolları, arazi ve iklim şartlarına uygun olarak 
toz kaldırmayacak şekilde düzenlenir.

•	 Kampinglerde; kampçı ünitesi başına hesaplanacak alan seksen 
metrekaredir. Kampçı ünitesi; çadır, çadır-araba, karavan, 
motokaravan veya bungalovdan oluşabilir. Bungalovlar dâhil 
her ünite üçer kişiliktir. Bungalov ünite sayısı, toplam kampçı 
ünitesi sayısının yüzde yirmisini aşamaz ve bu ünitelerde mutfak 
düzenlemesi yapılamaz. Bungalov üniteleri taban alanı yirmi 
metrekareyi geçemez.

•	 Girişte otopark, resepsiyon, emanet ve telefon hizmeti verilen 
düzenlemeler yapılır.

•	 Müşterek kullanım tesisleri ile konaklamaya ayrılan alanın zemini 
kullanım amacına uygun biçimde düzenlenir. Bu tesislerde;

1. Her on kampçı ünitesi için en az bir kadın ve bir erkek 
tuvaleti, duş ve lavabo ile lavaboların yanında priz,

2. Her on kampçı ünitesi için en az bir adet çamaşır 
yıkama makinesi ve ütüleme yeri,

3. Her beş kampçı ünitesi için birer adet yemek 
hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama mahalli ile kilitli 
soğutucu dolaplar bulunan üstü kapalı bir mahal 
bulunur.

•	 Kampçılara aşağıdaki hizmetler sağlanır:
1. Satış ünitesi
2. Karavanların tuvalet ve atık su tanklarının  

boşaltılacağı uygun mahaller
3. Kampçı ünitelerine elektrik hizmeti
4. Kampçılara sıcak-soğuk kullanma   

suyu ve sağlıklı içme suyu hizmeti

30.06.2006 tarih ve 26305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesire 
Yerleri Yönetmeliği’nde “Mesire yeri ormanların sosyal, kültürel ve estetik 
fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak amacıyla, ormanlık alanlardan 
ayrılan rekreasyonel ve estetik kaynak değerlere sahip olan orman içi 
dinlenme yerini ve kent ormanını ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.” 
Bu yönetmelik uyarınca düzenlenen 300 sayılı mesire yerleri uygulama 
tebliğinde mesire yerleri A,B,C ve D tipi olmak üzere 4’e ayrılmıştır. 
Bunlardan A tipi yoğun kullanımlı, kır evleri(bungalov) ve kamp-karavan 
imkanı veren gece konaklamalı mesire yerleriyken; B tipi yoğun kullanımlı 
günübirlik, C tipi düşük kullanımlı günübirlik, D tipi ise spor aktivitelerinin 
daha ön planda olduğu şehir yakınlarındaki hatta içindeki mesire yerlerini 
ifade etmektedir. 

28.05.2022 tarih ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman 
Parkları Yönetmeliği’nde “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce, A tipi, B tipi, C tipi mesire yerleri ile şehir veya kent ormanı olarak 
isimlendirilen D tipi mesire yerleri, hiçbir işleme tabi tutulmaksızın tipine 
göre konaklamalı veya konaklamasız orman parkı olarak adlandırılır.” 
hükmü yer almaktadır. Bu yönetmeliğin uygulamasında A tipi mesire 
yerleri konaklamalı orman parkları, B,C,D tipleri ise konaklamasız orman 
parkları olarak tanımlanacaktır.

Konaklamalı Orman Parkı: Toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor 
ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik 
hareketlere imkân vermek maksadıyla yüksek ziyaretçi potansiyeline 
sahip, günübirlik kullanım imkânı yanında gecelemeye de imkân sağlayan, 
çadır, lüks çadır, karavan, motor-karavan ve kır evi, kır lokantası, kır 
kahvesi gibi çok katlı olmayan, doğa ile uyumlu yapı ve tesisler ile yöresel 
ürünler sergi ve satış yeri, piknik üniteleri, kameriye ile diğer rekreasyonel 
yapı ve tesisleri ihtiva eden alanlarıdır.
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Konaklamasız Orman Parkı: Devlet ormanlarında, toplumun çeşitli 
dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine 
katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkân vermek maksadıyla 
kullanıma ayrılan; sadece günübirlik kullanım imkânı sağlayan ve 
içerisinde kır lokantası, kır kahvesi gibi çok katlı olmayan doğa ile uyumlu 
yapı ve tesisler ile yöresel ürünler sergi ve satış yeri, piknik üniteleri, 
kameriye ile diğer rekreasyonel yapı ve tesisleri ihtiva eden, rekreasyonel 
ve estetik kaynak değerlerine sahip alanları kapsar. 

Orman Parkları Yönetmeliği’nin icrasını düzenleyen Orman Genel 
Müdürlüğü 313 sayılı Orman Parkları Uygulama Tebliği Temmuz ayında 
yürürlüğe konulmuştur. Toplumun oluşan yeni ve değişen şartlarına/
ihtiyaçlarına imkan sağlayan Uygulama Tebliği esasen yönetmeliğin 

uygulamalarına açıklık getirmiştir. Orman parkları yönetmeliğinin getirdiği 
en büyük imkan eski yönetmelikte günübirlik kullanılan B, C, D tipi 
mesire yerleri (artık konaklamasız orman parkları) işletmecinin talebi ve 
OGM’nin uygun görüşleri doğrultusunda konaklamalı orman parklarına 
dönüşebilmesidir. Bu sayede her bir konaklamasız orman parkı dahi 
çadır, kamp-karavan imkanı sağlayabilecektir. Böylece halen ilimizde 4 
adet olan konaklamalı orman parkı imkanı 20 adet alana çıkabilecektir. 
Kütahya ili orman parkları tablosu aşağıda verilmiştir.
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Sıra 
No Bölge Müd. İli İlçesi İşletmesi Şefliği Alanı 

(Ha.) Sahanın Adı Tipi Açılış Tarihi İşletmecisi

1 Kütahya Kütahya Domaniç Domaniç Domaniç 9,50 Çatalalıç Konaklamalı 2.03.2007 Murat AKGÜNEŞ

2 Kütahya Kütahya Domaniç Domaniç Domaniç 2,20 Kocayayla Konaklamasız 3.04.2006 Domaniç 
Kaymakamlığı

3 Kütahya Kütahya Emet Emet Eğrigözdağı 48,03 İsmail ALTINAY Konaklamalı 5.08.2005 Emet 
Kaymakamlığı

4 Kütahya Kütahya Emet Emet Örencik 9,77 Aydıncık Köy 
korusu Konaklamasız 16.06.2006 OGM

5 Kütahya Kütahya Gediz Gediz Çukurören 8,01 Karapınar Konaklamasız 25.06.2007 Çukurören Köy 
Tüzel Kişiliği

6 Kütahya Kütahya Gediz Gediz Gediz 4,60 Altınkent Konaklamasız 18.08.2005 OGM

7 Kütahya Kütahya Altıntaş Altıntaş Altıntaş 19,22 Altıntaş Konaklamasız 18.08.2015 Altıntaş Belediyesi

8 Kütahya Kütahya Simav Simav Söğüt 70,00 Gölcük Konaklamalı 1984 Simav Belediyesi

9 Kütahya Kütahya Tavşanlı Tavşanlı Tavşanlı 22,64 Şabandede Konaklamasız 28.04.2006 Tavşanlı Belediyesi

10 Kütahya Kütahya Tavşanlı Tavşanlı Tavşanlı 19,68 Kuruçay Konaklamasız 21.12.2015 Kuruçay 
Belediyesi

11 Kütahya Kütahya Merkez Kütahya S.Pınar 15,04 Porsuk Konaklamasız 14.01.2014 Beylerbeyi 
Derneği

12 Kütahya Kütahya Tavşanlı Tavşanlı Tunçbilek 11,81 Gaipdede Konaklamasız 19.02.2016 Tunçbilek 
Belediyesi

13 Kütahya Kütahya Hisarcık Emet Hisarcık 3,00 Esire Konaklamasız 3.09.2019 Hisarcık Belediyesi

14 Kütahya Kütahya Gediz Gediz Muratdağı 22,23 Muratdağı Konaklamalı 3.09.2019 OGM

15 Kütahya Kütahya Merkez Kütahya Kütahya 37,27 Yellice Dağı Konaklamasız 30.03.2020 Kütahya 
Belediyesi

16 Kütahya Kütahya Gediz Gediz Yeşilçay 10,2 Kayacık Konaklamasız 30.03.2020 OGM

17 Kütahya Kütahya Gediz Gediz Sorgun 1,31 Karakuş 
Çamlığı Konaklamasız 28.02.2022 OGM

18 Kütahya Kütahya Merkez Kütahya Kütahya 161,40
H.İbrahim  

YILMAZ Şehir 
Ormanı

Konaklamasız 6.05.2004
Bozat Park 

İnşaat,Otel,Rest. 
İşlt.San. Tic.Ltd. Şti.

19 Kütahya Kütahya Emet Emet Değirmisaz 162,73 Emet Şehir 
Ormanı Konaklamasız 3.03.2015 Emet 

Kaymakamlığı

20 Kütahya Kütahya Gediz Gediz Sorgun 9.58 Şehitler Konaklamasız 29.07.2022 OGM

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Parkları
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Hazırlayan | Osman Köprücüoğlu | Koordinatör | Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

Üreten ve 
İşleyen 

ÇOBANLAR

İLÇ
E T

ANITI
MI

Genel Bakış

Çobanlar, Cumhuriyet’in ilan edildiği yıllarda rahmetli Mareşal Fevzi Çakmak ve 

Ali Çetinkaya Paşalar tarafından 1926 yılında nahiye yapılmıştır. 1955 yılında 

Belediye olan Çobanlar, 20 Mayıs 1990’da 20523 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile ilçe olmuştur. Yöre tarihinin Akarçay kenarındaki höyüklerle yaşıt olduğu ve 

eski Tunç Çağı’na kadar uzandığı bilinmektedir. Bugünkü Kocaöz (Feleli) köyünde 

antik Anabura kenti kurulmuştur. Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 

Artemis heykeli buradan çıkarılmıştır. Kayacık Mevkii’nin olduğu yerde şehir 
kalıntıları mezarlık kalıntılarının olması,  ilçe merkezinde 2003 yılında inşaat 
kazısı esnasında ortaya çıkan M.Ö. 400. yıllarda Romalılar tarafından yapıldığı,  
yaklaşık 5.000 kişilik olduğu tahmin edilen çok katlı yer altı şehrinin bulunması 
bu bölgenin M.Ö. yıllarda yerleşim alanı olarak kullanıldığının kanıtıdır. İlçe, 
Afyonkarahisar’ın doğusunda düz ve geniş bir arazi üzerinde olup, tipik Osmanlı 
yapısını andıran avlulu evlerden müteşekkildir.

Çobanlar nüfusu 14.131 olup nüfusun 7.095’i erkek ve 7.036’i kadınlardan 
oluşmaktadır (TÜİK 2021). İlçenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa 
dayanmaktadır. Merkez yüz ölçümü 422 km²’dir. 

Coğrafi Yapı

İç Batı Anadolu eşiğinin orta derecede yüksekliğe sahip dağları arasında yer alan 
Çobanlar, 380 Kuzey enleminde ve 300 doğu boylamında yer alır. Güneyinde 
1650 m yüksekliğe sahip Bey Dağı vardır. Güneydoğusunda 2530 m yüksekliğe 
sahip Sultandağları bulunur. Rakım olarak, ilçenin yerleşim merkezinin denizden 
yüksekliği 990 m’ dir. İç Anadolu iklim karakteri ile Ege iklim karakterini bir arada 
görmek mümkündür.

Batısında 5 km mesafede Sülümenli Kasabası,  güneyinde 7 km mesafede Işıklar 
Kasabası, güney doğusunda 6 km mesafede Değirmendere ve Gözsüslü Köyleri, 
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doğusunda 23 km mesafede Bolvadin ilçesi, 10 km mesafede Hamidiye Köyü, 
kuzey doğusunda 6 km mesafede Kocaöz Kasabası ve kuzey batısında 9 km 
mesafede Gebeceler Kasabası bulunmaktadır.

İlçe ulaşım yönünden geniş imkânlara sahiptir. Afyonkarahisar il merkezine 25 
km mesafede bulunan Çobanlar, Konya Karayoluna 6 km;  TCDD Çobanlar 
İstasyonu’na ise 4 km mesafededir.

Ekonomi

İlçe düz bir arazi üzerine kurulu olduğu için topraklarının nerede ise tamamı 
tarıma elverişlidir. %80’lik kısmı Seyitler Barajı’ndan motopomp ile sulanmaktadır. 
Topraklarının büyük bölümü sulanan Çobanlar, Afyonkarahisar’ın pancar 
deposudur. Bu küçük ilçede ayrıca, Türk otomotiv sanayisinin en ilginç aracı 
üretilmektedir. İlçede taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan patpat adlı römork-
pikap karışımı araçlar, ilçenin küçük atölyelerinde imal edilmektedir. İlçede ayrıca 
bir tekstil fabrikası da bulunmaktadır. Hayvancılığında oldukça gelişmiş olduğu 
ilçede; 13.507 büyükbaş ve 41.750 küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır 
(TÜİK 2021). Jeotermal seracılığın geliştiği ilçede yıllık; 14.389 ton şeker 
pancarı, 7.359 ton patates, 2.030 ton domates üretimi gerçekleştirilmektedir 
(TÜİK 2021). 

Eğitim ve Sosyal Yapı

İlçede iki anaokulu, sekiz ilkokul, altı ortaokul ve bir adet çeşitli dalları barındıran 
çok programlı lise mevcuttur. Yaklaşık 3.000 öğrenciye, 137 öğretmen tarafından 
eğitim verilmektedir. İki adet sağlık ocağı ve bir adet sağlık evi bulunan ilçede bir 
adette hastane mevcuttur. İlçede bir adet semt futbol sahası ve belediyeye ait halı 

saha bulunmaktadır. Çobanlar Belediye Spor, merkez Belediyesinin desteğiyle 
Afyon amatör liginde mücadele etmektedir. Toplam 8 adet cami bulunan ilçede 
kaymakamlık tarafından açılmış kadın kültür evi hizmet vermektedir.

Turizm

İlçede evler genelde avlulu Osmanlı tipi tek katlı evlerden oluşmaktadır.  Eski 
yapı olan evler kerpiç (toprak) ve ahşap taşıyıcı elemanlardan yapılmıştır. Afyon 
ili Tekke ve türbe yönünden oldukça zengin bir konuma sahiptir. Dolayısıyla 
Çobanlar’da da birçok türbe ve tekke bulunmaktadır. Ayrıca ilçede 5000 m² 
kapalı alana sahip kaplıca tesisi bulunmaktadır.

Kaynakça: TÜİK, Çobanlar Belediyesi, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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Coğrafi işaret, temel olarak benzerlerinden farklılaşmış ve bu farkı 
kaynaklandığı yöreye borçlu olan bir yöresel ürün adını ifade eder. Bu 
anlamda coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri 
bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş 
bir ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti 
olarak ikiye ayrılır.

Menşe Adı: Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai 
durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi 
alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer 
işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri 
tanımlayan adlar menşe adıdır. Menşe adlı ürünler sadece ait oldukları 
coğrafi bölgede üretilirler. Çünkü ürün, niteliklerini ancak ait olduğu yöre 
içinde üretildiği takdirde kazanabilir. Menşe adına Finike Portakalı ve 
Malatya Kayısısı örnek gösterilebilir.

Mahreç İşareti: Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden 
kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu 
coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az 
biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan 
adlar mahreç işaretidir. Mahreç işaretli ürünlerin, ürünün özelliklerinden 
en az biri o yöreye ait olmakla birlikte, yöre dışında da üretilebilmesi söz 

konusudur. Ürünün yöre ile bağı sadece ünü de olabilir. Mahreç işaretine 
Antep Baklavası, Hereke İpek Halısı örnek gösterilebilir.

Geleneksel Ürün Adı: Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen 
ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz 
yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar aşağıdaki şartlardan en az birini 
sağlaması halinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:

•	 Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden 
kaynaklanması.

•	 Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.

Geleneksel ürün adına örnek olarak, baklava, lokum, höşmerim, pastırma 
vb. ürünler verilebilir.

TR33 Bölgesi’nde Afyonkarahisar ilinden 40, Kütahya ilinden 15, Manisa 
ilinden 21 ve Uşak ilinden 7 olmak üzere toplam 83 coğrafi işaretli ürün 
bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi Tablo 1’de verilmektedir.

Ayrıca TR33 Bölgesi illerinden başvurusu yapılmış olup coğrafi işaret tescili 
bekleyen ürünlere dair bilgiler (Afyonkarahisar 20, Kütahya 5 ve Manisa 
12 ve Uşak 7 olmak üzere toplam 44 ürün) Tablo 2’de sunulmaktadır.

Makale

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

TR33 Bölgesi
Coğrafi İşaret Bilgi Notu
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    Coğrafi İşaretin Adı   Tescil Tarihi   Çeşit   Türü   Tescil Sahibi  

1  Pazırık El Halısı   14.11.1997   Halılar ve kilimler   Mahreç İşareti   Sandıklı Belediyesi  

2  Süper İnce Kilim   14.11.1997   Halılar ve kilimler   Mahreç İşareti   Sandıklı Belediyesi  

3  Türkmen El Halısı   14.11.1997   Halılar ve kilimler   Mahreç İşareti   Sandıklı Belediyesi  

4  Bayat Türkmen Kilimi   05.02.2001   Halılar ve kilimler   Mahreç İşareti   Bayat SYDV  

5  Afyon Pastırması   02.08.2005   İşlenmiş İşlenmemiş Et Ürünleri   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 

6  Afyon Sucuğu   02.08.2005   İşlenmiş İşlenmemiş Et Ürünleri   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 

7  Çay İlçesi Vişnesi   10.09.2007   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Çay Belediyesi  

8  Afyon Kaymağı   10.07.2009   Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri   Menşe Adı   Afyonkarahisar Ticaret Odası  

9  Afyon Mermeri   10.07.2009   Diğer ürünler   Menşe Adı   Afyonkarahisar Ticaret Odası  

10  Afyonkarahisar Patatesli Ekmeği   30.07.2018   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Menşe Adı   Afyonkarahisar Belediyesi  

11  Şuhut Keşkeği   11.12.2018   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Şuhut Belediyesi  

12  Afyon Kaymaklı Ekmek Kadayıfı   11.12.2019   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

13  Dazkırı Halısı   16.12.2020   Halılar ve kilimler   Mahreç İşareti   Dazkırı Belediyesi  

14  Sultandağı Gılli Kirazı   08.01.2021   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Sultandağı Kaymakamlığı  

Tablo 1. TR33 Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürün Listesi (Tescilli Ürünler)
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    Coğrafi İşaretin Adı   Tescil Tarihi   Çeşit   Türü   Tescil Sahibi  

15  Sultandağı Kirazı   08.01.2021   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Sultandağı Kaymakamlığı  

16  Emirdağ Güveci   19.01.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Emirdağ Belediyesi  

17  Afyon Lokumu   25.01.2021   Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

18  Afyon İlibada Sarması   10.03.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

19  Afyonkarahisar Çullama Köfte   17.03.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

20  Afyon Ağzıaçığı   29.04.2021   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

21  Afyon Bükmesi   29.04.2021   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

22  Afyon Kebabı   29.04.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

23  Afyon Patlıcan Böreği   29.04.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

24  Afyon Velense Hamur Aşı    29.04.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

25  Emirdağ Kilimi   30.04.2021   Halılar ve kilimler   Mahreç İşareti   Emirdağ Belediyesi  

26  Emirdağ Dolgulu Köftesi   26.05.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Emirdağ Belediyesi  

27  Emirdağ Yumurtalı Pidesi   26.05.2021   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Emirdağ Belediyesi  

28  Afyon Manda Yoğurdu   27.07.2021   Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri   Menşe Adı   Afyonkarahisar Ticaret Odası 

29  Emirdağ Koyun Yoğurdu   06.09.2021   Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri   Mahreç İşareti   Emirdağ Belediyesi  

30  Afyonkarahisar Göce Köftesi   15.11.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

31  Sandıklı Kapama Yemeği   17.12.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Sandıklı Belediyesi  

32  Sandıklı Haşhaş Ezmesi   20.01.2022   Diğer ürünler   Mahreç İşareti   Sandıklı Belediyesi  

33  Sandıklı Kürek Helvası   20.01.2022   Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler   Mahreç İşareti   Sandıklı Belediyesi  

34  Sandıklı Saç Eti   20.01.2022   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Sandıklı Belediyesi  

35  Şuhut Patatesi   06.05.2022   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Şuhut Belediyesi  

36  Afyonkarahisar Hurma Baklavası   23.05.2022   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

37  Afyonkarahisar Mercimekli Pilav   23.05.2022   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

38  Afyonkarahisar Övmesi   23.05.2022   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

39  Dinar Taptama Köfte / 
 Dinar Taplama Köfte  

 06.06.2022   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Dinar Belediyesi  

40  Afyon Keçesi   25.07.2022   Dokumalar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 

1  Simav El Halısı   14.11.1997   Halılar ve kilimler   Mahreç İşareti   Simav Belediyesi   

2  Tavşanlı Leblebisi   06.09.2004   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Mahreç İşareti   Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası  

3  Kütahya Çinisi   30.01.2006   Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri   Mahreç İşareti   Kütahya Çiniciler, Foto… …Esnaf Odası 

4  Şaphane Vişnesi   27.02.2020   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Kütahya Ticaret Borsası  

5  Kütahya Köpük Helvası   20.11.2020   Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler   Mahreç İşareti   Kütahya Ticaret Borsası  

6  Kütahya Cimcik Aşı   11.12.2020   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Kütahya Ticaret Borsası  

7  Paşa Helvası   05.01.2021   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Kütahya Ticaret Borsası  

8  Kütahya Kızılcık Tarhanası   26.01.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Kütahya Ticaret Borsası  

9  Kütahya Bitli Helva   03.02.2021   Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler   Mahreç İşareti   Kütahya Ticaret Borsası  

10  Kütahya Pazarlar Kirazı   28.06.2021   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Kütahya Ticaret Borsası  

11  Gediz Güveci   10.11.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Gediz Belediyesi  

12  Gediz Tarhanası   13.05.2022   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Gediz Ticaret ve Sanayi Odası  

13  Tavşanlı Güveci / Tavşanlı Göveci   27.05.2022   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Tavşanlı Belediyesi  

14  Emet Pidesi   07.06.2022   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Emet Belediyesi  

15  Simav Kestanesi   21.06.2022   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Simav Ziraat Odası  

1  Gördes El Halısı   14.11.1997   Halılar ve kilimler   Mahreç İşareti   Gördes Belediyesi  

2  Kula El Halısı   14.11.1997   Halılar ve kilimler   Mahreç İşareti   Kula Belediyesi  

3  Yuntdağı El Halısı   14.11.1997   Halılar ve kilimler   Mahreç İşareti   Manisa Büyükşehir Belediyesi  

4  Salihli Odun Köfte   20.08.2008   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Salihli Ticaret ve Sanayi Odası  

5  Salihli Kirazı   03.09.2008   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Salihli Ticaret ve Sanayi Odası  

6  Kırkağaç Kavunu   12.01.2009   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Kırkağaç Belediyesi  

7  Akhisar Domat Zeytini   13.12.2012   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası 

8 Akhisar Uslu Zeytini   13.12.2012  İşlenmş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası  
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    Coğrafi İşaretin Adı   Tescil Tarihi   Çeşit   Türü   Tescil Sahibi  

9  Akhisar Köfte   09.01.2018   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası  

10  Manisa Mesir Macunu   21.03.2018   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve TurizmDerneği  

11  Manisa Taban Simidi   07.05.2018   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Msd Koza …... Ticaret Ltd. Şti.  

12  Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü   18.02.2019   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Manisa Ticaret Borsası  

13  Kula Leblebisi   21.06.2019   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Mahreç İşareti   Salihli Ticaret ve Sanayi Odası  

14  Demirci Hünnabı   22.07.2020   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Demirci Ziraat Odası  

15  Saruhanlı Çekirdeksiz Beyaz 
Üzümü  

 12.08.2021   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

16  Alaşehir Asma Yaprağı   17.09.2021   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Mahreç İşareti   Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası  

17  Köprübaşı Çileği   02.11.2021   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Köprübaşı Belediyesi  

18  Alaşehir Kapaması / Alaşehir 
 Kapatması  

 14.02.2022   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası  

19  Akhisar Domat Zeytinyağı   28.03.2022   Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar   Mahreç İşareti   Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası  

20  Akhisar Uslu Zeytinyağı   28.03.2022   Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar   Mahreç İşareti   Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası  

21  Alaşehir Ekmeği   23.05.2022   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası  

1  Eşme Yörük Kilimi   14.11.1997   Halılar ve kilimler   Mahreç İşareti   Eşme Belediyesi  

2  Uşak Halısı   07.02.2012   Halılar ve kilimler   Mahreç İşareti   Uşak Ticaret ve Sanayi Odası  

3  Uşak Tarhanası   21.03.2017   Yemekler ve çorbalar   Menşe Adı   Uşak İl Özel İdaresi  

4  Uşak Gelin Helvası / Uşak Gelin 
Tatlısı  

 18.04.2022   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Uşak Ticaret ve Sanayi Odası  

5  Uşak Helvası   20.04.2022   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Uşak Ticaret ve Sanayi Odası  

6  Uşak Baklavası   08.07.2022   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Uşak Ticaret ve Sanayi Odası  

7  Uşak Haşhaş Ezmesi   04.08.2022   Diğer Ürünler   Mahreç İşareti   Uşak Ticaret ve Sanayi Odası  

Tablo 2. TR33 Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürün Listesi (Başvurusu Yapılmış Ürünler)

    Coğrafi İşaretin Adı   Başvuru Tarihi   Çeşit   Türü   Başvuru Sahibi  

1  Afyon Haşhaşı   10.01.2018   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Afyonkarahisar Belediyesi  

2  Sandıklı Alacaşı   11.03.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Sandıklı Belediyesi  

3  Sandıklı Leblebisi   11.03.2021   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Mahreç İşareti   Sandıklı Belediyesi  

4  Afyon Palize Tatlısı   15.03.2021   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

5  Afyon Dana Tandır   24.03.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

6  Afyon Tandır Çorbası   24.03.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

7  Sakala Çarpan Çorbası   24.03.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

8  Dinar Fadiş Bebek   07.04.2021   Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı 
 ürünleri  

 Mahreç İşareti   Dinar Belediyesi  

9  Afyon Ak Pide  – Tırnak Pidesi   19.06.2021   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

10  Afyon Haşhaşlı Katmer   19.06.2021   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

11  Afyon Nişan Kurabiyesi   19.06.2021   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Afyonkarahisar Belediyesi  

12  Bolvadin Fırın Eti   09.08.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası  

13  Bolvadin Kaymaklı Lokumu   09.08.2021   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası  

14  Bolvadin Mantısı   09.08.2021   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası  

15  Bamya Çorbası   10.02.2022   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Başvuru sahibi sistemde gözükmemektedir. 

16  Emirdağ Karacalar Üzümü   12.06.2022   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Mahreç İşareti   Emirdağ Belediyesi  

17  Sandıklı Haşhaş Yağı   08.08.2022   Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar   Mahreç İşareti   Sandıklı Belediyesi  

18  Sandıklı Haşhaşlı Katmeri   08.08.2022   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Sandıklı Belediyesi  

19  Sandıklı Kese Yoğurdu   08.08.2022   Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri   Mahreç İşareti   Sandıklı Belediyesi  

20  Sandıklı Şeker Pancarı   08.08.2022   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Sandıklı Belediyesi  

1  Simav Eynal Domatesi   18.01.2021   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Kütahya Ticaret Borsası  

2  Kütahya Aslanapa Kaz Tiridi   16.04.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Kütahya Ticaret Borsası  

3  Gediz Höşmerimi   02.02.2022   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Gediz Belediyesi  

4  Kütahya İğne Oyaları   23.02.2022   Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri   Mahreç İşareti   Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü  

5  Emet Kebabı   27.06.2022   Yemekler ve Çorbalar   Mahreç İşareti   Emet Belediyesi  
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Avrupa Birliği’nde Coğrafi İşaretler

Menşe Adı (PDO): Belirli bir yer, bölge veya (bazı istisnai durumlarda) 
ülkeye has bir ürünü tanımlayan isimlerdir. Söz konusu ürünün kalitesi 
veya karakteristik özellikleri, esas olarak veya münhasıran belli bir coğrafi 
çevrenin doğal ve beşeri faktörlerine bağlıdır. Menşe Adı başvurusunda 
bulunan üreticiler, ürün özellikleri ve ilgili bölgenin coğrafi özellikleri (örn. 
toprak, güneş ışığı yoğunluğu ve coğrafi bölgeye özgü mikro iklim) arasında 
çok yakın bir ilişki olduğunu açıkça ortaya koymalıdır.

Mahreç İşareti (PGI): Belirli bir bölge, alan veya (bazı istisnai durumlarda) 
tüm ülkeden kaynaklanan tarım ve gıda ürünlerini tanımlamak için 
kullanılan isimlerdir. Ürünün; belirli bir coğrafi kökenden kaynaklanan özel 
bir kalitesi, ünü, tanınırlığı veya başka özellikleri olması gerekir. Üretim, 
işleme veya hazırlık işlemleri, ilgili bölgede gerçekleştiriliyor olmalıdır.

Geleneksel Özellikli Ürünler (TSG): Belirli bir ürünü veya gıda ürününü 
tanımlayan bir adın Geleneksel Özellikli Ürün olarak tescil edilebilmesi için 
söz konusu adla ilişkilendirilen ürünün, geleneksel uygulamalara dayalı bir 

Tablo 3. Coğrafi İşaret Tescilli Ürünlerin 
Türlerine Göre Dağılımı*

Tablo 4. Coğrafi İşaret Tescili Bekleyen Ürünlerin 
Türlerine Göre Dağılımı

    Coğrafi İşaretin Adı   Başvuru Tarihi   Çeşit   Türü   Başvuru Sahibi  

1  Kula Maden Suyu   25.08.2020   Alkolsüz içecekler   Menşe Adı   Kula Belediyesi  

2  Alaşehir Sultani Çekirdeksiz  
 Üzümü  

 12.04.2021   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası  

3  Emcelli Biberi   20.04.2021   İşlenmiş işlenmemiş et ürünleri   Menşe Adı   Sarıgöl Kaymakamlığı  

4  Kırkağaç Çakal Pideli Paça   26.05.2021   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Kırkağaç Kaymakamlığı  

5  Demirci Kirazı   04.07.2021   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Demirci Ziraat Odası  

6  Soma Helvası   30.07.2021   Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler   Mahreç İşareti   Soma Kaymakamlığı  

7  Soma Zeytinyağı   30.07.2021   Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar   Mahreç İşareti   Soma Kaymakamlığı  

8  Manisa Sultani Çekirdeksiz 
 Üzüm Asma Yaprağı  

 03.08.2021   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  

9  Büyükbelen Tekir Zeytini   21.10.2021   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Manisa Ticaret Borsası ve Saruhanlı Esnaf 
 ve Sanatkarlar Odası (Sistemde iki ayrı 
 kurum tarafından iki ayrı başvuru olarak 
 gözükmektedir. Tek başvurusayılmaktadır.)  

10  Demirci Figan-i Efendi Eriği   19.01.2022   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Menşe Adı   Demirci Belediyesi  

11  Saruhanlı Tekir Zeytinyağı   25.05.2022   Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar   Menşe Adı   Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

12  Alaşehir Tahinli Pidesi   06.06.2022   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası  

1  Uşak Kilimi   03.09.2021   Halılar ve Kilimler   Mahreç İşareti   Uşak Belediyesi  (Sistemde aynı kurum 
 tarafından 22,06,2022tarihli başvuru ile 
 birlikte iki başvurugözükmektedir. Tek  
 başvuru sayılmaktadır.)  

2  Ulubey Demir Tatlısı   27.09.2021   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Ulubey Belediyesi  

3  Ulubey Döndürmesi   27.09.2021   Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar   Mahreç İşareti   Ulubey Belediyesi  

4  Ulubey Ebem Köftesi   27.09.2021   İşlenmiş İşlenmemiş Et Ürünleri   Mahreç İşareti   Ulubey Belediyesi  

5  Karahallı Ciğeri   21.05.2022   Yemekler ve çorbalar   Mahreç İşareti   Karahallı Belediyesi  

6  Karahallı Kavunu   21.05.2022   İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar   Mahreç İşareti   Karahallı Belediyesi  

7  Uşak Derisi   22.06.2022   Diğer Ürünler   Menşe Adı   Uşak Belediyesi  

TR33 Bölgesi illerinde coğrafi işaret tescili yapılmış veyahut tescil bekleyen ürünlerin çeşitlerine bakıldığında bu ürünlerin büyük bir çoğunluğunun gıda 
ürünü olduğu ve halı / kilim çeşitlerinin de gıdadan sonraki en önemli ürün grubu olduğu görülmektedir. Ayrıntılı bilgi Tablo 3 ve 4’te sunulmaktadır.

*Tablo 3 ve Tablo 4’te yuvarlamadan dolayı toplamlar 100’ü vermeyebilir.

    Gıda   Halı/Kilim   Diğer Toplam

 İl/Bölge   Adet   Yüzde*   Adet   Yüzde   Adet   Yüzde   Adet  

 Afyonkarahisar  31 77,5 7 17,5 2 5,0 40

 Kütahya  13 86,7 1 6,7 1 6,7 15

 Manisa  18 85,7 3 14,3 0 0 21

 Uşak  4 57,1 2 28,6 1 14,3 7

 TR33 Bölgesi  66 79,5 13 15,7 4 4,8 83

    Gıda   Halı/Kilim   Diğer Toplam

 İl/Bölge   Adet   Yüzde*   Adet   Yüzde   Adet   Yüzde   Adet  

 Afyonkarahisar  19 95,0 0 0 1 5,0 20

 Kütahya  4 80,0 0 0 1 20,0 5

 Manisa  12 100,0 0 0 0 0 12

 Uşak  5 71,4 1 14,3 1 14,3 7

 TR33 Bölgesi  40 90,9 1 2,3 3 6,8 44
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üretim, işleme şekline veya bileşime sahip olması ya da geleneksel olarak 
kullanılan ham madde veya içeriklerden üretilmesi gerekir. Bir ürünün 
adının Geleneksel Özellikli Ürün olarak tescil edilebilmesi için söz konusu 
adın, geleneksel olarak o ürüne atfen kullanılmakta olması veya o ürünün 
geleneksel karakterini ya da spesifik karakterini tanımlıyor olması gerekir.

Ülkemizde Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Malatya Kayısısı, Antep Baklavası, Milas 
Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı ve Giresun Tombul Fındığı 
olmak üzere AB nezdinde sekiz coğrafi işaret tescili almış ürün bulunmaktadır. 
Ayrıca dört tanesi TR33 Bölgesinden olmak üzere (Afyon Sucuğu ve Afyon 
Pastırması-13.08.2012 tarihli başvuruyla, Kırkağaç Kavunu 14.02.2022 
tarihli başvuruyla, Demirci Hünnabı 17.02.2022 tarihli başvuruyla) toplam 
29 adet süreci devam eden coğrafi işaret başvurusu bulunmaktadır.

Kırkağaç Kavunu ve Demirci Hünnabı tescil başvuruları Ajansımız Teknik 
Destek Programı üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Bölgemizde Coğrafi İşaretli Ürünlere Yönelik Ajans Teknik 
Destekleri

Ajansımız tarafından Teknik Destek Programları kapsamında 14 adet 
faaliyet kapsamında 23 adet ürün için (Bu rakam ilk aşamada 25 olup 
“Uşak Sarı Haşhaş Ezmesi” ve “Uşak Siyah Haşhaş Ezmesi” ürünleri “Uşak 

Haşhaş Ezmesi” olarak birleştirildiği için 24’e düşmüştür. Sonrasında ise 
“Uşak Tarhanası” için AB coğrafi işaret tescil başvurusuna yönelik teknik 
destek faaliyeti de başvuru sahibinin talebi ile iptal edilmiştir.) başvuru 
gerçekleştirilmiştir. Bu ürünlerden 7 adeti tescil edilmiş olup (tüm ürünler 
yurt içinde tescil edilmiştir) kalan ürünlerin başvuru süreçleri devam 
etmektedir.

Faaliyet 
Numarası İl Başvuru Sahibi Faaliyet Adı  Ürün  Tescil Durumu Coğrafi İşaret 

Başvuru / Tescil Tarihi

1 Afyonkarahisar Bolvadin Ticaret ve 
Sanayi Odası

Coğrafi İşaret Tescili 
Danışmanlığı

1) Bolvadin Kaymaklı Lokum
2) Bolvadin Fırın Eti
3) Bolvadin Mantısı

Başvuru Aşamasında
Başvuru Aşamasında
Başvuru Aşamasında

09.08.2021
09.08.2022
09.08.2023

2 Kütahya  Tavşanlı Belediye 
Başkanlığı  

Tavşanlı Güvecine Coğrafi İşaret 
Alınması  

Tavşanlı Güveci  Tescil Edildi   27.05.2022 

3 Kütahya  Kütahya Valiliği  Coğrafi İşaret Tescili 
Danışmanlığı  

Kütahya İğne Oyası  Başvuru Aşamasında   23.02.2022 

4 Manisa  Sarıgöl Kaymakamlığı  Emcelli Biberi Coğrafi İşaret 
Tescil Danışmanlığı  

Emcelli Biberi  Başvuru Aşamasında   20.04.2021 

5 Manisa Alaşehir Ticaret ve 
Sanayi Odası

Alaşehir'in Markalaşma 
Yolculuğunda Coğrafi İşaretler

1) Alaşehir Ekmeği
2) Alaşehir Asma Yaprağı
3) Alaşehir Kapaması
4) Alaşehir Yaş Sultan Üzümü

Tescil Edildi  
Tescil Edildi 
Tescil Edildi 
Başvuru Aşamasında 

23.05.2022
17.09.2022
14.02.2022
12.04.2021

6 Manisa  Demirci Ziraat Odası 
Başkanlığı  

"Demirci 0009 Kirazı" Coğrafi 
İşarete İlk Adımını Atıyor

Demirci 0009 Kirazı  Başvuru Aşamasında (Demirci Kirazı 
olarak)  

 04.07.2021 

7 Manisa  Soma Kaymakamlığı Coğrafi İşaret Tescili 
Danışmanlığı

1) Soma Tahin Helvası
2) Soma Zeytinyağı

Başvuru Aşamasında
Başvuru Aşamasında

30.07.2021
30.07.2021

8 Manisa  Demirci Ziraat Odası 
Başkanlığı

AB Coğrafi İşaret Tescili 
Danışmanlığı

Demirci Hünnabı Başvuru Aşamasında 17.02.2022

9 Manisa  Demirci İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü

Coğrafi İşaret Tescili 
Danışmanlığı

Figan-i Efendi Eriği Başvuru Aşamasında 19.01.2022

10 Manisa  Kırkağaç Kaymakamlığı AB Coğrafi İşaret Tescili 
Danışmanlığı

Kırkağaç Kavunu Başvuru Aşamasında 14.02.2022

11 Uşak Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası

Uşak Baklavası ve Uşak Helvası 
için Coğrafi İşaret Tescili

1) Uşak Baklavası
2) Uşak Helvası

Tescil Edildi
Tescil Edildi

08.07.2022
20.04.2022

12 Uşak Uşak Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü

Uşak Sarı Haşhaş Ezmesi ve 
Uşak Siyah Haşhaş Ezmesi 
Coğrafi İşaret Çalışması

1) Uşak Sarı Haşhaş Ezmesi

2) Uşak Siyah Haşhaş Ezmesi

Tescil Edildi (Uşak Haşhaş Ezmesi 
olarak iki ürün birleştirilerek tescil 
edildi.)

04.08.2022
04.08.2022

13 Uşak Uşak Belediye 
Başkanlığı

Uşak Derisi ve Uşak Kilimi için 
Coğrafi İşaret Tescili

1) Uşak Derisi
2) Uşak Kilimi

Başvuru Aşamasında
Başvuru Aşamasında

22.06.2022
22.06.2022

14 Uşak Karahallı Belediye 
Başkanlığı

Karahallı Ciğeri ve Karahallı 
Kavunu (Düğlek) için Coğrafi 
İşaret Tescili

1) Karahallı Ciğeri
2) Karahallı Kavunu

Başvuru Aşamasında
Başvuru Aşamasında

21.05.2022
21.05.2022

Tablo 5. Avrupa Birliği’nde Ülkemizden Başvurusu Bulunan Ürünler

1  Afyon Pastırması  16  Gemlik Zeytini  

2  Afyon Sucuğu  17  İnegöl Köfte  

3  Kırkağaç Kavunu  18  İpsala Pirinci  

4  Demirci Hünnabı  19  Kayseri Mantısı  

5  Antakya Künefesi  20  Kayseri Pastırması  

6  Antepfıstığı / Antep Fıstığı  21  Kayseri Sucuğu  

7  Araban Sarımsağı  22  Maraş Çöreği  

8  Aydın Memecik Zeytini  23  Maraş Tarhanası  

9  Aydın Memecik Zeytinyağı  24  Milas Yağlı Zeytini  

10  Bursa Kestane Şekeri  25  Tonya Tereyağı  

11  Çağlayancerit Cevizi  26  Amasya Çiçek Bamyası 

12  Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini  27  Bursa Siyah İnciri  

13  Edremit Zeytinyağı  28  Hopa Hamsili Ekmeği  

14  Erzurum Su Böreği  29  Suruç Narı  

15  Gaziantep Menengiç Kahvesi        
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MALİ DESTEK PROGRAMI
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PROJE SİZDEN

DESTEK BİZDEN

Proje Son Başvuru Zamanı
KAYS: 03.05.2015 | 23:59
TESLİM: 08.05.2015 | 18:00

TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin
Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu
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ÇEVRE  VE  ENERJİ  ALTYAPI  MALİ  DESTEK 
PROGRAMI

2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Program Referans No
TR33/18/ÇEDEP BAŞVURU REHBERİProje Son Başvuru Zamanı

KAYS: 18.03.2018 | 23:59
TAAHHÜTNAME: 23.03.2018 | 18:00

ÇEDEP
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