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urumsal dergimiz ZAFER’in 2020 
yılındaki son sayısını siz değerli 

okuyucularımıza sunmaktan mutluluk 
duyar, Ajansımızda ve bölgemizde 

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

Ajansımız; Bakanlığımız, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve tüm paydaşlarımızın katkıları ile 
bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliği noktasında 
çalışmalarını profesyonel biçimde yürütmektedir. 
2020 yılının sonuna yaklaştığımız bu günlerde 
Ajansımız 2021 yılı Çalışma Programı’nı hazırlamış 
bulunmaktadır. 2021 yılında öncelikle TR33 
Bölgesi’ne daha iyi hizmet verebilmek gayesiyle, 
kurumsal gelişimi kesintisiz bir şekilde devam 
ettirmeyi, ulusal ve uluslararası hibeleri bölgemize 
kazandırmayı, yeni mali destek programlarına etkin 
bir şekilde çıkmayı planlamaktayız. Ajansımızın 
faaliyetlerini yerine getirirken izleyeceğimiz en temel 
strateji, bölgemize derinlemesine vakıf olmak ve 
bölgemizdeki kurum/kuruluşların koordinasyonunu 
ve iş birliğini güçlendirmek olacaktır.

Sizler tarafından merakla beklenen proje teklif 
çağrıları sonuçlarını Eylül ayı sonunda açıkladık. 
2020 proje teklif çağrısı kapsamında 42 projeye 
30 milyon TL destek sağlayacağız. Projelerin eş 
finansmanları ile birlikte toplam 45,8 milyon TL’lik 
yatırım bölgemize kazandıracağız. Mesleki Eğitimin 
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 
27 projeye 11 milyon TL; Turizm Altyapısının 
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 
ise 15 projeye 19 milyon TL destek vereceğiz. 

Projelerin Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak 
illerimize hayırlı olmasını diler, ürettikleri projeler ile 
her daim illerimizin kalkınması için emek sarf eden 
tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü, yatırımcıların ve girişimcilerin 
işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı 
devreye aldı. Devlet tarafından verilen destek, 
hibe ve teşvikleri tek çatı altında toplayan www.
yatirimadestek.gov.tr adresli internet sitesi yayın 
faaliyetine başladı.

Değerli okuyucularımız, pandemi tedbirleri 
sebebiyle bir araya gelemediğimiz bu günlerde 
bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 
düzenlediğimiz “Ramazan’da Bölgesel Kalkınma 
Sohbetleri” ve “Bölgesel Kalkınma Yaz Sohbetleri” 
serimize Kasım ayında “Bölgesel Kalkınma Güz 
Sohbetleri” ile devam ettik. 5 Kasım’da Türkiye ve 
Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Programı 
konusu ile başlattığımız programı, 12 Kasım’da 
Yönetim Danışmanlığı ve Kaynak Verimliliği 
Destekleri, 19 Kasım’da UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağı Üyeliği ve Afyonkarahisar Tecrübesi, son olarak 
da 26 Kasım’da Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararda Değişiklikler konusu ile yoğun 
katılımın olduğu panellerle tamamladık. Buradan 
bir kez daha başta konuşmacılar olmak üzere tüm 
katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız.

Pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze 
yapamadığımız toplantılarımızı çevrim içi olarak 
düzenleyerek işlerimizin aksamamasını sağlıyoruz. 
2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 
(2020 SOGEP) kapsamında başarılı olan proje 
sahibi kurum ve kuruluşlara yönelik proje uygulama 
eğitimi, bölgemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
çatısı altında faaliyet gösteren kurumlar ile istişare 
toplantısı, TR33 Bölgesi'nde bulunan oda ve 
borsaların temsilcileri ile bilgilendirme toplantısı ve 
YENEP altıncı teknik komisyon toplantısını çevrim içi 
olarak düzenledik. Ayrıca 2019 ve 2020 yıllarında 

başvurduğumuz projelerden en iyi sonuçları alarak 
en başarılı Ajans ve Bölge olduğumuz SOGEP için 
2021 yılı için hazırlık çalışmalarına başladık. Bu 
kapsamda paydaşlarımıza bilgilendirme toplantısı 
düzenledik.

Bölgemiz için güzel bir gelişmeyi daha sizlerle 
paylaşmak isterim. Türk Patent ve Marka Kurumu 
tarafından 2007 yılında uygulamaya konulan 
KOBİ'lerin yenilik kapasitelerinin artırılması amacıyla 
yürütülen Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme 
Projesi Manisa’nın ardından Afyonkarahisar, 
Kütahya ve Uşak illerimizde de başladı. Proje ile 
eğitim toplantıları düzenlenecek olup pandemi 
süreci sonrasında söz konusu üç ilden 15'er 
KOBİ'ye yerinde danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. 
Proje kapsamında verilecek eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerinin bu illerde faaliyet gösteren yaklaşık 
61.000 KOBİ ve buralarda istihdam edilen yaklaşık 
475.000 çalışan için örnek olacak sonuçlar ortaya 
koyması hedeflenmektedir.

Bölge illerimizden Afyonkarahisar ile ilgili diğer bir 
güzel gelişme ise 2019 yılında gastronomi alanında 
UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan 
Afyonkarahisar, şimdi de UNESCO Öğrenen Şehirler 
Küresel Ağı’na kabul edildi. Bu süreçte emeği geçen 
herkesi tebrik eder, üyeliğin ilimiz için güzel sonuçlar 
getirmesini temenni ederiz.

Değerli okuyucularımız bu sayımızda sizlere dünya 
tarihinde derin izler bırakan Osmanlı ihtişamının 
porselene yansımasını, Kütahya Porselen’in ilk 
ürünleri ile özel koleksiyonlarını, saray porselenlerini, 
Gülsüm Güral antika porselen koleksiyonunu, Çin 
ve Avrupa porselenlerini görebileceğiniz 76 bin 
parçanın yer aldığı NG Müze’yi tanıtıyoruz.  Bunun 
yanı sıra Manisa’nın Saruhanlı ilçesi hakkında 
bilgiler paylaşıyoruz. Ayrıca Uzmanlarımızdan Suat 
Bayram tarafından hazırlanan “TR33 Bölgesi’nde 
Kümelenme” makalesini sizlere sunuyoruz. Dergimizi 
beğeneceğinizi ümit eder, sağlık ve esenlikler dolu 
günler dileriz.

K

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Veli OĞUZ
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Kütahya Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ali ÇELİK 

Röportaj
4 ZAFER

Sayın Valim, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1976 yılında Uşak’ta doğdum. İlköğrenimimi 
Uşak’ta, ortaöğrenimimi ise Kütahya’da 
tamamladım. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümünde başladığım lisans eğitimimi 1999 
yılında bölüm birincisi olarak tamamladım.

2000 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam 
Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Valiliğinde 
göreve başladım. Yedi ay Londra’da dil eğitimi 
alarak Kaymakam Adaylığı süresince İyidere 
(Rize), Kemer (Burdur) ilçelerinde Kaymakam 
Vekilliği görevlerinde bulundum. 

Kaymakamlık görevine atanmam sonrasında 
Mazgirt (Tunceli), Kiraz (İzmir), Akdağmadeni 
(Yozgat), Bismil (Diyarbakır) ilçelerinde görev 
yaptım. 06.10.2010 – 02.11.2018 tarihleri 
arasında Mülkiye Teftiş Kurulu emrinde 
Mülkiye Başmüfettişliği görevinde bulundum. 
23.08.2017 – 05.11.2018 tarihleri arasında 
vekâleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 
olarak görev yaptım. 27.10.2018 tarihinden 
itibaren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 
Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 9 
Haziran 2020 tarihli ve 2020/274 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile Kütahya Valisi olarak 
atandım.

Sayın Valim, doğal ve beşeri kaynakları ile 
Kütahya ilinin halkı hakkında düşünceleriniz 
nelerdir? Özellikle katılımcı bir kalkınmanın 
sağlanması noktasında, Kütahya halkının 
iktisadi ve toplumsal gelişim konusundaki 
yaklaşımı ile ilgili neler söylenebilir?

Kütahya; tarihi, kültürel değerleri, yeraltı 
zenginlikleri, doğal güzellikleri ve termal suları 
ile önemli bir şehirdir. Kütahya, 31 Ekim 2017 
tarihinde ilan edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağı'nın yeni üyeleri arasında yer alarak “Zanaat 
ve Halk Sanatları” alanında “Yaratıcı Şehir” 
unvanını almaya hak kazanmıştır. Böylelikle 
Kütahya, zanaat ve halk sanatlarıyla büyüyen 
ve gelişen, sanat ve zanaatı ekonomik, sosyal, 
kültürel ve çevresel sürdürülebilir kalkınmanın 
temel etkeni olarak benimseyen dünyadaki 
sayılı şehirlerden biri olarak kabul edilmiştir. 
Kütahya, söz konusu ağa zanaat ve halk 
sanatları dalında Türkiye’den kabul edilen ilk 
şehir olma başarısını göstermiş ve dünyada 
bu alanda ağa kabul edilen 49 şehirden biri 
olmuştur. 

Kütahya halkının tarihten gelen güçlü bir 
özveri ve dayanışma ruhunu barındırdığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Kütahya halkı fırsatlar 
sağlandığında sahip olduğu dayanışma ruhuyla 
çok başarılı işler yapacak güce ve kararlılığa 
sahiptir. Zengin doğal ve beşeri potansiyelini 
daha iyi değerlendirirse Kütahya’nın örnek bir 
şehir olma yolunda ilerleyeceğine inanıyorum. 
Burada herkesin üzerine düşen görev kamu 
kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplum 
kuruluşlarının iş birliği yaparak ilin gerçek 
potansiyelini ortaya çıkarması olacaktır.
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Sayın Valim, Kütahya’nın sahip olduğu turizm 
potansiyeli hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Kütahya; Frigya, Roma, Selçuklu ve 
Osmanlılardan günümüze ulaşan konakları, 
çeşmeleri ve medreseleriyle hem tarihi hem de 
doğal güzellikler açısından çok önemli bir tarih, 
kültür ve sanat şehridir. 

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi sınırları 
içerisinde, Roma Dönemine ait olan ve 2012 
yılında Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil 
edilen Aizanoi Antik Kenti; Zeus Tapınağı, 
Stadyum-Tiyatro Kompleksi ve Macellumu, 
Sütunlu Caddesi, iki Roma hamamı, iki Roma 
köprüsü ve Antik baraj yapısı ile döneminin en 
önemli kentlerindendir. 

Bunun yanında günümüzde yöresel yemek 
kültürünün devam ettirildiği restoranların, el 
sanatları üretim ve satış atölyelerinin bulunduğu 
Germiyan Sokağı, Anadolu mimarisinin en 
seçkin örneklerindendir. 

Kütahya’da bulunan Dumlupınar Şehitliği, 
Kurtuluş Savaşı boyunca tüm cephelerde şehit 
düşen vatan evlatlarının anısına yaptırılmıştır. 
Şehitlik; Üç Komutan Anıtı, Milisler Anıtı, 500 
kişilik sembolik şehit mezarları ve kitabeleri, 
Şehit Baba-Oğul Anıtı, Mehmetçik Anıtı, 
namazgâh ve şadırvandan oluşmaktadır.

Hayme Ana, Osmanlı Devleti’nin kurucusu 
Osman Gazi'nin ninesi, Ertuğrul Gazi'nin 
annesidir. Oğuzların Bozok Kolu'nun Kayı 
Boyu'na mensup bir Türkmen (Yörük) kızıdır. 
Hayme Ana Türbesi, Kütahya ili Domaniç ilçesine 
bağlı Çarşamba köyünde bulunmaktadır.

Zafertepe Çalköy Zafer Anıtı, Zafertepe Çalköy’de 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin sevk ve 

idare edildiği tepede bulunan ve 30 Ağustos 
törenlerinin düzenlendiği önemli bir yerdir. 

Halk arasında Hisar olarak bilinen Kütahya 
Kalesi, MS 8. yüzyılda inşa edilmiş olup 
Bizans dönemine ait bir eserdir. Tarihi kale, 
Bizans İmparatorluğu’nun ardından sırasıyla 
Selçuklular, Germiyanoğulları ve Osmanlı 
İmparatorluğu tarafından kullanılmış, yapılan 
ilave ve onarımlarla günümüze ulaşmıştır. 
Zamana meydan okuyarak tüm görkemiyle 
halen halkı selamlamaktadır.

Kütahya’nın doğusunda eski bir yanardağ 
olan Türkmen Dağı’nın tüfleriyle örtülü olan 
Frig yaylaları, MÖ 900-600 yılları arasında 
Frigler tarafından iskan edilmiştir. Kütahya, 
Afyonkarahisar, Eskişehir üçgeninde, Küçük 
Frigya dağlık yerleşimi olarak tanımlanan 
bölge, bugün ‘‘Frig Vadisi’’ adıyla anılmaktadır. 
İl sınırları içerisinde, merkeze 7 km uzaklıktaki 
Yeni Bosna köyünden başlayıp Kütahya’ya 54 
km uzaklıktaki Ovacık köyüne kadar, ilin doğusu 
boyunca uzanan alan; Sabuncupınar, Söğüt, 
İnli, Sökmen, Fındık ve İncik mağaralarının 
bulunduğu kuzey bölüm ile daha güneydeki 
Ovacık köyü, İnlice Mahallesi ve çevresini 
kapsar.

Dünyaca ünlü Kütahyalı Seyyah Evliya 
Çelebi Seyahatnamesi’nde, Kütahya’nın şifalı 
sularından övgüyle bahsetmiştir. Kütahya 
günümüzde de şifalı sularıyla termal turizm 
ve termal sağlık turizmi denilince Türkiye’de 
ilk akla gelen şehirlerden biridir. Türkiye’de 
Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen 52 adet 
termal turizm merkezinden 6’sı Kütahya’da 
bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde 1 adet doğa ve 
spor turizm merkezi bulunmaktadır.

Bu kadar önemli tarihi değerlere ve termal 

kaynaklara sahip olan Kütahya’ya yapılacak 
yatırımlar ile hem ilin sosyoekonomik yönden 
kalkınmasına destek olunacak hem de kalkınma 
planında belirtildiği gibi ülke ekonomisine de 
önemli katkılar sağlanmış olacaktır.

Kalkınma ajanslarının, bölge içi ve bölgeler arası 
gelişmişlik farklarını gidermede oynadığı rolü 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kalkınma ajanslarının gelişmişlik farklarını 
azaltmada önemli aktörler olduğunu 
düşünüyorum. Ajanslarımız şehirlerimize proje 
kültürünü aşılayarak planlama, kurumlar arası 
iş birliğinin arttırılması, gerek firmalara gerekse 
de kurumlara farklı bakış açıları kazandırma 
gibi önemli katkılar sağlamaktadır. Ajanslar 
yerelde ekonomik gelişmeye, sürdürülebilirliğe, 
girişimciliğe katkı sağlayarak bölgelerin 
potansiyellerinin ortaya çıkarılması ile ilgili 
önemli çalışmalar yapmaktadır. Ajansların mali 
ve teknik destek program gibi desteklerinin 
yanı sıra planlama ve bölgeye yatırım çekme 
gibi işlevleri mevcuttur. Nitelikli insan kaynağına 
sahip Kalkınma Ajansımız ilimize ve bölgemize 
uluslararası fonları da kazandırarak katma 
değer oluşturmaktadır.

Sayın Valim, Kütahya’nın sosyoekonomik 
durumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Sizce 
Kütahya’nın kalkınması için öncelikli sektörler 
hangileridir?

Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde 
yer alan Kütahya, büyük şehirlere ve limanlara 
olan yakınlığının sağladığı coğrafi avantajı, 
yatırımcılara sunduğu yüksek oranlı yatırım 
teşviki imkanları, tarihi ve kültürel zenginliği, 
bol miktarda ormanlık yapısı ve yemyeşil 
doğasıyla iş kurmak için oldukça avantajlı bir il 
konumundadır. 
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Kütahya’da özellikle seramik sektöründe 
faaliyet gösteren firmalarımız birçok ülkeye 
ihracat yapmaktadır. Kütahya, giderek büyüyen 
üretim kapasitesi ve yüksek kalite avantajları 
sayesinde, Türk seramik sektörünün dünya 
pazarlarındaki rekabet gücünü artırmaktadır. 
Günümüzde geleneksel yöntemlerle devam 
eden seramik üretimi, önümüzdeki dönemlerde 
teknik seramiğe evrilecek ve daha katma 
değerli ürün üretilmesi sağlanacaktır. 
Kütahya, otomotiv yan sanayi gibi orta yüksek 
teknolojiye sahip sektörler için tercih edilen 
ve potansiyeli yüksek bir ildir.  İlimizde son 10 
yılda 9 otomotiv firması 14 fabrikada otomotiv 
yan sanayi üretimi yapma amacıyla ilimizi 
tercih etmiştir. Bunun yanında metal yapıların 
kesilmesi, bükülmesi ve montajı yapılarak nihai 
ürüne dönüşmesine yönelik bir sanayi kolu olan 
fabrikasyon metal üretimi, Kütahya’da yükselen 
bir sektördür. 

Kültür, sanat ve termal turizm konularında 
önemli bir değer olan Kütahya, sağlık turizmi 
konusunda da sahip olduğu üniversiteleriyle 
birlikte ciddi bir potansiyel taşımaktadır.

Kütahya’nın TR33 Bölgesi’ndeki diğer iller olan 
Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak ile etkileşimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bölgemizde önemli bir koordinasyon görevi 
sağlayan ve merkezi Kütahya’da bulunan 
Zafer Kalkınma Ajansı; birbirine benzerlik 
ve farklılık gösteren illerde çalışmalar yapıp 
etkileşim oluşturmakta, TR33 Bölgesi’ndeki 
iller arasındaki ilişkileri ve iş birliklerini artırarak 
bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Bölge 
illerinde çeşitli ortak değerlerin bulunması, iller 
arasında etkileşimin arttırılmasında önemli bir 
rol oynamaktadır. 

Frig Vadisi, daha önce bahsettiğimiz gibi 
Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir 
üçgeninde yer almaktadır. Ayrıca Başkomutan 
Tarihi Milli Parkı da Afyonkarahisar, Kütahya, 
Uşak illeri sınırları içinde bulunmaktadır. 
Zafer Kalkınma Ajansı güdümünde yürütülen 
projelerde il farkı gözetmeksizin tüm projelerin 
başarıyla sonuçlandırılarak bölgesel gelişime 
katkı sağlanması önem arz etmektedir.

Kalkınma ajanslarının faaliyetlerini, sağladığı 
destekleri ve bunların etkinliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kalkınma ajansları sivil toplum kuruluşları, özel 
sektör ve kamu kuruluşları arasındaki iletişimin 
ve koordinasyonun sağlanması, bölge içi ve 
bölgeler arası eşitsizliğin azaltılmasına yönelik 
çalışmalar yapılması gibi üstlendikleri misyonla 
bölge paydaşları açısından önemli kurumlardır. 
Zafer Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu 

yana kamu kurumlarına enerjiden altyapıya, 
özel sektör firmalarına ise makine ekipman 
alımından istihdamın sağlanmasına kadar 
birçok önemli projede mali destek sağlamıştır.  
Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 
kapsamında Ajans desteğiyle ilimizde 12 adet 
atölye ve 39 adet istasyon kurulumu devam 
etmektedir. Kütahya’nın, UNESCO Yaratıcı 
Şehirler Ağı'nın üyeleri arasında yer alarak 
“Zanaat ve Halk Sanatları” alanında “Yaratıcı 
Şehir” unvanını almaya hak kazanmasında 
Zafer Kalkınma Ajansının önemli katkıları 
olmuştur. Zafer Kalkınma Ajansı sadece hibe 
çalışmaları yapan bir kuruluş olmakla kalmayıp 
sahip olduğu insan kaynağı ile yatırımcılara 
rehberlik eden, uluslararası fonlardan elde 
edilen hibeler ile illerin gelişimine katkı 
sağlanmasında etkinlikleri ve faydaları her 
geçen gün artan bir kuruluştur.

Röportajımızı bitirirken okuyucularımıza son 
olarak neler söylemek istersiniz?

7.000 yıllık tarihi geçmişi olan, önemli kültürel 
değerlere sahip Kütahya’mızı bulunduğu yerden 
çok daha ilerilere taşımak için var gücümüzle 
çalışmalıyız. Böylece hem ilimizin gelişmesine 
hem de ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına 
katkı sağlamış olacağız.
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2020 Proje Teklif Çağrısı Kapsamında 42 Projeye 30 Milyon TL Destek

2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Ajansımız tarafından 
27.02.2020 tarihinde ilan edilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali 
Destek Programı (MEGDEP) ile Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali 

Destek Programı’na (TAGDEP) sunulan projelerin değerlendirme sonuçları 
30.09.2020 tarihli ve 2020-07 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda karara 
bağlandı.

2020 PTÇ kapsamında 42 projeye 30 milyon TL destek sağlanacak 
olup eş finansman ile birlikte toplam 45,8 milyon TL’lik yatırım Bölgemize 
kazandırılacaktır. 

Mesleki eğitim kurumları ile mesleki eğitimle ilgili kuruluşlara yönelik hazırlanan 
MEGDEP kapsamında imalat sanayisi ve turizm sektörlerinde mesleki eğitim 
kurumları ile özel sektör iş birliğinde mesleki eğitim altyapısının ve kalitesinin 
geliştirilmesi amaçlanmakta olup 27 projeye 11 milyon TL destek verilecek 
ve mesleki eğitime yönelik toplam 12,9 milyon TL’lik yatırım yapılacaktır. 
 
Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan TAGDEP 
kapsamında ise alternatif turizme yönelik olarak altyapının geliştirilerek 
turizm destinasyonlarının cazibesinin, tanınırlığının ve katma değerinin 
artırılması amaçlanmakta olup 15 projeye 19 milyon TL destek verilecek ve 
turizme yönelik toplam 32,9 milyon TL’lik yatırım yapılacaktır.

2020 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK POGRAMI (TAGDEP) 
PROJE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 #   Başvuru Sahibi   Proje Adı   İl   İlçe   Eş Finansman 
(TL)  

 Bütçe
 (TL)  

1 Kütahya İl Özel İdaresi  Termal Sağlık Turizmi Odağında Yoncalı nın Altyapısının 
Geliştirilmesi   Kütahya   Merkez  4.033.233,09 5.530.600,00

2 İhsaniye Kaymakamlığı Köylere Hizmet 
Götürme Birliği  Frig Vadisi Ayazini Kırsal Turizm Destinasyonu   Afyonkarahisar   İhsaniye  500.000,00 2.000.000,00

3 Uşak İl Özel İdaresi  Doğa, Tarih Bir Arada; Karahallı'da…  Uşak Merkez 345.903,50 1.383.614,00
4 Gediz Belediye Başkanlığı  Termal Sağlıkta Zirve; Murat Dağı  Kütahya Gediz 901.000,00 2.401.000,00
5 Kütahya Belediyesi  Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları Deneyimleme Konağı   Kütahya   Merkez  571.799,47 1.903.000,00
6 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı  Afyon Mutfağı, Marka Olma Yolunda   Afyonkarahisar   Merkez  342.157,48 1.366.895,00
7 S.S. Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi  Obasya Ekolojik Yaşam Merkezi   Manisa  Yunusemre  126.450,87 505.803,46

8 Ulubey Belediye Başkanlığı  
Macera Turizmi Altyapılarıyla Ulubey Kanyonları 
Destinasyonunun Bilinirliği Cazibesi ve Turistik Çekim 
Gücünün Arttırılması  

 Uşak   Ulubey   564.170,91 2.019.380,00

9 T.C. Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü  

Sardes Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Ziyaretçi 
Karşılama Merkezi   Manisa   Salihli  3.226.998,13 4.501.950,00

10 Jeopark Belediyeler Birliği  Kula-Salihli Jeopark Ziyaretçi Merkezi   Manisa   Kula  1.191.263,89 2.659.800,00
11 Sandıklı Belediye Başkanlığı  Hüdai Kaplıcaları Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi   Afyonkarahisar   Sandıklı  477.791,19 1.909.634,40
12 Yunusemre Belediye Başkanlığı  Yunusemre'de Tarihi Deneyim ve Yaratıcı Turizm   Manisa  Yunusemre  391.732,26 1.504.475,00
13 Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Blaundos Araştırma Merkezi, Arkeoloji Atölyesi ve Kazı Evi   Uşak   Ulubey  475.490,00 1.901.960,00

14 Bayat Belediye Başkanlığı  Kilim ve Süstaşı, Alternatif Turizmden Bayat'a 
Kazandıracak Aş'ı   Afyonkarahisar   Bayat  414.883,96 1.659.535,84

15 Demirci Belediye Başkanlığı  Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm 
Merkezi   Manisa   Demirci  423.102,40 1.692.409,50
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Ajansımızın koordinasyonunda, TR33 Bölgesi'nde bulunan oda ve 
borsaların temsilcilerinin katılımıyla 19.10.2020 Pazartesi günü 
çevrim içi bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Ajansımızın 2021 Yılı Çalışma Programı hakkında bilgi 
verildikten sonra muhtemel iş birlikleri istişare edildi. Katılımcılardan gelen 
soruların cevaplanmasıyla toplantı sona erdi. 

TR33 Bölgesi TSO ve Borsa Temsilcileriyle Toplantı Gerçekleştirildi

2020 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK POGRAMI (MEGDEP) PROJE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 #  Başvuru Sahibi   Proje Adı  İl İlçe
Eş 

Finansman 
(TL)  

 Bütçe
(TL)  

1 Manisa Ticaret ve Sanayi Odası  Manisa TSO'da Otomotiv ve Savunma Sanayi İçin 
Eğitim Seferberliği  Manisa Yunusemre 139.466,80  638.763,30  

2 Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Okul-Sanayi İş Birliği ile Mesleki Eğitimde Endüstri 
4,0 Dönüşümü  Kütahya Tavşanlı 134.489,70  632.522,00  

3 Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Nitelikli Eğitim Nitelikli İşgücü   Manisa  Alaşehir  35.000,00  325.768,75  

4 Uşak Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürlüğü  

Tekstilde 21. Yüzyıl Mesleki Eğitim Altyapısı İle 
Geleceğe Doğru   Uşak  Merkez  48.817,42  488.174,18  

5 Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Plastik Teknolojilerinde Yeni Ufuklar   Manisa  Yunusemre  51.032,92  510.329,20  
6 Salihli Ticaret ve Sanayi Odası  Mesleki Eğitim Dönüşüyor Salihli Güçleniyor   Manisa  Salihli  47.055,64  465.097,50  

7 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Yapay Zeka ve Derin Öğrenme tabanlı Sağlık 
Teknisyenliği Atölyesi kurulması   Afyonkarahisar  Merkez  43.385,00  433.850,00  

8 Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  META - Mesleki Eğitime Teknoloji Adaptasyonu  Afyonkarahisar  Merkez  53.295,63  523.128,55  
9 Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Gördes MTAL Üretiyor - Gelişiyor  Manisa  Gördes  42.966,01  359.108,00  

10 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi  

İşgücü Talebine Duyarlı Mesleki Eğitime 
Hazırlanıyoruz  Kütahya  Merkez  54.699,21  545.560,00  

11 Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Yeni Nesil Teknoloji Metal İşleme Eğitim Laboratuvarı  Manisa  Salihli  55.000,00  455.689,11  

12 Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi  İş Arayan Değil, İş'te Aranan Nesil  Manisa  Yunusemre  46.194,90  461.949,00  

13 Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Hazır Giyim Sektörünün Üreten Eli  Manisa  Alaşehir  48.927,49  413.766,92  
14 Özel Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Teknik Okul Üretimde Endüstri 4,0 ile Buluşuyor  Afyonkarahisar  Merkez  471.825,26  967.981,00  
15 Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Mesleki Uygulamalarda Simülatörlü Eğitim  Manisa  Akhisar  37.613,20  376.132,00  
16 Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi  Yeni Nesiller Yeni Teknolojiler İle Yetişiyor  Kütahya  Merkez  60.456,23  554.673,60  

17 Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürlüğü  

Gastronomi Şehri Öğrencileri Yöresel Mutfağı İle 
Buluşuyor  Afyonkarahisar  Merkez  46.706,26  466.403,09  

18 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  EMEK- Endüstri 4,0 ın Mesleki Eğitime Katkısı  Kütahya  Merkez  44.000,00  434.506,52  

19 Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Endüstri 4,0 Robotik Kaynak Makineleri İle 
Kaynakçılık Eğitimi  Afyonkarahisar  Merkez  36.361,69  363.616,89  

20 Bolvadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Metal Teknolojisi Eğitimindeki Niteliğin Artırılması  Afyonkarahisar  Bolvadin  50.925,10  509.251,00  

21 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası  KUTSO ile Mesleki ve Teknik Eğitimde Sonuç Odaklı 
İş Birliği  Kütahya  Merkez  42.397,83  402.221,00  

22 Saruhanlı Almış Şentürk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi  Gelişim için Üretim  Manisa  Saruhanlı  30.644,14  306.241,00  
23 Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Emirdağ Endüstriyel Gelişim  Afyonkarahisar  Emirdağ  49.211,50  478.695,00  

24 Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi  

Uşak'ta Mesleki Eğitimle Gelişiyorum, Ülkeme 
Yetişiyorum  Uşak  Merkez  46.867,48  468.674,80  

25 Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kütahya Yenilikçi Anlayışla Nitelikli İş Gücü Yetiştiriyor  Kütahya  Simav  89.974,65  547.769,60  
26 Banaz Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi  Güçlü Altyapı, Sağlam Eğitim!  Uşak  Banaz  24.695,06  242.950,00  
27 İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Zaferin Turgutlu'daki İncisi  Manisa  Turgutlu  66.569,64  565.687,32  



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen 
destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını 
açıkladı. Yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin 

www.yatirimadestek.gov.tr adresini ziyaret edebileceğini ifade eden Bakan 
Varank, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık’la 
ulaşabilirsiniz.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 
yatırımcıların, girişimcilerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı 
devreye aldı. Yapılan yeni çalışmayı Bakan Varank duyurdu. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına bağlı 26 kalkınma ajansının, yatırımcıların yatırım öncesi, yatırım 
süreci ve yatırım sonrası iş ve işlemlerini tek elden takip ettiğini belirten Varank, 
“Ajanslarımız, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu her konuda ve devlet destekleri 
hakkında ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti sunuyor.” dedi.

Varank, ülkeleri ticarî iş süreçleri ve yatırım kolaylığı açısından kıyaslayan 
Dünya İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde Türkiye’nin, istikrarlı bir şekilde üst 
sıralara tırmandığını vurgulayarak, “Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak 
yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Devlet destekleri bilgilerini tek bir 
platformda toplayan www.yatirimadestek.gov.tr adresli internet sitesi yayın 
faaliyetine başladı.” diye konuştu.

Devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri tek çatı altında toplayan 
sitenin yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin hizmetine 
sunulduğunu belirten Varank, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı 
desteğine tek tık’la ulaşabilirsiniz.” dedi.

Yatırımcılar, internet sitesinde yer alan Teşvik Robotunu kullanarak, yatırım 
yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
yatırım teşvikleri hakkında da bilgi sahibi olabiliyor. Yatırım teşviklerinin 
hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm avantajları görebiliyor.

81 ilde yer alan ve kalkınma ajanslarına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten 
yatırım destek ofisleri (YDO), sitede bulunan “Soru-Cevap” kısmında 
yatırımcıların merak ettikleri soruları yanıtlıyor. Böylece yatırımcının yatırım 

süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için yararlanabilecekleri tüm devlet 
destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetine 
kolayca erişim sağlanıyor.

Aranan desteğe en kısa sürede ulaşılabilmek için arama motorunda gelişmiş 
bir akıllı algoritma tekniği kullanıldı. Bu sayede, sitede yer alan arama kutusuna 
destek programı adı, konusu, kurum adı gibi anahtar kelimeler girildiğinde 
destekler listeleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, daha önce de kendisine bağlı ajansların 
hafızası niteliğindeki rapor, politika belgesi ve analitik çalışmaları, www.
kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinde toplamıştı.

Destek Bilgileri Tek Çatı Altında Toplandı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çatısı Altında Faaliyet Gösteren 
Bölgemizdeki Kurumlar ile Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Ajansımız koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren 
bölgemizdeki kurumlar ile 22.10.2020 Perşembe 

günü çevrim içi istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya bölgemizde faaliyet gösteren OSB, Türk 
Standartları Enstitüsü İl Temsilcilikleri, KOSGEB, Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürlükleri, teknoloji geliştirme bölgeleri 
yetkilileri katılım sağladı.

Genel Sekreterimiz Veli Oğuz açılış konuşmasında 
toplantıya katılan tüm misafirlere teşekkür ederek verimli 
bir toplantı olmasını temenni etti.

Toplantıda Ajansımızın 2021 Yılı Çalışma Programı 
hakkında sunum yapıldı. Akabinde muhtemel iş birlikleri 
ve geliştirilebilecek projelerle ilgili istişarede bulunuldu. 
Program genel değerlendirme sonrası sona erdi.

SOGEP Proje Uygulama Eğitimi Düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 
2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 
(2020 SOGEP) kapsamında başarılı olan proje 

sahibi kurum ve kuruluşlarla 28.10.2020 tarihinde çevrim 
içi olarak SOGEP Başlangıç Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, proje ekiplerinde yer alan 50 katılımcı ve Ajans 
uzmanları katıldı.

Genel Sekreterimiz Veli Oğuz’un açılış konuşmasıyla 
başlayan toplantı SOGEP projelerinin uygulama süreci 
hakkında bilgi verilmesi ve katılımcılardan gelen soruların 
cevaplanmasıyla sona erdi.  

Kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinden 171 kurum ve 
kuruluşun iş birliğinde yürütülecek projeler kapsamında 
146 eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek toplam 5.144 eğitim 
verilmesi, 376 kişinin istihdamı ya da kendi işini kurma 
suretiyle iş gücüne katılım sağlaması ve 10 adet atıl kamu 
binasının ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.



YENEP Altıncı Teknik Komisyon Toplantısı Yapıldı
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Ajansımız ve TR33 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri 
arasında 21.11.2018 tarihinde imzalanan “Okul Çağındaki 
Gençlerin Tasarım, Yenilikçilik ve Üretkenlik Kapasitelerinin 

Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü” kapsamında oluşturulan 
teknik komisyon ile 23.10.2020 tarihinde çevrim içi olarak dördüncü 
teknik komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya söz konusu 
komisyonu oluşturan öğretmenler ile Ajans personeli katılım sağladı.

Teknik komisyon toplantısında Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 
(YENEP) kapsamında uygulama aşaması devam eden projelerle 
ilgili genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra her ilimiz için proje 
durumları hakkında sunumlar yapıldı. Karşılıklı görüş alışverişinden 
sonra toplantı sona erdi.

2020 TD 5. Dönem Kapsamında 29 Faaliyete Destek Verilecek

2020  Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönem kapsamında Ajansımıza 
toplam 34 adet faaliyet başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirme 
neticesinde 29 adet faaliyet başarılı bulunarak desteklenmeye hak 

kazanmıştır.

2020 TD’nin toplam bütçesi 1.500.000 TL olup program 27.12.2020 
tarihine dek (bütçenin bu tarihten önce bitmemesi durumunda) başvuruya 
açık olacaktır.

 Sıra No   Başvuru Sahibi   Faaliyet Adı   İlçe   İl  

1  Manisa Ticaret ve Sanayi Odası   Manisa TSO Tarım Ürünleri İşleme Tesisi Ön Fizibilite Projesi   Yunusemre   Manisa  
2  Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü   Proje Yazma ve Mantıksal Çerçeve Eğitimi   Alaşehir   Manisa  
3  Soma Kaymakamlığı   Siber Güvenlik Süper Farkındalık   Soma   Manisa  
4  Saruhanlı Kaymakamlığı   Evcil Hayvan Maması Üretim Tesisi Ön Fizibilite Danışmanlığı   Saruhanlı   Manisa  
5  Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü   Yaprak Salamura Üretim Tesisi Ön Fizibilite Danışmanlığı   Alaşehir   Manisa  
6  Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü   Enneagram ile Farkındalık   Saruhanlı   Manisa  
7  Şehzadeler Kaymakamlığı   Şehzadeler Eğitime Devam Ediyor   Şehzadeler   Manisa  
8  Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü   Endüstri 4,0 ile Döngüsel Ekonomi Modeli Uygulamaları   Merkez   Afyonkarahisar  
9  Alaşehir Kaymakamlığı   Birlikte Uçuyoruz   Alaşehir   Manisa  

10  Sarıgöl Kaymakamlığı   Emcelli Biberi Coğrafi İşaret Tescil Danışmanlığı   Sarıgöl   Manisa  
11  Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü   Üzüm Suyu Üretim Tesisi Ön Fizibilite Danışmanlığı   Sarıgöl   Manisa  
12  Salihli Ziraat Odası   Tarımsal İlaçlamada Modern Teknolojiler   Salihli   Manisa  
13  Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü   Her Proje Bir Zafer'dir!   Salihli   Manisa  
14  Köprübaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü   Tarımsal İhtisas OSB Ön Fizibilite Danışmanlığı   Köprübaşı   Manisa  
15  Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü   Gübre Üretim Tesisi Ön Fizibilite Danışmanlığı   Turgutlu   Manisa  
16  Akhisar Kadın Eğitim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği   E-Ticaret Eğitimi   Akhisar   Manisa  
17  Kırkağaç Kaymakamlığı   Kavunda Sıfır Atık Projesi   Kırkağaç   Manisa  

18  Akhisar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü   Zeytin Yaprağından Deri Tabaklama Hammaddesi Üretim Tesisi Ön 
Fizibilite Danışmanlığı   Akhisar   Manisa  

19  Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü   Kurumlar Erasmus Gençlik Akreditasyonu Yapıyor   Sarıgöl   Manisa  
20  Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası   Alaşehir'in Markalaşma Yolculuğunda Coğrafi İşaretler   Alaşehir   Manisa  
21  Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü   Altyapı Tasarlıyorum   Şehzadeler   Manisa  
22  Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği   MAKIM Dijital Dönüşüm ile Geleceğin İşlerine Hazırlanıyor   Yunusemre   Manisa  
23  Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası   Dış Ticaret Eğitimi   Bolvadin   Afyonkarahisar  
24  Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü   Sürdürülebilir Proje ve Hedefler için Fizibilite Eğitimi   Merkez   Kütahya  
25  Manisa Sağlık Müdürlüğü   Hayat Kurtaran Gözler   Yunusemre   Manisa  
26  Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğü   Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi   Yunusemre   Manisa  
27  Manisa Kalkınma ve Gelişim Derneği   Horizon Programları ile Manisa Kalkınma ve Gelişime Yön Veriyoruz   Yunusemre   Manisa  

28  Uşak Belediye Başkanlığı   Kayaagil Termal Otel Sürdürülebilir Sağlık Turizmi Faaliyetlerini 
Geliştirmeye Yönelik Çerçeve Plan ve Strateji Danışmanlığı   Merkez   Uşak  

29  Dumlupınar Tasarım Teknokent   Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent Ar-Ge ve Inovasyon Yönetimi, 
Ar-Ge Projelerinde Devlet Teşvikleri, Robotik Kodlama   Merkez   Kütahya  

2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (2020 TD) 5. DÖNEM FAALİYET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021 
yılında ülke genelinde yürütülecek olan 166 
milyon TL bütçeli Sosyal Gelişmeyi Destekleme 

Programı'na (SOGEP) ilişkin Ajansımız tarafından TR33 
Bölgesi genelinde proje hazırlık süreci başlatılmıştır. Bu 
kapsamda 27 Kasım 2020 Cuma günü paydaşlarımız 
için çevrim içi olarak bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki 
aşamalı olarak yürütülecektir:

Birinci aşama kapsamında proje fikrine ilişkin olarak 
bilgi formu, taslak faaliyet planı, bütçenin hazırlanması 
ve 29.01.2021 (Cuma) tarihine kadar sogep2021@
zafer.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 
Bu aşamada hazırlanacak dokümanlara ilişkin şablonlar 
http://www.zafer.gov.tr/downloads/2021sogep.rar 
bağlantısından indirilebilir.

İkinci aşamada ise ön başvuru aşamasında sunulanlar 
arasından her bir il için seçilecek 4 proje için  Ajansımızın 
koordinasyonunda geliştirme ve detaylandırma çalışması 
yapılacaktır.

2019 SOGEP'te %83, 2020 SOGEP'te ise %100'lük 
proje başarı oranı ile ülke genelinde en başarılı ajans ve 
bölge unvanları elde edilmiş olup bu başarının 2021 
döneminde de devam ettirilmesi temel amaçtır. 

2021 SOGEP Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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Pandemi tedbirleri sebebiyle bir araya gelemediğimiz bu günlerde 
bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 
“Ramazanda Bölgesel Kalkınma Sohbetleri” ve “Bölgesel Kalkınma 

Yaz Sohbetleri”nin devamı olarak Kasım ayı içerisinde Ajansımız tarafından 
“Bölgesel Kalkınma Güz Sohbetleri” düzenlendi. 

İlk olarak 5 Kasım 2020 tarihinde “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında 
Şehir Eşleştirme Programı (Town Twinning)” adlı panel gerçekleştirilmiştir. 
Ajans Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi Başkan Vekili Utku Çil 
moderatörlüğünde,  AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet 
Hakan Atik,  Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürü Mehmet Zenci ve 
Tavşanlı Kaymakamlığı Town Twinning Proje Koordinatörü Sinan Çoban’ın 
katılımlarıyla düzenlenen etkinlikte Şehir Eşleştirme Programı tanıtılarak 
örnek uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı.

12 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen “Yönetim Danışmanlığı ve Kaynak 
Verimliliği Destekleri” panelinde Ajans Planlama ve Bölgesel Koordinasyon 
Birimi Başkanı Dr. H. Mustafa Tarkan moderatörlüğünde, Ajans Program 
Yönetimi Birimi Başkanı Erce Şengül tarafından konu ile ilgili genel 
çerçeve çizilerek örnekler paylaşıldı. Ardından Ajans destekleri hakkında 
bilgilendirme yapıldı.

Üçüncü olarak 19 Kasım 2020 tarihinde “UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağı Üyeliği ve Afyonkarahisar Tecrübesi” başlıklı panel, Ajans Genel 
Sekreteri Veli Oğuz koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. UNESCO Türkiye 
Milli Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili İhsan Tolga Korucu, 
Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar ile 
Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan’ın 
katılım sağladığı panelde yaratıcı şehirler ağı üyeliğine hazırlık süreci, üye 
olduktan sonra gerçekleştirilen faaliyetler ile üyeliğin getirileriyle bu süreçte 
Ajansın oynadığı role değinildi.

Son olarak 26 Kasım 2020 tarihinde “Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararda Değişiklikler-İlçe Bazlı Teşvik Sistemi” paneli 
düzenlendi. Ajans Kütahya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser 
moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nde görev yapan 
Uzman Ahmet Çetin tarafından ilçe bazlı teşvik sistemi uygulamaları 
örnekler üzerinden katılımcılara aktarıldı.

Önümüzdeki dönemde Bölgemizin kalkınması adına Ajansımız tarafından 
farklı konularda paneller düzenlenmeye devam edilecektir.

“Güz Sohbetleri” Kapsamında Online Paneller Düzenlendi
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BÖLGEDEN
HABERLER
Hazırlayan | Zeynep Gürlek | Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi
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Cumhuriyet'in 97. Yıl Dönümü 
Bölgemizde Törenlerle Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar, Kütahya, 
Manisa ve Uşak illerimizde de pandemi koşullarına uygun olarak çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törenler, 
Valilerin Atatürk Anıtlarına çelenk sunması ve konuşmalarıyla başlayıp farklı etkinliklerle sona erdi.
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Türk Patent ve Marka Kurumu 
(TÜRKPATENT), Zafer Kalkınma Ajansı, 
Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak Ticaret 

ve Sanayi Odaları iş birliğiyle KOBİ'lerin yenilik 
kapasitelerinin artırılması amacıyla yürütülecek 
Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi 
açılış ve protokol töreni 01.12.2020 tarihinde 
çevrim içi olarak düzenlendi.

Toplantıya, TÜRKPATENT Başkan Yardımcısı 
Cemil Başpınar, Afyonkarahisar Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Kütahya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç, 
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat 
Selim Kandemir, Ajans Genel Sekreteri Veli Oğuz 
ve Bölgedeki KOBİ’ler katıldı. 

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen imza 
töreni ile toplantı sona erdi. Toplantının ardından 
katılımcı KOBİ’lere Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim 
Semineri düzenlendi.

Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi 
Hakkında Kısa Bilgi
 
TÜRKPATENT'in "Türk KOBİ'lerinin İnovasyon 
Kapasitelerinin Geliştirilmesi" konulu 2007 
yılında uygulamaya koyduğu KOBİ'lerde yenilikçi 
kültürün artırılmasına katkı sağlamak ve bu 
yenilikleri korumak için KOBİ'lerde fikri mülkiyet 
stratejisi oluşturulmasını amaçlayan bir projedir. 

Proje ile eğitim toplantıları düzenlenecek olup 
pandemi süreci sonrasında söz konusu üç ilden 
15'er KOBİ'ye yerinde danışmanlık hizmeti 
sağlanacaktır. Proje kapsamında verilecek 
eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin bu illerde 
faaliyet gösteren yaklaşık 61.000 KOBİ ve 
buralarda istihdam edilen yaklaşık 475.000 
çalışan için örnek olacak sonuçlar ortaya 
koyması hedeflenmektedir.

Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi Açılışı ve İş Birliği 
Protokolü İmza Töreni Düzenlendi

2013 yılında oluşturulan UNESCO 
Öğrenen Şehirler Küresel Ağı 
(GNLC), üye şehirler arasındaki ikili 

öğrenmeyi ve diyaloğu; karşılıklı bağlantılar 
kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite 
geliştirmeye imkân sağlayarak ve öğrenen 
şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve 
güçlendirilmesi için araçlar geliştirerek teşvik 
edip dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme 
uygulamalarını desteklemektedir. 

Son genişleme ile birlikte üye sayısı 175’den 230 
şehre yükselen ağa, Afyonkarahisar, Balıkesir ve 
İzmir yeni üye olarak kabul edilmiştir. Böylelikle 
Konya, Eskişehir, Bolu ve Hatay’dan sonra bu 
ağa dâhil olan şehir sayımız yediye yükselmiştir.

UNESCO Genel Direktörlüğünün Kategori 
1 Merkezleri aracılığıyla yerel yönetimleri 
de UNESCO süreçlerine dâhil ettiği 
programlardan biri olan Öğrenen Şehirler 
Küresel Ağı’na başvurular, ilgili belediyeler 
tarafından UNESCO millî komisyonlarından 
alınan destek mektuplarıyla yapılmaktadır. 
Belediyelerimiz tarafından hazırlanan başvuru 

dosyaları, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 
uzmanlarınca değerlendirilmiş, belediyelerin 
uzmanlarıyla yapılan istişarelerden sonra yetkili 
kurulların da uygun görüşüyle başvuru süreci 
sonuçlandırılmıştır.

Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunan 
UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü 

tarafından yürütülen Öğrenen Şehirler Küresel 
Ağı Programı’na dâhil olan üç belediyemiz, 
üyeliği sonrasında Öğrenen Şehirler’e dair 
güncel bilgilere erişebilecek, hareketli bir çalışma 
ağının parçası olacak, diğer Öğrenen Şehirler ile 
bilgi paylaşımında bulunabilecek, uzmanlar ve 
profesyonellerden oluşan bir ağ ile iletişimde 
olacaktır.

Afyonkarahisar UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda



Türkiye'nin farklı illerinde mevsimsel 
olarak üretilen meyve ve sebzeler, 
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki bir 

tesiste işlenip dondurularak Avrupa ve ABD'ye 
ihraç ediliyor. İşletme sahibi Hakkı Uzun, 
AA muhabirine ilçede iki yıldır mevsimsel 
olarak meyve ve sebzelerin işlemesini 
yaptıklarını söyledi. İşlemenin ardından 
"tünel" ismi verilen sıfırın altında 40 
derecedeki soğuk odalarda ürünlerin 
dondurulduğunu dile getiren Uzun, şöyle 
konuştu: "İşletmemizde kiraz, vişne, 
kayısı, elma, erik, mandalina, portakal, 
nar, biber ve soğan gibi çok sayıda meyve 
ile sebzeyi dondurulmuş bir şekilde 
işliyoruz. Şu anda nar sezonundayız. 
Burada meyve ve sebzelerin temizleme, 
ayıklama, kesme ve paketleme işlemlerini 
yapıyoruz. Ardından da donduruyoruz. 
İşlediğimiz ürünleri de Avrupa ülkeleri ve ABD 
başta olmak üzere 6 ülkeye ihraç ediyoruz. 
İhraç ettiğimiz dondurulmuş ürünlerle ilgili de 

çok güzel dönüşler alıyoruz.”

Yurt dışında dondurulmuş ürünlerin meyve 
cipsi şeklinde tüketildiğini anlatan Uzun, 
ürünlerin reçel ve marmelat sanayisi ile pasta 
yapımında kullanıldığını anlattı. Uzun, tesisin 

bölgede istihdama da büyük katkı sağladığını 
ve çok sayıda kadına ekmek kapısı olduğunu 
vurguladı. Tesisin gıda mühendisi Belkıs Çıracı 
da işledikleri meyve ve sebzelerin mevsimine 

göre Türkiye'nin çeşitli illerinden getirildiğini 
anlattı. Çıracı, mandalina ve portakalın 
Mersin'den, narın Denizli'den getirildiğini 
ifade ederek "Tesisimizde bu meyve ve 
sebzeleri dondurulmuş gıda olarak tüketilecek 
hale getirilmesi için çeşitli aşamalardan 

geçiriyoruz. Gerekli analizlerimizi 
de sürekli yapıyoruz. Ürünlerimizin 
çok büyük oranını yurt dışına ihraç 
ediyoruz. Genelde de Avrupa ülkeleri 
ile ABD başı çekiyor." diye konuştu. 
Tesisten dondurulmuş gıda ürünleri 
alımı yapan iş insanı Çekyalı İgor Novak 
da Türkiye'den sürekli dondurulmuş 
meyve ve sebze alımı yaptıklarını anlattı. 
Alım için genelde Afyonkarahisar'daki 
firmayı tercih ettiklerini aktaran Novak, 
"Buranın ürünleri gerçekten çok kaliteli 

ve bizim ülkemizde de beğeniliyor. İthal ettiğimiz 
ürünlerin Çekya'da süpermarketlerde satışı 
yapılıyor. İlerleyen yıllarda da beraber çalışmayı 
düşünüyoruz." diye konuştu. (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
imzasıyla bazı doğal sit alanlarının 
koruma statüsünün yeniden 

değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak 
hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi 
hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, "Bolvadin, Sultandağı ve Çay ilçeleri 
sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü doğal 
sit alanının koruma statüsünün yeniden 
değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile 
listede sınır ve koordinatla gösterilen alanın 
kesin korunacak hassas alan olarak tescil 
ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince 
karar verilmiştir" denildi.

Eber Gölü “Kesin Korunacak Hassas Alan” İlan Edildi

Afyonkarahisar'dan "Dondurulmuş Gıda" İhracatı
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Afyonkarahisar'daki tarihi Taşhan'da 
her hafta düzenlenen "antika pazarı" 
ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. 

Demirciler Çarşısı içerisinde Alem-i Çarşı olarak 
da bilinen otantik mekanda hafta bir gün kurulan 
antika pazarına Denizli, Uşak, Eskişehir, Kütahya ve 
Konya gibi çevre illerden çok sayıda tarih meraklısı 
katılıyor.

Afyonkarahisarlıların da yoğun ilgi gösterdiği 
pazarda, ziyaretçiler sergilenen birbirinden 
değerli eşyaları devamında yapılan mezatta 
satın alıyor. Taşhan İşletmecisi İhsan Soysal, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, çevre illerden 
gelen antikacıların gündüzden burada tezgahlarını 
açtığını akşam saatlerinde de kalan ürünleriyle 
açık artırma usulü mezat düzenlendiğini 
söyledi. Afyonkarahisar'da antikacılık kültürünü 

geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Soysal, 
"Antika pazarı ve mezatını, şehrimizde 7-8 yıldır 
yapıyoruz. İlgi de çok ve her geçen yıl artıyor. Ancak 
içerisinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla biraz 
kısıtlı hareket edebiliyoruz. Sosyal mesafe kuralı 
öncelikli olduğu için buraya çok sayıda insanı aynı 
anda alamıyoruz" dedi. "Soysal, antika pazarında 
sergilenen ve satışı yapılan malzemelerin genellikle 
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi 100-160 yıllık 
parçalar olduğunu vurguladı. Burada antika 
tespihten gramafona kadar çok sayıda eşyanın yer 
aldığını aktaran Soysal, sözlerine şöyle devam etti: 
"Eski kıyafetler, kamalar, bıçaklar, kılıçlar ve mutfak 
araç gereçlerine kadar her şey burada var. Hatta 
akşam pazara gelemeyenler ertesi gün Taşhan'a 
gelerek eşyaları görmek istiyorlar. İlerleyen 
yıllarda da buradaki antika sevdamızı daha da 
genişletmeyi planlıyoruz. Hatta daha geniş kitlelere 

ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kurduğumuz sistemi 
bir müzayedeye dönüştürmeyi istiyoruz.” Denizlili 
antikacı Beykan Dayıbaş da kendisine "antik horoz" 
denildiğini ve iki haftadır Afyonkarahisar'daki 
antika pazarına katıldığını anlattı. Dayıbaş, Alem-i 
Çarşı'da kurulan antika pazarına vatandaşların 
büyük ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

Afyonkarahisar'ın ilk tren istasyonu olarak 
1890 yılında inşa edilen tarihi 'İzmir 
İstasyon' binası önümüzdeki süreçte 

'Gastronomi Merkezi' olarak hizmet verecek. 
Bina restore edilerek bahçesinde rekreasyon 
düzenlemesi yaparak yöresel ürünlerin ikram 
edildiği sosyal tesis haline getirilecek.

Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet 
Zeybek tarihi İzmir İstasyonu'nda incelemelerde 
bulundu. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 
(TCDD) ile yapılan görüşmeler neticesinde 
Afyonkarahisar Belediyesi'ne tahsis edilen İzmir 
İstasyonu, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in 
girişimleriyle Sosyal Tesisi haline dönüşecek. 
Türkiye'de Gaziantep ile Hatay'ın ardından 
gastronomi alanında 2019 UNESCO Yaratıcı 
Şehirler Ağı'na dâhil olarak hak ettiği unvana 
kavuşan Afyonkarahisar'da halk arasında "İzmir 
İstasyonu" olarak bilinen Afyon Şehir Tren Garı, 
“Gastronomi Merkezi” olarak hizmet verecek. 

Birçok hüzne ve neşeye şahitlik etmiş bir bina 
olan 130 yıllık İzmir İstasyonu'nun kaderine 
terk edilmesine gönlünün razı olmadığını dile 
getiren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek "Terk 
edilen binanın çürümesi daha çabuk oluyor. 
Buna gönlümüz razı olmadı. Binayı restore 
ederek yöresel ürünlerimizin ikram edileceği 
nezih bir ortam oluşturacağız. TCDD ve 7. Bölge 
Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşmeler 
neticesi bu tarihi mekânı, Afyonkarahisar 
Belediyesinin sosyal tesis haline getirerek 
vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Buranın 
sosyal tesis olarak değerlendirilmesi hususunda 
TCDD’ye yapmış olduğumuz teklif, sağ olsunlar 
memnuniyetle kabul gördü. Buna gönlümüz 

razı değil. Bu bina İngilizler tarafından yapılmış 
geçmişi çok eski olan bir bina. Birçok hüzne ve 
neşeye şahitlik etmiş bir bina. Burayı inşallah 
restore edeceğiz binanın önünde yer alan 
bahçede de rekreasyon düzenlemesi yaparak 
yöresel ürünlerimizin ikram edildiği sosyal tesis 
haline getireceğiz" diye konuştu. 

Geçmişi mazilerle dolu bir binanın nezih bir 
mekan olarak değerlendirilecek olmasından 
duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çiçek 
ise "Tren istasyonları bizim milletimizin kültür ve 
tarihinde, mazisinde ayrı bir yeri vardır. Buralar 
hüznün ve mutlulukların bir arada yaşandığı 
mekânlardır. İzmir İstasyonu da aynı şekilde 
etrafındaki tren yoluyla bütünleştiğinde insanları 
hüzünlere ve sevinçlere götürür. Belediye 
Başkanımızın böyle bir yapının boş kalmasına, 
harap olmasına gönlü razı olmamış. Kendisini 
tebrik ediyorum" dedi.

Alem-i Çarşı’daki "Antika Pazarı" Ziyaretçilerini Zamanda 
Yolculuğa Çıkarıyor

130 Yıllık Tarihi İstasyon “Gastronomi Merkezi” Olacak
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde geçmişi 
5 bin yıl öncesine uzanan Aizanoi Antik 
Kenti'ndeki tiyatro ve stadyum yapılarına 

orijinal görünümlerinin kazandırılması amacıyla, 
zamanla yerinden kayan 1 ton ila 3 ton arasında 
değişen ağırlıklara sahip 2 bin 400'e yakın taş 
blokun kaldırılması işlemi tamamlandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 
2012'de dahil edilen, "İkinci Efes" olarak da 
nitelendirilen Aizanoi'de kazı ve alan araştırması, 
Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif 
Özer başkanlığında 9 yıldır sürüyor.

Özer, AA muhabirine, Roma dönemine ait 20 
bin kişilik tiyatro ile bitişiğindeki 13 bin 500 
kişilik stadyumun restorasyonunun Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile Kütahyalı iş insanı Rıza 
Güral arasında imzalanan sponsorluk protokolü 
kapsamında sürdüğünü belirtti.

Kütahya Valiliğinin de destek verdiği 

çalışmaların bu yılki bölümüne 16 Haziran'da 
başladıklarını belirten Özer, "Restorasyon 
çalışmalarını tamamlayarak burayı Antik 
Çağ'daki görünümüne kavuşturmayı ve bölgeye 
daha fazla turist çekmeyi hedefliyoruz." dedi.

Özer, tiyatro ve stadyumdaki çalışmaların 5 yıl 
daha sürmesinin hedeflendiğini aktardı.

Arkeologlardan Aizanoi'nin Tiyatro ve Stadyumuna
“Antik Çağ” Dokunuşu
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Kütahya’nın Simav ilçesinde kendine has 
lezzeti, iriliği ve farklı aromasıyla tanınan 
coğrafi işaretli kestanenin hasadına 

başlandı. Yaklaşık bir ay süresince dağlarda 
hasadı yapılan kestanenin bir kısmı Avrupa 
ülkelerine ihraç edilirken bir kısmı da iç pazara 
veriliyor. Tadıyla özdeşleşen organik ürün belgeli 
Simav kestanesi, ilçe halkının en önemli geçim 
kaynaklarının başında geliyor. 1.250 rakımlı 
Simav Dağları'nın kuzey yamaçlarında yer alan 11 
köyde yetişen ürün, piyasada Bursa kestanesi adı 
altında satılıyor. Kendine has rengi, aroması, iriliği 

ve yola dayanıklılığı gibi üstün özellikleri sayesinde 
tamamına yakını toptancı firmalar aracılığı ile 
İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelere ihraç 
edilen kestaneye vatandaşlar “Kara Elmas” diyor.

Simav kestanesinin hasadı için bugünlerde 2 bin 
500 dolayında çiftçi, ailesiyle birlikte dağlarda 
hasat yapıyor. Yaklaşık bir aylık bir süreçte hasat 
edilen ürünün bir kısmını pazara getirip satan 
üretici bir kısmını da bahçesine veya evinin 
avlusuna kazdığı çukurlara gömerek ihtiyaç 
duyduğu zaman çıkarıp pazarda satarak geçimini 
sağlıyor. İlk ürünün kilosunun 20 liradan satıldığı 
Simav kestanesinde, bu yıl 2 bin ton civarında 
rekolte bekleniyor. Ege'nin önemli kestane üretim 
merkezleri arasında 151 bin 400'ü bulan ağaç 
varlığı ile önemli bir yer tutan Simav'da meyve verir 
durumdaki ağaç sayısı 88 bin 800 adet olarak 
kayıtlarda yer alıyor. Kestane hasadının yapıldığı 
günlerde Simav'ın 11 köyünde kahvehaneler ve 
meydanlarda kimse bulunmuyor. Çoluk çocuk kim 
varsa, dağa çıkarak ellerinde sırıklarla silkeleyip, 
düşürdükleri kestaneleri topluyor. Üreticiler bu yıl 

kilosunu 20 liradan satışa sundukları ürünün ileriki 
günlerde daha da pahalı olabileceğini söylüyor. 
Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner  Simav 
halkı ile özdeşleşen coğrafi işaretli ve organik 
ürün belgeli kestanenin halkın en önemli geçim 
kaynaklarının başında geldiğini belirterek, "Ancak 
Simav kestanesi piyasada Bursa kestanesi adı 
altında satılıyor. Simav kestanesinin dünyada 
eşi benzeri yoktur. Bu yüzden toptancıların 
köylerimize kadar gelip topladığı ürünler Almanya, 
İngiltere ve Fransa'ya ihraç ediliyor. Bu yüzden 
Simavlı üreticiler kestaneye büyük önem veriyor" 
diye konuştu.

Simav'da Kestane Hasadı Başladı
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Akhisar'dan 60 Ülkeye Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı

Devlet Desteği Hayatını Değiştirdi, Köy Kadınlarına Örnek Oldu

Türkiye’nin sofralık yeşil zeytin üretiminin 
yüzde 70'inin yapıldığı Manisa'nın 
Akhisar ilçesindeki Zeytin ve Zeytinyağı 

Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden 
60 ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihraç ediliyor. 
Türkiye'deki 190 milyon zeytin ağacından 
22 milyonunun yetiştiği Akhisar'da, Zeytin ve 
Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki 65 fabrikada sıkılan zeytinyağları, 
dünyanın 60 farklı ülkesine gönderiliyor. “Sarı 
Sıvı Altın” olarak adlandırılan ve sağlık açısından 
oldukça faydasının olduğu bilinen zeytinyağına 
yurt dışından yoğun talep gelirken hasat 
sezonun başlamasıyla da ihracatın önümüzdeki 
günlerde daha da artacağı belirtildi. 

Ülkede üretilen 200 bin ton zeytinyağıyla 
Türkiye'nin yetinmemesi gerektiğine dikkat 
çeken Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper 
Alhat, "Dünyadaki en kaliteli bitkisel yağı 
üretiyoruz. Bu yıl zeytinler çok verimli ve kaliteli. 
Akhisar'da bu yıl mahsulümüz çok. Türkiye 
ortalamasında üst noktalardayız. Akhisar'da 
65 zeytinyağı fabrikamız var ve şu anda 
60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sektörün en 
sağlıklı yağını üretiyoruz. Bu sene Türkiye'de 
zeytin ve zeytinyağı kalitesi çok yüksek. 
Türkiye yıllık ortalama 450 bin tonluk sofralık 
zeytin üretimiyle dünyada ikinci, yıllık 200 
bin tonluk zeytinyağı üretimiyle de dördüncü 
sırada. Zeytincilik sektörü 2020 yılının ilk 6 

ayında, 141 milyon dolarlık ihracata imza attı. 
Hedefimiz 1,5 milyar dolarlık ihracata ulaşmak" 
diye konuştu.

Vatandaşlara mağdur olmamaları için kayıt 
dışı yağları almamaları tavsiyesinde bulunan 
Alhat, şunları söyledi: "Tarım Bakanlığımız çok 
iyi çalışıyor. Vatandaşlarımızı üzerinde Tarım 
Bakanlığı izni olmayan herhangi bir meşrubat 
şişesine ikinci kez doldurulmuş yol kenarında 
satılan yağlardan uzak durmalarını tavsiye 
ediyoruz. Kayıt dışı iş yapıyorlar ve yağların 
güvenilir olup olmadığını bilemiyoruz. Tarım 
ve Orman Bakanlığı izni olmayan hiçbir ürünü 
almamalarını tavsiye ediyoruz."

Kütahya merkezine 30 kilometre 
uzaklıktaki Sofça köyünde yaşayan 
ve tuttuğu balıkları satarak geçimini 

sağlayan 34 yaşındaki Serpil Büyükköse, 2 
yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
hayata geçirilen “Genç Çiftçi” projesini öğrenerek 
başvuruda bulundu. Proje kapsamında kendisine 
hibe edilen 34 koyun ise Büyükköse'nin hayatını 
değiştirdi. Balıkçılığın yanında hayvancılık da 
yapmaya başlayan Büyükköse, koyunlardan 
doğan kuzuları satarak ev geçindirmenin yanı 
sıra traktör alarak çiftçiliği de sürdürdü.

Hibe projesi sayesinde kendi ayakları üzerinde 
duran ve hayvancılığı geçim kaynağı olarak 
yapmaya başladığını  ifade eden Serpil  
Büyükköse "Başvurduğum projede hibe sadece 
köyde bana verildi. Koyunları aldık, 40 tane 
kuzusu oldu. Bu 40 kuzunun 30 tanesini sattım. 
Geriye 10 tanesi kaldı. Genç Çiftçi Projesi 
kapsamında sadece kuzusunu satabileceğimi 
söylediler. Ben de bunları besliyorum, bakıyorum. 
Bu projeyi çıkardıkları için devletime çok 

teşekkür ederim. Kütahya Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğüne ve Valiliğimize sonsuz teşekkür 
ederim. İki senedir de koyunlara ve kuzulara 
bakıyorum. Kuzuları satıyoruz ve onlarla geçim 
sağlıyoruz. Kuzuları satıp traktör aldık. Koyun işi 
bizim için bir geçim kaynağı oldu. Hayvancılığı 
çok seviyorduk. Çocuklar falan çok mutlu olduk" 
dedi.

Devlet tarafından kendisine verilen 34 koyundan 
doğan kuzuları biberonla besleyip, çocukları 
gibi bakan Büyükköse, köydeki diğer kadınlara 
da örnek olduğunu söyledi. Kendi projesinin 
ardından diğer köylü kadınlarında hibe desteğine 
başvurularda bulunduğunu kaydeden Serpil 
Büyükköse, "Bir tane koyunumuz beşiz doğurdu. 
Biri öldü 4 tane kaldı. Annesinin sütü yetmiyor. 
Biberonla mama veriyorum. Üç tane koyun 
daha doğurdu onlar da  ikiz oldu. İleride daha da 
doğuracaklar var. Kurban'da bunları satıp geçim 
kaynağı sağlıyoruz. Ben hayvancılığı herkese 
öneriyorum. Köyümüzde birkaç kadınımız var. 
İnek sütünü sağıyorlar. ORKÖY desteğinden 2-3 

kişiye daha hibe verildi. Onlar da bana bakarak 
örnek aldılar. Herkese öneriyorum. Kadınlar evde 
boş durmasın, mutlaka bir şeyler yapsınlar" diye 
konuştu. (DHA)



Türkiye Satranç Federasyonunun 
“Satranç Tarih ile Buluşuyor” 
ve "Geçmişten Geleceğe Hamle 

Yapıyoruz" projesi Manisa'da gerçekleştirildi. 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığı ile 
gerçekleşen projede Manisa'daki tarihi 
mekanlarda maske, mesafe ve hijyen 
kurallarına dikkat edilerek satranç etkinliği 
düzenlendi. 

Proje kapsamında Salihli Sart Antik 
Kenti, Kula Peri Bacaları, Şehzadeler 
Mevlevihane, Soma Darkale'de bir araya 
gelen satranç severler, keyifli bir gün 
geçirerek satranç oynadı. Manisa Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk "Türkiye 
Satranç Federasyonunun “Satranç Tarih ile 
Buluşuyor” projesini, Manisa Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü olarak gençlerin sportif ve sosyal 
hayatlarını aktif tutmak, Manisa'mızın tarihi 
ve kültürel varlıkları ile kentsel zenginliklerini 
tanıtmak, geleceğin mimarları çocukların ve 
gençlerin tarih bilincini sporla birleştirmek 
için hayata geçirdik. Düzenlediğimiz etkinlik 
çerçevesinde Manisa merkez, Kula, Salihli ve 
Soma ilçelerimizde bulunan tarihi ve kültürel 
mekânlarda satranç oynandı. Tarihi ve güzel 
görüntülere sahne olan satranç etkinliğinde 
kimi zaman büyükler ile çocuklar karşı karşıya 
geldi, kimi zaman da çocuklar kendi aralarında 
kıyasıya bir mücadele etti. Güzel bir proje oldu. 
Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" 
dedi.

Antik Kentte Satranç Turnuvası
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Uşak’ın Karahallı ilçesinde, kayıp mezhep 
Montanizmin ortaya çıktığı bölge olan 
Pepouza Antik Kenti’nin tanıtımı için 

“Doğa, Tarih Bir Arada Karahallı’da” isimli proje 
hayata geçiriliyor.

Uşak Valiliği tarafından hazırlanan ve Uşak İl Özel 
İdaresi tarafından yürütülecek olan Zafer Kalkınma 
Ajansının Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali 
Destek Programı (TAGDEP) kapsamında 1 milyon 
TL destek sağladığı, 63 proje arasından 3’üncü 

olan proje için 1,3 milyon TL’lik yatırım yapılacak.  

Doğa ve tarihin izlerinin bir arada görülebileceği 
5,5 km’lik yürüyüş parkurunun yapılacağı 
projeyle bir rota oluşturulacak ve Clandras Antik 
Su Kemeleri, Pepouza Antik Kenti ile Antik Maya 
Manastırı arasında bir bağ kurulacak. 

Tarihi 3 alan arasındaki yürüyüş yolu, yer ve yön 
tabelaları, seyir terası, kamelyalar ve fotoğraf 
çekme alanlarıyla zenginleştirilecek.

Proje alanındaki atıl su deposu binası da tadilata 
tabi tutulacak ve üzerine dinlenme için kamelya 
yapılacak. Sinevizyon odası, deneyimleme atölyesi, 
sergi salonu, çadır ve karavan kamp alanlarının 
kurulacağı projenin tanıtımı için de yoğun bir 
çalışma ortaya konacak. 

Tur şirketleri tarafından proje alanının tur 
destinasyonları içine alınması sağlanacak. Çadır 
kurulacak bölgede, misafirlerin ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği alanlar oluşturulacak.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı 
Sart Mahallesi'nde bulunan Lidya 
Uygarlığı’nın başkenti Sardes 

Antik Kenti Ören Yeri’ni her yıl binlerce 
yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. 
Yıllık 150 bine yakın ziyaretçisi bulunan 
ören yeri zaman zaman uluslararası 
organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa Valiliği, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliği ve 
Zafer Kalkınma Ajansının da desteği ile antik 
kente yeni bir “Ziyaretçi Karşılama Merkezi” 
kazandırılacak.

Yapılacak ziyaretçi merkezi ve çevre düzenlemesi 
projesine ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi 
ve Salihli Belediyesi de destek verecek. Manisa İl 
Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "Manisa 
binlerce yıllık geçmişe sahip kadim bir şehir. 

Şehrimizin antik döneme ait birçok değeri 
bulunmakla birlikte bu değerlerin içinde 
en önemlilerinden birisi UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi'nde de bulunan Sardes 
Antik Kenti’dir. Bakanlığımız ve Valiliğimizin 
desteği ile her yıl binlerce turisti ağırladığımız 
Sardes Antik Kentimizin iki alanına Ziyaretçi 
Merkezi kuracağız. Yapacağımız merkezle 
ziyaretçilerimizin dinlenmelerini, alışveriş 

yapmalarını ve Salihli ilçemizin içerisine da 
uğramalarını hedefliyoruz" dedi. Yaklaşık maliyeti 
4,5 milyon lira olan projenin 2020 yılının Aralık 
ayı içinde başlaması, 2021 yılı sonuna kadar 
tamamlanması hedefleniyor.

Clandras ile Pepouza Arasına Yürüyüş Yolu 

Sardes Antik Kenti’ne Ziyaretçi Merkezi
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Uşak Belediyesi tarafından kent tarihinde 
ilk kez motomezat gerçekleştirildi. 
Programda bir yandan motor ve motor 

ürünleri satışı yapılırken diğer yandan özel 
gösteriler katılımcılarla buluşturuldu.

Süpermoto Pisti’nde gerçekleştirilen 
motomezata kentte faaliyet gösteren firmalar 
ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sıfır ve ikinci el motor ile motor malzemelerinin 
satışa çıkartıldığı program motor ve motor 
sporu tutkunlarını bir araya getirdi.

Çeşitli kategorilerdeki motor sporcularının 
pistte renkli gösteriler gerçekleştirdiği etkinliğe 
ayrıca model araçlar da eşlik etti.

Pandemi kuralları dahilinde gerçekleştirilen 
etkinliğe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 
Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman 
ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Başkan Çakın, alanda bulunan vatandaşları 

ziyaret ederek sohbet etti.

Uşak’ın, Türkiye’nin en iyi standartlara sahip bir 
motor pistini barındırdığına işaret eden Başkan 
Mehmet Çakın, bu pistin en aktif şekilde 
kullanılması adına planlamalar yaptıklarını 
kaydetti.

Alanı, yalnızca ulusal müsabaka ve etkinliklere 
ev sahipliği yapan bir yerden daha öteye 
taşımak istediklerini aktaran Belediye Başkanı 
Mehmet Çakın “Pistin, motor ve motor sporu 
severlerin sık sık bir araya gelebilecekleri 
bir etkinlik alanına dönüşmesini arzu ettik. 
Arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar 
neticesinde şehrimizde daha önce yapılmamış 
olan bir motomezatı, pandemi kuralları 
çerçevesinde düzenledik. Elbette bu bir 
başlangıç. Pandemi sonrasında çok daha farklı 
etkinliklerle mezat programını önümüzdeki 
dönemlerde de sürdüreceğiz.” dedi.

Uşak Belediyesi tarafından yenilenen ve 
sayıları artırılan karting araçlarının da hizmete 

girdiğini belirten Başkan Mehmet Çakın, “Uşak 
gerçekten şanslı bir şehir. Motor sporlarının her 
branşı için çok güzel bir pisti var ve burada her 
türlü renkli etkinliği hayata geçirme şansımız 
mevcut. Bizleri burada yalnız bırakmayan 
değerli motor sahiplerimize ve Uşaklı 
hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bundan 
sonra da etkinlerimizin devam edeceğini 
belirtmek istiyorum.” diye konuştu.

Uşak'ın İlk Motomezatı Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Uşaklı kadınlar, kış aylarının vazgeçilmez 
lezzetlerinden tescilli tarhana için 
hummalı bir çalışma yapıyor. Türk 

Patent ve Marka Kurumunca 2017`de 
tescillenen "Uşak tarhanası" hazırlıkları kent 
genelinde sürüyor. Tarhananın yapımına kırmızı 
biber, soğan, nohut ve nanenin öğütücüden 
geçirilmesiyle başlanıyor. 

Malzeme, tuz, un, yoğurt ve maya ile 
harmanlanıp hamur haline getiriliyor. Teknelerde 
3 hafta bekletilen hamur, küçük parçalar halinde 
çarşaflara serilip gölgede kurumaya bırakılıyor. 
Kuruyan tarhanalar ufalanarak elekten 
geçirilerek, hazır hale getiriliyor. Tarhanaların 
bir bölümünü kışın tüketmek için kavanozlarda 
saklayan kadınlar, geri kalanını kilogramı 40 
liradan satıyor. Merkeze bağlı Ortaköy'de de 
kadınlar, geleneksel yöntemlerle ve imece 
usulüyle tarhana yapıyor. 

Kadınlardan 59 yaşındaki Yeteriye Sayın, AA 
muhabirine, Uşak tarhanasını organik ürünlerden 
yaptıklarını söyledi. Köyde diğer kadınlarla bir 
araya gelerek tarhana hazırladıklarını aktaran 
Sayın "Tamamen doğal yöntemlerle yapıyoruz. 
Her derde deva, çok lezzetli ve sağlıklı. Bir hasta 
yese iyileşiyor. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Yurt dışında 48 yıl yaşadıktan sonra Ortaköy'e 
yerleştiğini ve döner dönmez de tarhana 
yapımını öğrendiğini dile getiren Miyaser Akgün 
"Tarhanayı acılı ve acısız olarak iki şekilde 
yapıyoruz. Biri tatlı kapya biberinden diğeri ise 
oldukça acı olan bir biberden. Tarhana yapmak 
oldukça zor bir iş. Emek isteyen bir iş. Ortaköylü 
kadınlar olarak bu işi çok severek yapıyoruz. 
Yurt dışında yaşadığım süreçte de sürekli Uşak 
tarhanası götürürdüm. Şimdi kendim yapmayı 

öğrendim." diye konuştu.

67 yaşındaki Nurten Sunal da tarhananın 
yapımının zor olduğunu söyleyerek "Uşak'ın 
tarhanası bambaşka. Ben de uzun yıllar yurt 
dışında yaşadım. Bizim tarhana lezzetli ve 
pişirmesi daha kolay. Uşak tarhanası almayan, 
yemeyen pişman olur. Ben yurt dışındaki 
arkadaşlarıma götürürdüm, bir kez yediler mi 
devamını isterlerdi." dedi.

Uşaklı Kadınların Tarhana Mesaisi Başladı

Yörükler'in Göç Rotaları Kayıt Altına Alındı

Yörükler'in Anadolu'daki göç 
rotasını haritalandırmayı 
amaçlayan profesyonel dağcı 

Sadi Yalgın, şimdiye kadar farklı 
güzergahlarda çok sayıda göçe tanık 
oldu ve bu süreçte 1000 kilometre 
yol yürüdü.

Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları 
Kulüp Başkanlığı görevini de yürüten 
Sadi Yalgın, Yörükler'in, Mersin'den 
Konya'ya, Afyonkarahisar'dan Aydın 
ve İzmir'e, Antalya Serik'ten Isparta'ya 
ve son olarak Kütahya'nın Emet 
ilçesinden başlayıp Manisa'nın Salihli 
ilçesinde sona eren 4 göçüne katıldı. Birlikte 
yol yürüdüğü Yörükler’in göç yollarını kayıt 
altına almak için GPRS ile iz haritaları yapan 
Yalgın, göç rotalarını tescilleyip kitap haline 
getirmeyi amaçlıyor. Yalgın, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Yörükler'le birlikte 
bugüne kadar farklı güzergahlarda 1000 

kilometre yürüdüğünü, son göç yürüyüşünü 
tamamlamasına da 80 kilometrelik bir mesafe 
kaldığını söyledi. 

Batı Anadolu'da farklı medeniyetlere ait farklı 
kültür rotaları bulunduğunu belirten Yalgın, 
"Maalesef Türk kültürüne ait herhangi bir 
kültür rotası bulunmuyor, bu durum beni 

üzüyor. Yaptığım araştırmada kendi öz 
kültürümüz ile ilgili herhangi bir kültür 
rotasının oluşturulmadığını gördüm. 
Bundan 3 yıl önce de Yörük kültür 
rotalarını araştırmaya başladım." dedi. 
Yalgın, Kütahya'nın Emet ilçesindeki 
Eğrigöz Dağı yaylalarından başlayarak 
Manisa'nın Salihli ilçesine uzanan 240 
kilometrelik yeni bir rotanın güzergahını 
çizdiğini ifade ederek beraber yol aldığı 
Karakeçili Yörükleri'nden Himmet Uslu 
ile 3 gün önce yola çıktıklarını anlattı. 
Yörükler'in çok misafirperver insanlar 
olduğunu vurgulayan Yalgın, "Yörükler'in 
yaşam alanı dağlardır, ateş ise olmazsa 

olmazlarıdır. Çok ayrıntılı yaşamları vardı, bir 
sonraki günün planlaması en ince ayrıntısına 
kadar yapılır. Onların bu zorlu yaşamına tanıklık 
ediyorum. Hedefim Anadolu'da bin yıldır süren 
bu göçün kültür rotası haritasını çıkararak tescil 
ve sonrasında kitap haline getirmek." ifadelerini 
kullandı.
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Büyük İskender'in Anadolu seferiyle 
Makedonya'dan gelenler tarafından 
kurulan, daha sonra Bergama Krallığı 

ve Roma İmparatorluğu'na bağlanan, derin 
vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde yer 
alan Blaundos Antik Kenti'nde 2016 yılında 
başlayan kazı çalışmaları sürüyor.

Büyük İskender'in Anadolu seferiyle 
Makedonya'dan gelenler tarafından kurulan, 
daha sonra Bergama Krallığı ve Roma 
İmparatorluğu'na bağlanan, derin vadilerle 
çevrili bir yarımada üzerinde yer alan Blaundos 
Antik Kenti'nde 2016 yılında başlayan kazı 
çalışmaları sürüyor. Uşak Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Can 
başkanlığında devam eden Blaundos kazı ve 
restorasyon çalışmalarında, bugüne kadar 
birçok eser bulundu. Bu yıl kentin giriş kısmında 
sürdürülen kazılarda, Roma dönemine ait 
olduğu değerlendirilen bir hamama rastlandı.

Kazı Başkanı Birol Can, kazı çalışmalarının 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 12 aya 
yayıldığını ve artık aralıksız sürdürüleceğini 
belirtti. Çalışmaları özellikle kamusal yapıların 
yoğunlaştığı merkezi alanda sürdürdüklerini 
kaydeden Can, şöyle konuştu: "Blaundos, 
çevresini dolanan derin kanyonla doğal bir 
savunma sistemine sahip. Bu vadinin yamaçları 
boyunca yüzlercesini görebildiğimiz kaya 
mezarları var. Önümüzdeki yıllarda bu nekropol 
alanında da çalışmalara başlanacak ve ziyarete 
açılacak. Bunun dışında kamusal yapıların 
çoğu akropol olarak niteleyebileceğimiz bir 
tepenin üstündeki düzlükte kurulmuş. Kentin 
merkezinde bir ana cadde, bunun çevresinde 

de dini ve kamusal yapılar yoğunlaşmış. 
Çalışmalarımız ana caddenin açılmasıyla 
başladı. Bunun yanında merkezde yer alan 
Demeter Tapınağı'nın ana caddeye açılan anıtsal 
kapısının kazıları büyük ölçüde tamamlandı. 
Burada hala envanter ve dokümantasyon 
çalışmalarımız devam ediyor. Hem tapınak hem 
de ana caddeye açılan anıtsal kapının tekrar 
ayağa kaldırılması için proje hazırlığı içindeyiz. 

Kentin giriş kısmında devam eden kazı 
çalışmalarında Roma dönemine ait bir hamama 
ulaştıklarını dile getiren Can, Blaundos'ta 
ilk sistematik kazıları başlatmış olduklarını 
vurguladı. Blaundos'un aynı zamanda Uşak'taki 
tek kazı alanı olduğunu hatırlatan Can, "Daha 
önce burada bir doktora tezi kapsamında yüzey 
araştırılması yapılmış. Bu çalışmada stadyum 
terası olarak adlandırılan alanda çalışmalar 
yapıyoruz. Roma dönemi için hamamlar önemli 
kamusal yapılar. Sadece yıkanılan mekanlar 

olarak düşünmemek lazım. Kentin sosyal 
yaşamında önemli bir rolü olan kamusal yapılar. 
Bir Roma kenti hamamsız düşünülemez. Şu 
ana kadar bir bölümünü açığa çıkardığımız 
yapının kazılarının tamamlanmasıyla kapsamlı 
bir restorasyonu yapılacak ve bir koruma 
çatısıyla örtülerek korunması sağlanacak." 
Prof. Dr. Can, hamamın yapımında kullanılan 
mermerlerin bölgeye ait olduğunu kaydetti. 
Bu sene çalıştıkları alanın hamamın sıcaklık 
bölümü olduğunu aktaran Can, "Bunu ısıtma 
sistemleri ile zeminini ve duvarlarını kaplayan 
mermer levhalardan anlayabiliyoruz. Ele geçen 
mermerlerde yaptığımız çalışmalar bize bu 
mermerlerin yerel ocaklardan sağlandığını 
gösteriyor. Bizim tespit ettiğimiz yapılar geç 
Roma ve erken Bizans dönemine ait. Isıtma 
sistemlerine ait çiviler de bunu gösteriyor." diye 
konuştu. Can, hamam tamamen gün yüzüne 
çıkartıldığında çok gösterişli bir yapı olacağını 
ifade etti.

Bu sene 19'uncusu düzenlenen 
Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, 
corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 

sanal ortamda yayımlanan konserle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar 
Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Kültür 
Turizm Müdürlüğünün düzenlediği festivalde ilk 
konseri Cumhurbaşkanlığı Başkemancısı Jülide 
Yalçın ile Çağdaş Özkan verdi.

Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın son 

yıllarda gösterdiği büyümeyle göz kamaştıran, 
her geçen gün sosyoekonomik anlamda biraz 
daha büyüyen Anadolu'nun ortasında Ege'de 
gizemli bir şehir olduğunu kaydetti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet 
Zeybek de dünyada şehir kavramının sanatla 
iç içe olduğunu belirterek, "Bizler de bu şehrin 
emanet edildiği kişiler olarak şehri kültür ve 
sanatın uluslararası alanda gelişmesi noktasında 
diyalog ve birikimlerimizi halkımızla paylaşıyoruz" 
ifadelerini kullandı.

Hüseyin Başkadem'in genel sanat yönetmenliğini 
üstlendiği 3 gün süren festival, "http://
www.afyonklasikmuzikvecazdernegi.org.tr" 
adresinden takip edildi.

Blaundos Antik Kenti'nde Roma Dönemine Ait Hamam Bulundu

19. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali Sanal Olarak Düzenlendi
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Sayın Samiye Hancıoğlu, ilk olarak 
kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

1969 yılında Afyon’da doğdum.  Anadolu 
Üniversitesi Afyon İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Kamu Maliyesi Bölümü ve New Haven 
Üniversitesi İş İdaresi ve Kamu Yönetimi Yüksek 
Lisansı mezunuyum. Anadolu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yönetim ve 
Organizasyon Doktora Eğitimi aldım. 23 yıldır 
sigorta acentesi olarak çalışıyorum. Yaptığım 
mesleğe katkısı olacağını düşüncesiyle 
başladığım Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 
Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans 
programından mezun oldum. Ömür boyu 
eğitim benim için oldukça önemli, o nedenle 
kendimi geliştirmek için imkân buldukça 
eğitim programlarına, sertifika programlarına 
başvuruyorum. Fotoğrafçılığa olan sevgimi 
hobiye dönüştürmek üzere almış olduğum 
eğitimi örnek gösterebilirim. 

Her bireyin yaşadığı ülkenin 
gelişimine gücü, yeteneği, 
imkanları doğrultusunda 
katkısı olması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu nedenle iş 
yaşamı dışında çeşitli STK’larda 
görev aldım ve almaya devam 
ediyorum. 2009 yılı itibarıyla Afyon 
Sigorta Acenteleri Derneğine üyeyim. 2009-
2018 yılları arasında TOBB Afyon İl Kadın 
Girişimciler Kurulu Üyeliği, 2009-2013 
yılları arası ATSO Meclis Üyeliği, 2009-2013 
yılları arası TOBB Sigorta Acenteleri Afyon 
İl Delegeliği yaptım. 2018 yılından itibaren 
TOBB Sigorta Acenteleri Afyon il delegesiyim. 
Kurucularından olduğum Afyonkarahisar 
İş Kadınları Derneğinde 2015-2018 yılları 
arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 
görevinde bulundum. 

2018 yılından itibaren Afyonkarahisar İş 
Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. 

 Afyonkarahisar İş 
Kadınları Derneği nasıl 
doğdu, kuruluş amacınız 
ve çalışma sisteminiz 

hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Derneğimiz, Afyonkarahisar’da iş 
hayatındaki kadınlara yönelik bir sivil toplum 
kuruluşunun eksikliğini tespit etmemiz 
sonucu 2015 yılında kuruldu. Amacımız, 
öncelikle ilimizde olmak üzere sektörel farklılık 
olmaksızın iş hayatında var olan kadınları 
tek çatı altında toplamak, bir network 
kurarak iş dünyasında kadın dayanışmasına 
katkıda bulunmak ve iş hayatına adım atmak 
isteyen kadınları desteklemektir. AFİKAD 
olarak kuruluş amacımızı ve kurumsal 
hedeflerimizi gerçekleştirmek adına 
çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar, 
sürdürülebilir eğitim programları ile kadınların 
güçlendirilmesine katkı sağlamak, cinsiyet 

Hazırlayan | M. İbrahim Altıntaş | Uzman | Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği 
(AFİKAD) Başkanı 

Samiye HANCIOĞLU

Röportaj
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eşitsizliği ile mücadele etmek ve farkındalık 
oluşturmak, eğitim olanaklarından yeterince 
yararlanamamış olan kadınlara mentorlük 
desteği sağlamak ve dernek içi gelişim 
programları ile kendi kapasitemizi de arttırmak 
olarak ifade edilebilir. 

Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği 
olarak ilimizde ne tarz faaliyetlerde 
bulunuyorsunuz? Özellikle hayata 
geçirdiğiniz projeler ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz?

5 yıldır faaliyet gösteren derneğimiz, 
amaçlarını yerine getirmek ve hedeflerine 
ulaşmak için proje bazlı çalışmalar 
yapmaktadır. İş dünyasında yer alan veya 
yer almak isteyen kadınların mevcut 
durumlarını iyileştirebilmeleri için ihtiyaç 
duydukları fırsatlara erişimlerinde sorunlar 
bulunmaktadır.  Gerçekleştirdiğimiz projelerle, 
kadınların bu fırsatlara erişim imkanına 
ulaşmalarına yardımcı olmaya ve onları doğru 
kaynaklarla buluşturmaya çalışmaktayız.  

Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar biri 
ulusal diğeri uluslararası olmak üzere iki proje 
gerçekleştirdik.  Bunlardan ilki engelli genç ve 
bu gençlerin annelerini istihdama kazandırmak 
ve toplumla entegresyonlarını sağlamak üzere 
mesleki eğitimlerin verildiği “Anne Çocuk 
Elele İşgücünde” projemizdi. İkincisi ise 5 
ülkeden 8 ortağın yer aldığı AB Erasmus+ 
projesi olan, ev eksenli çalışan kadınlara iş 
kurmak ve e-ticaret yapmak için kılavuz olarak 
kullanılabilen mobil uygulama ve rehber el 
kitabını kapsayan “Dreamy m-Learning”dir.  
Dreamy m-Learning projesi sonunda ortaya 
çıkan mobil uygulama ve el kitapçığı 6 dilde 
hazırlanmış olup 5 ülkede kullanılmaktadır.  
Derneğimiz bu projelerin yanı sıra, üyelerinin 
ihtiyaçlarını eğitim yoluyla karşılamak 
adına çeşitli destek mekanizmalarına da 
başvurmaktadır. Zafer Kalkınma Ajansı 2019 
Teknik Destek Programı kapsamında “STK’lar 
için Gerçekçi ve Sürdürülebilir Adımlar” 
fizibilite eğitimimizi tamamladık. 2020 Yılı 
Teknik Destek Programı kapsamında “E-ticaret 
ile İş Dünyasında Güçlenen Kadınlar” eğitim 
başvurumuz başarılı bulundu, en uygun sürede 

bu eğitimimizi de gerçekleştireceğiz.

Sabancı Vakfı Hibe Programı’na yaptığımız 
“Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım” 
proje başvurumuz 58 ilden yapılan 254 
proje arasından seçilen 8 proje içerisinde yer 
aldı, şu anda bu projeyi yürütüyoruz. Afyon 
Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Barosu 
ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası gibi 
güçlü kurumlar bu projede ortaklarımız olarak 
yer almaktadır.

“Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım” 
projemizde; 

Toplumumuzda erkek işi olarak görülen 
mermer sektöründe çalışan kadınlara, çalışma 
hayatındaki hakları ve kadının güçlendirilmesi 
teması çerçevesinde eğitimler verilecektir. Bu 
eğitimlerle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
kadınlar üzerinde oluşturduğu ve bir süre 
sonra kadınların da bunu içselleştirdiği cam 
tavan sendromunun etkilerinin azaltılması 
hedeflenmektedir. Ayrıca projemizde 
yürütülecek yaygınlaştırma faaliyetleri 
sayesinde sadece Afyonkarahisar’da değil, 
mermer sektörünün yaygın olduğu Ege Bölgesi 
illerinde de toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında 
farkındalık ve duyarlılık oluşturulacaktır. 
Böylece, sektörde kadın istihdamının artması 
ve sürekliliği için destek mekanizmalarının 
oluşmasına katkı sağlanacaktır.

Derneğimiz projelerin yanı sıra, sosyal 
sorumluluk faaliyetleri de yürütmektedir. 
“23 Nisan’a 2018 Kitap” sloganıyla ilimizde 
yürütülen “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” 
kampanyasına destek olduk. Yine 23 Nisan 
2019’da bir ilkokulda öğrencilere rol model 
olarak meslekleri tanıttık. Bu etkinlikte 
çocuklara mesleklerin cinsiyeti olmadığı, 
kadınların her meslekte çalışabileceğini 
göstermeyi amaçladık. Meme kanseri 
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farkındalık ayında ise konunun önemi 
hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bir 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Çay 
Meslek Yüksekokulunda da kariyer günleri 
programında dernek üyelerimiz gençlere rol 
model olarak kendi kariyer yolculuklarındaki 
tecrübelerini aktardı. 

Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği 
olarak ilimizde bulunan diğer sivil 
toplum kuruluşları ile ilişkileriniz 
nasıldır? Ortak faaliyetleriniz varsa 
bahsedebilir misiniz?

Dernek olarak amaçlarımıza uygun derneklerle 
iş birliği içinde olmaya önem veriyor, iş 
birliğinde elde edilen sinerjinin tüm taraflara 
faydalı olduğuna inanıyoruz. 5 yıllık bir dernek 
olarak hala öğrenme, gelişme aşamasında 
olduğumuzdan kıdemli derneklerin tecrübeleri 
bize yol göstermekte. Hem Afyonkarahisar 
ilindeki hem de il dışındaki derneklerle iletişim 
içerisindeyiz. Onların yürütmekte oldukları kimi 
projelerde katılımcı olarak yer aldık. Şu anda 
biri ilimizden, diğeri ise İzmir’den iki derneğin, 
değerlendirme aşamasında olan projelerinde 
iştirakçi olarak yer almaktayız. İlk başvuruyu 
geçen projelerin sonuçlarını beklemekteyiz. 

Kendi projelerimizde de ilgili kurum ve 
STK’larla iş birliği içerisinde oluyoruz. Ortak ya 
da katılımcı olarak birlikte çalışıyoruz.

Ayrıca tamamladığımız Erasmus projesiyle 
dâhil olduğumuz platformda yer alan Avrupa 
ülkelerinden de proje ortaklığı teklifleri alıyor, 
uygun olan teklifleri değerlendiriyoruz.    

Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği 
olarak önümüzdeki dönemler için 
planladığınız çalışmalarınızdan 
bahsedebilir misiniz?

AFİKAD, kuruluşundan bugüne kadar 
proje temelli faaliyetler gerçekleştirmeyi 
benimsemiştir. Proje denilince akla her ne 
kadar devlet veya farklı kurum/kuruluş 
destekleri ile gerçekleştirilen faaliyetler gelse 
de biz bunların yanı sıra AFİKAD için de 
oluşturduğumuz projelerden de bahsediyoruz. 
Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi 
süreci, bizim de faaliyetlerimizi kısıtlamaktadır. 
Dolayısıyla önümüzdeki dönem özellikle dijital 
becerilerin arttırılması üzerine faaliyetler 
yürütmeyi planlıyoruz. Çeşitli dönemlerde, 
online anket çalışmaları ile ihtiyaç tespiti 
yapmak ve belirlenen ihtiyaçlara yönelik 
çalışmalar gerçekleştirmek diğer bir planımız. 

Derneğimizin ve dernek üyelerimizin gelişmesi, 
güçlenmesi için de dernek içi eğitimlerimizi 
sürekli hale getirmeye çalışacağız. AFİKAD, 
sosyal sorumluluk bilincini taşıyan ve 
sosyal sorumluluğa önem veren bir sivil 
toplum kuruluşudur. Önümüzdeki günlerde 
gerçekleştireceğimiz toplantımızda, 2021 yılı 
için gerçekleştireceğimiz sosyal sorumluluk 
projeleri de belirlenecektir.  

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

Zafer Kalkınma Ajansı’nın destek 
programlarının ilimizin de içinde olduğu 
TR33 Bölgesi sorunlarını çözmeye ve 
ihtiyaçlarını gidermeye yönelik programlar 
olduğu düşüncesindeyiz. AFİKAD olarak 
sivil toplum kuruluşu perspektifinden ele 
aldığımızda, Ajans destek programları 
bizlerin de yararlanabileceği çok yönlü 
programlardır. Özellikle, çoğu STK’nın maddi 
ve yönetimsel kapasitesinin yeterli olmaması, 
STK faaliyetlerini gerçekleştirememesine ve 

hatta gelecek planı yapamamasına sebep 
olmaktadır. Aynı zamanda dernekler, kendi 
üyelerinin gelişimini de destekleyememektedir. 

Zafer Kalkınma Ajansının Teknik Destek 
Programı’nın STK’ların bu tarz sorunları 
için oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz. 
AFİKAD olarak 2019 Yılı Teknik Destek 
Programı kapsamında bir fizibilite eğitimi 
faaliyeti desteğinden yararlandık. “STK’lar 
için Gerçekçi ve Sürdürülebilir Adımlar” 
faaliyetimize AFİKAD üyeleri yanı sıra, ilimizde 
faaliyet gösteren diğer derneklerden de üyeler 
katıldı. Eğitim sonunda birçok kazanım elde 
etmemizin yanı sıra farklı STK’lar ile iş birliği 
de geliştirmiş olduk. Fizibilite eğitimi ile elde 
ettiğimiz bilgiler ışığında, şimdiki hedefimiz 
bir ön fizibilite raporu hazırlamaktır. Raporun, 
ilimizde kadınların istihdama kazandırılmasına 
yönelik bir konu üzerinde olmasını 
planlamaktayız. 

Ajansın, 2020 Yılı Teknik Destek Programı 
kapsamında da bir faaliyet başvurumuz 
onaylandı. “E-Ticaret ile İş Dünyasında 
Güçlenen Kadınlar” eğitim faaliyetimiz ile 
dernek üyelerimiz e-ticaret eğitimi alacak. 
COVİD-19 dönemi, tüm dünyaya gösterdi 
ki dijitalleşme günümüzün en önemli ve 
rekabet avantajı sağlayan kavramı. Biz de 
Ajans’ın desteği ile bu avantajı yakalamaya 
bir adım daha yaklaşacağımız inancındayız. 
Zafer Kalkınma Ajansı’nın sadece destek 
programları ile değil kurumsal iletişim yönüyle 
de öne çıktığı düşüncesindeyiz. Programlar 
konusunda yardıma ihtiyacımız olduğu her an, 
Ajans tarafından bize en kısa sürede ve çözüm 
odaklı yanıtlar verilmektedir. Bu kapsamda 
yaptığımız görüşmeler dahi bizim için öğretici 
nitelikte oluyor. Ajansın tüm personeline güzel 
tutumları için teşekkür ediyoruz. 



Proje kapsamında 1 atölyede toplamda 3 adet istasyon yer 
almaktadır. Bu 3 adet istasyon; robotik kodlama, tasarım-beceri ve 
üretim istasyonlarıdır. Kurulan atölyelerde 6-14 yaş arası öncelikli 

hedef kitle olmak üzere ilk ve orta düzey eğitim çağındaki öğrenciler 
eğitim alacaklardır. Atölyeler ilçe merkezinde eğitim gören çocuklara hitap 
edecek şekilde planlanmıştır. Öncelikle çocukların eğitimde gelişimlerini 
sağlayan birincil unsuru öğretmenlerimize eğitici eğitimi verilmelidir ki 
çocuklara istenilen seviyede uygulamaları gösterebilsinler. Dolayısıyla 
eğiticilerin eğitimi bileşeninde çocuklara verilecek eğitimler doğrultusunda 
öğretmenlere eğitim verilecektir. Bu amaçlara ulaşmak için proje başında 
benzer atölyelerdeki tecrübelerden faydalanmak adına 2 adet teknik gezi 
düzenlenmiştir.

Emirdağ Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Emirdağ Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 192.588,53 TL

: 173.328,53 TL

: %90,00

: 15 Ay

: Afyonkarahisar

: Emirdağ

PROJELERDEN 
GELİŞMELER
Hazırlayan | İzleme ve Değerlendirme Birimi

ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
DESTEKLENEN

YENEP
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Proje kapsamında atölye tefrişatı tamamlanmış, 3 adet 50 m² sınıf 
hazır hale getirilmiştir. Atölyede toplam 2 istasyon bulunmaktadır. 
Birinci istasyon; temel kodlama, STAEM, proje tabanlı öğrenme ve 

diğer eğitim metotlarının uygulandığı Robotik ve Kodlama İstasyonudur. 
İkinci istasyon ahşap üzerine işleme ve yeni modellemelerin yapılacağı 
Ahşap Tasarım İstasyonudur.

Atölyenin kurulduğu Gazi Kemal İlkokulu yeni binasında iki adet sınıf atölye 
ve bağlı İstasyonlar için ayrılmış olup istasyonlara uygun olarak tefrişat 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Proje faaliyetlerinden olan eğitici eğitimleri 
tamamlanmış olup öğretmenler atölyeden en verimli şekilde yararlanarak 
öğrencilerine yol gösterecektir.

Emet Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Emet Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 185.686,80 TL

: 145.686,80 TL

: %78,46

: 15 Ay

: Kütahya

: Emet

YENEP
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Proje, Yunusemre Halk Eğitim Merkezinin 3. Katında, 512 m2 alanda;  
toplamda 6 adet istasyon, 1 sunum salonu ve 1 koordinasyon 
odasından oluşmaktadır. Temel Bilimler İstasyonundaki STEAM, 

mini mühendislik, kendin yap ürünleri ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri 
ve VR Gözlükler ile bu istasyonda çalışma yapacak öğrenciler gelişen 
teknoloji hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Robotik Kodlama İstasyonunda 
programlama dilinin temellerinin öğrenileceği bu istasyon, öğrencilerin 
üzerinde çalışmalar yapabileceği çeşitli kodlanabilir robotik ürünler ile 
donatılmıştır. Uygulama Geliştirme ve 3B Tasarım İstasyonu, öğrencilerin 
yeni mobil uygulamalar oluşturabilecekleri ve 3B tasarım programlarının 
kullanımını öğrenerek 3 boyutlu yazıcılar ile ürünler tasarlayabilecekleri 
istasyondur. Elektronik İstasyonunda öğrenciler devre elemanlarının 
mikro denetleyiciler ile entegre biçimde çalışabilme prensiplerini ve 
elektronik cihazların nasıl tasarlanabileceğini öğrenebileceklerdir. 
Tasarım İstasyonunda öğrenciler; 3B yazıcılar, CNC makineleri, lazer 
kesici (ahşap için), 3B kalemler ve el işi aletleri gibi malzemelerle çeşitli 
ürünler tasarlayabileceklerdir. Multimedya İstasyonunda ise öğrenciler 
geliştirdikleri projeleri 4K (Ultra HD) kamera karşısında anlatacaklardır. 
Videolar sonrasında çekilen görüntülerin düzenlenebilmesine olanak 
sağlayan yeşil renkte bir arka plan ile çekilebileceklerdir.

Ayrıca, proje kapsamında eğitici eğitimlerini alan öğretmenler ilgili üst 
düzey mesleki becerilere sahip olacaktır. Öğretmenler ister öğrencileriyle 
ister meslektaşlarıyla veya bireysel olarak atölyede zaman geçirebilecek 
ve bu sayede eğitici eğitimlerinde öğrendiklerini uygulamaya 
dönüştürebilme şansına sahip olacaklardır. Sonrasında ise atölyemizden 
faydalanacak öğrenciler için eğitim müfredatları tasarlanacaktır.

Yunusemre Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Yunusemre Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 780.046,39 TL

: 577.728,37 TL

: %74,06

: 15 Ay

: Manisa

: Yunusemre

YENEP
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Proje kapsamında 2 atölyede toplamda 4 adet istasyon yer alacaktır. 
Bu 4 adet istasyon; 3D Tasarım ve Prototipleme, Mesleki Eğitim, 
Robotik Kodlama ile Yazılım ve Uygulama Geliştirme istasyonlarıdır. 

Kurulacak atölyelerde 6-14 yaş arası öncelikli hedef kitle olmak üzere ilk 
ve orta düzey eğitim çağındaki öğrenciler eğitim alacaklardır. Verilecek 
eğitimler sayesinde Banaz ilçesinde teknoloji çağına adapte olmuş yeni 
fikirler, beceriler ve uygulamalar geliştiren ve uygulayabilen donanımlı 
öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin diğer bir hedefi ise 
donanımlı öğrencilerin yetiştirilmesinde kilit rol oynayan nitelikli bir eğitici 
kadrosu oluşturulmasıdır. Bu amaçlara ulaşmak için proje başında benzer 
atölyelerdeki tecrübelerden faydalanmak adına teknik gezi düzenlenmiş, 
atölye tadilatı yapılmıştır.

Banaz Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Banaz Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 270.085,30 TL

: 243.076,77 TL

: %90,00

: 15 Ay

: Uşak

: Banaz

YENEP
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Hazırlayan | Halil Güngör Yoldaş | Uzman | Uşak Yatırım Destek Ofisi

Gülçağ Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi Fabrika Müdürü

Özmen SAK 

Röportaj

Firmanızdan kısaca bahsedebilir 
misiniz?

Firmamız, 1993 yılında Uşak merkezinde 
bulunan fabrika alanımızda strayhgarn iplik 
üretimi ile faaliyetine başlamış, akabinde Uşak 
Tekstil Organize Sanayi Bölgesinin kurulması 
ile birlikte yeni bir bina ve makine parkuru 
yatırımı ile 2003 yılında Organize Sanayi 
Bölgesinde recycle iplik üretimine başlamıştır.

Firmamızda, hâlihazırda 7’si beyaz yakalı 
53’ü mavi yakalı olmak üzere 60 personel 
istihdam edilmektedir. Konusunda uzman 
çalışanlarımızın programlı eğitimlerimize 
katılarak kendilerini geliştirmelerine, Ar-Ge 
çalışmalarında aktif rol almalarına imkanlar 
sunmaktayız.

Firmanızın misyonu ve vizyonu nedir?

Firmamız geri dönüşüm iplik üretimi ile yıllık 
3.500 ton gibi bir atığı geri dönüştürerek 
ciddi anlamda çevresel bir sorumluluğu yerine 
getirmektedir. Öncelikle bu konuda edindiğimiz 
sorumluluk, bizim misyonumuzun vazgeçilmez 
değeri olmuştur. Bu sektörde edindiğimiz 
tecrübe ve deneyimi tüm çalışanlarımıza 
yayma çabasında bir firma kültürüne sahibiz. 

Vizyonumuz ise ihtiyaç duyulan eğitim 
programları ile çalışanlarımızın kendilerini 
sürekli geliştirmelerine imkân sağlamak, 
sektörün getirdiği Ar-Ge sonuçları ve 
yeniliklerle tecrübelerimizi birleştirerek farklı 

ürünlerle müşteri memnuniyetini arttırmak, 
sürekli iyileştirme çalışmalarımız ile ürün 
kalitesi, hizmet kalitesi konularında müşteri 
memnuniyetini arttırmak ve bu vizyonla 
çalışanımız, firmamız ve müşterilerimiz 
arasında ortak bir kültür bağı kurmaktır.

Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Firmamız Ne 8 ile Ne 30 arasında 
farklı numaralarda geri dönüşüm iplik 
üretimi yapmaktadır. Geri dönüşüm iplik 
konfeksiyonlarda kesim esnasında çıkan 
pastal artıklarının ve giyilmiş, tüketim ömrünü 
tamamlamış tekstil ürünlerinin tekrar elyaf 
lifine, sonrasında ise ipliğe çevrilmesi ile elde 
edilen bir iplik türüdür. Final sunumunda ise 

triko, dokuma örgü, yuvarlak örgü, endüstriyel 
işlerde rahatlıkla kullanılabilmekte ve doğamız 
için oldukça faydalı ürünler ortaya çıkmaktadır.
İplik üretimimiz giriş sürecinden çıkış 
sürecine kadar son teknoloji makinalar 
ile sürdürülmekte ve sürekli kalite kontrol 
mantığıyla hareket edilmektedir.

Firmanızda kurumsallaşmaya yönelik 
olarak neler yapmaktasınız?

Firmamız öncelikle çalışanlarımızın eğitimi 
konusunda düzenli olarak danışmanlık 
hizmeti almaktadır. Bu çerçevede istihdam 
sirkülasyonu olmadığından çalışanlarımız 
eğitimlerin de katkısı ile firma kültürümüzü 
daha hızlı benimsemektedir. Bu eğitimlerin 
yanında geri dönüşüm iplik sektörü içinde; 
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geri dönüşüm, insan sağlığı, kalite yönetim 
sistemi gibi konularda gerekli belgelendirmeler 
için eğitim programları hazırlanmakta, bu 
programlar periyodik bir program dâhilinde 
süreklilik arz etmektedir.

Herhangi bir markanız bulunuyor mu?

Ürünümüz yarı mamul bir ürün olduğu için 
marka oluşturamadık. Ürettiğimiz ipliğin 
GÜLÇAĞ adında marka tescili vardır.

Ar-Ge çalışmalarınız bulunmakta 
mıdır? Ürün geliştirme için neler 
yapmaktasınız?

Firmamızda Ar-Ge çalışmalarımız sürekli 
devam etmektedir. Bu bağlamda geçmişte 
laboratuvar yatırımlarımız konusunda Zafer 
Kalkınma Ajansından gerekli destek ve 
yardımları almıştık ve bu yardımların işimizde 
faydalarını görmekteyiz.

Tekstil sektörü, sürekli yeni arayışlar içindedir, 
farklı sunumlarla insanların dikkatini 
çekebilmek her zaman sektörün gerekliliği 
olmuştur. Bu yönde sektör bizleri sürekli yeni 
arayışlara, özel üretimlere, farklı karışımlara 
yönlendirmektedir. Firma olarak bizler de farklı 
üretimlerimizle zaman zaman müşterilerimize 
farklı ürünler sunmaktayız.

Firmanızın yurt içi pazar ağı hakkında 
bilgi verebilir misiniz? Yurt dışı pazarlara 
açılma konusunda düşünceniz nedir?

Yurt içi pazarımız oldukça gelişmiş ve farklı 
sektörlere hitap etmektedir. Örneğin çorap, 
kordon-bağ, triko, dokuma, örgü, yuvarlak 

örgü gibi birçok giyim sektöründe farklı 
bölgelerde müşteri ağı oluşturduk. Ülkemiz 
tekstil sektöründe oldukça iyi bir noktadadır 
ve güçlü bir tedarikçidir. Bu sebeple ülkemizin 
her noktasında tekstil sektörü yaygındır.

Yurt dışı pazarımızda mevcut portföyümüzü 
geliştirme, farklı bölgelerde kendimizi 
tanıtma ve satış yapma olanakları oluşturma 
konularında çalışmalarımız devam ediyor. 

Gülçağ Tekstil olarak ihracat rakamlarımızda 
her yıl koymuş olduğumuz hedeflerin üzerine 
çıkıyoruz.

Firmanızın gelecek hedefleri hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

İşletmemizi daha da büyütmek için Gediz 
OSB’den yeni yer satın aldık. Burada yeni 
tesis kurup, ürettiğimiz ipliği dokuma veya 
örgü üzerinde yeni ürünler tesis edip işlerimizi 
geliştirmeyi planlıyoruz. 

Zafer Kalkınma Ajansı ile yürüttüğünüz 
proje hakkında bilgi verebilir misiniz?

Zafer Kalkınma Ajansından 2012 yılında 
ODAK Programı kapsamında almış 
olduğumuz destek sayesinde işletmemize 
ürün analiz laboratuvarı kurduk ve bu sayede 
ürün kalitemiz her geçen yıl artmaktadır. 
Ayrıca Ajans desteği ile katılmış olduğumuz 
yurt dışı fuarlarda yeni müşteriler ile tanıştık, 
ihracatımız arttı.  
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Zafer Kalkınma Ajansı ile tekrar 
çalışmak ister misiniz? Aklınızda yeni 
proje fikirleri var mı?

Zafer Kalkınma Ajansı ile tabii ki her zaman 
çalışmak isteriz. İşletmemize GES onayı aldık. 
Elektrik tüketimimizin en az yarısını üretip 
işletmemize katkı sağlamayı planlıyoruz.

Firmanız hakkında paylaşmak isteğiniz 
başka hususlar var mı?

Gülçağ Tekstil, geri dönüşüm iplik sektöründe 
faaliyet gösteren birçok firma gibi sosyal 
sorumluluk bilincindedir. 3.500 ton civarında 
atığı yeniden kazanarak ipliğe dönüştüren ve 
bu dönüşüm esnasında, pamuk üretimi için 
tarla istemeyen, sulama için su, boyama için 

kimyasal ve su istemeyen, üretimi sırasında 
bu noktalarda da tasarruflar sağlayan bir 
firmadır. Bu çerçeve içinde çalışan bizim gibi 
birçok komşu firmalarımız vardır. 

Gülçağ Tekstil olarak sektörün getirdiği 
talepleri karşılamak için ürettiğimiz geri 
dönüşüm iplikler ile yeşil sanayi diye 
tanımlayabileceğimiz yeni bir sektörün 
parçasıyız. Özellikle Uşak ilimizde yoğunlaşan 
bu üretim için dikkatlerin çekilmesi ve 
insanların geri dönüşüm sektörü konusunda 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

Gülçağ Tekstil olarak gerek müşterilerimize, 
gerek doğaya, gerekse insanlığa karşı 
sorumluluklarımızın bilincinde, heyecanla 
çalışmaktayız.



Fark yaratan tasarımlarıyla porselende sınırları aşan bir yaklaşım 
sergileyen Kütahya Porselen,  NG Müze ile dünya tarihinde derin izler 
bırakan Osmanlı ihtişamını porselene yansıtıyor. Türk ve dünya tarihinden 
izler taşıyan 76 bin parçadan oluşan NG Müze’de, Osmanlı’dan günümüze 
uzanan Osmanlı devlet ve liyakat nişanları, sultanların özel eşyaları, 
savaş aletleri, savunma gereçleri ve özel tasarım takılar gibi değerli 
koleksiyonlar bulunuyor.

Kütahya Porselen, hayata geçirdiği NG Müze ile geçmişten geleceğe 
uzanan bir köprü kuruyor. İçerisinde barındırdığı koleksiyonlar ile 
Anadolu’da yerleşik hayatın başladığı dönemden, Osmanlı’ya ve 
günümüze uzanan tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. 16 ve 18. yüzyıl arasında 
üretilmiş ve orijinalleri dünyaca ünlü müzelerde sergilenen Avrupa 
porselenleri, Kütahya çinileri, Dolmabahçe Sarayı ve Topkapı Sarayı 
porselenleri ile çini panoları müzenin yapı taşlarını oluşturuyor. 

Kültürel mirasımız gelecek nesillere taşınıyor…

76 bin parçadan oluşan NG Müze, ulusal değerlerin ve kültürel mirasın 
yaşatılmasında, gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynuyor. 
Müzede yer alan; antik çağlara ait objeler, mutfak eşyaları, klasik otomobil 
ve motosikletler, geçmişten bu yana kahve kültürünü simgeleyen öğeler, 
geleneksel kadın ve erkek kıyafetleri ile aksesuarları, Kütahyalı ünlü 
ressamların tabloları kültürel çeşitliliğimizi yansıtıyor.  

Evliya Çelebi’den, Kütahya mutfak kültürüne…

NG Müze’de yer alan Türk kahvesi köşesinde, 600 yıllık bir geçmişe 
uzanan kahvenin, öğütülme aşamasından sofraya gelen öyküsü gözler 
önüne seriliyor. Ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin ayak bastığı topraklar 
coğrafi ve kültürel özellikleriyle, Kütahya mutfak kültürü tüm yönleriyle 
yansıtılıyor. Dünyaca ünlü Kütahya çinilerinden en nadide örneklerin 
sergilendiği NG Müze, Türk kültürünün en önemli değerlerinden biri olan 
çiniciliğin yıllar içinde yaşadığı değişimlere ışık tutuyor. 

Hazırlayan | Murat Şener | Uzman | Kütahya Yatırım Destek Ofisi
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Görkemli Çin Porselenleri…

Dünyanın en pahalı porseleni olarak bilinen ve orijinalleri dünya 
müzelerinde sergilenen Qing Hanedanlığı porselenleri ile 8 santimetre 
çapındaki 500 yıllık tarihi bulunan tavuklu fincanın birebir kopyası NG 
Müze’de yer alıyor. Çin hanedanlık dönemlerinde sıklıkla kullanılan, üretim 
teknikleri ve sanatsal yaklaşımlarıyla farklılaşan, uzun bir geçmişe sahip 
olan Çin porselenlerinin seçkin örnekleri, NG Müze’de benzersizliği gözler 
önüne seriyor.

Krallara layık Avrupa porselenleri tarihi 16. yüzyıla kadar uzanan 
Fransız Sevres, Paris, Jacop Petit, Alman Maissen, Dresden, Rosenthal, 
Avusturya – Viyana porselenleri, Avrupa sarayları ve Osmanlı Devleti için 
tasarlanmış, orijinalleri dünya müzelerinde sergilenen oldukça değerli 
porselenler NG Müze’de yer alıyor. 

NG ailesinden izler taşıyor…

NG şirketlerinin temelini atan, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından 
Ali Güral ve eşi Hediye Güral’ın balmumu heykellerinin de bulunduğu 
NG Müze’de, Güral ailesinin yaşadığı eski konak, orijinaline birebir 
uyarlanmış şekilde yer alıyor. Meslek hayatında 50 yılı geride bırakan NG 
Kurucu Başkanı Nafi Güral’ın, kendisine ait özel eşyalarının bulunduğu 
çalışma odası da en değerli köşelerden biri olarak dikkat çekiyor. Gülsüm 

Güral’ın çeşitli müzayedelerden aldığı antika porselenler ile oluşturduğu 
koleksiyon ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Dünyanın önde 
gelen porselen markalarına ait 1.000’den fazla özgün ve değerli parçanın 
yer aldığı koleksiyonun büyük bir bölümünü kahve ve çay fincanları 
oluşturuyor. Ayrıca Sema Güral Sürmeli tarafından hayata geçirilen, 
yüzyıllar boyunca üç kıtada hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ihtişamını porselene yansıttığı “Porselenden Hayatlar Koleksiyonu”nda, 
Osmanlı devlet ve liyakat nişanları, sultanların özel eşyaları, savaş aletleri, 
savunma gereçleri ve özel tasarım takılar yer alıyor.

NG Müze’de sanal tur yapmak isterseniz www.ngkoleksiyon.com internet 
sitesini ziyaret edebilirsiniz.



Saruhanlı, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde bulunan Manisa ilinin ilçelerinden 
biridir. Manisa il merkezine 19 km uzaklıkta bulunan Saruhanlı, deniz 
seviyesinden 43 m yükseklikte kurulmuş olup yaklaşık 840 km2 yüz 
ölçüme sahiptir. İlçe, düz ve verimli bir arazi olan Gediz Ovası üzerinde 
yer almaktadır. Gediz nehrinin önemli bir kolu olan Kumçayı ilçe sınırları 
içindedir. Akdeniz iklimi etkisinde olan ilçede yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık 
ve yağmurlu geçmektedir.

Saruhanlı ilçesi; kuzeydoğu ve doğusunda Akhisar ve Gölmarmara ilçeleri, 
kuzeybatısında İzmir’in Kınık ve Bergama ilçeleri, güneyinde Turgutlu ve 
Ahmetli ilçeleri, güneybatısında ise Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri ile 
sınır komşusudur.

İlçenin kesin kuruluş tarihi bilinmemesine karşın Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin çökmesiyle Manisa yöresinde ortaya çıkan Saruhanoğulları 
Beyliği (1313-1437) döneminde kurulduğu tahmin edilmektedir. Bununla 
birlikte, Saruhanlı adından ilk kez 1754 yılında Cevdet Paşa tarihinde söz 
edildiği bilinmektedir. 

1918 yılında 150 haneli bir köy olarak kayıtlarda yer alan ilçe, Sevr 
Antlaşması’ndan sonra 1920 yılının Haziran ayında Yunan işgaline 
uğramış ve 7 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur. 1945 
yılında bucak teşkilatı, 1953 yılında belediye teşkilatı kurulan Saruhanlı, 1 
Nisan 1959 tarihinde çıkarılan kanun ile Manisa iline bağlı ilçe statüsünü 

kazanmıştır. Öte yandan, 30 Mart 2014 tarihinden itibaren mahalli idare 
olarak Büyükşehir İlçe Belediyesi statüsüne alınmıştır.

Merkezinde 8 ve taşrada 42 olmak üzere ilçenin toplam 50 mahallesi 
bulunmaktadır. Nüfusun yaklaşık %75’i merkez mahallelerde, kalanı ise 
taşra mahallelerinde yaşamaktadır. İlçe nüfusu 2019 yılı TÜİK verilerine 
göre 55.340’tır. Yaz mevsiminde dışarıdan gelen işçiler nedeniyle nüfus 
geçici olarak artmaktadır.

Kurtuluş Savaşı’nda işgalden kurtulan ilçeye, Balkan ülkelerinden gelen 
göçmenler yerleştirilmeye başlanmış, Saruhanlı topraklarının verimli ve boş 
olması nedeniyle bu göç 1960’yı yıllara kadar devam etmiştir. Bu yüzden, 
ilçe nüfusunun büyük kısmını Balkan göçmenleri (Bulgaristan, Yunanistan, 
Yugoslavya, Arnavutluk) oluşturmaktadır. 

İlçe, Ege’yi Marmara’ya bağlayan İzmir – İstanbul kara yolunun üzerindedir. 
Ayrıca, ilçeden yeni yapılan İzmir – İstanbul otoyoluna bağlantı bulunmaktadır. 
İlçe topraklarını ikiye bölen karayolunun yanı sıra, Devlet Demiryollarının 
İzmir – Bandırma ve İzmir – Ankara hatları ilçe merkezinden geçmektedir.

İlçe halkının büyük çoğunluğu (yaklaşık %80’i) gelirini tarım ile 
sağlamaktadır. Mera alanlarının dar olması hayvan yetiştiriciliğini 
yaygınlaştırmamıştır. Bölgede en çok çekirdeksiz üzüm (kurutmalık üzüm), 
domates, mısır, biber, zeytin ve tütün ürünleri yetiştirilmektedir.

Hazırlayan | Mustafa Coşkun | Uzman | Manisa Yatırım Destek Ofisi
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Üzüm yetiştiriciliği ilçe için en temel geçim kaynağı olmaktadır. Üzümün 
Başkenti olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Saruhanlı 
ilçesinde 19 milyon civarında asma ağacı bulunmakta ve yaklaşık 112 
bin dekar alanda üzüm üretimi yapılmaktadır. 850 bin tonluk dünya yıllık 
kuru üzüm üretiminin takriben 300 bin tonu Ege Bölgesi’nde, yaklaşık 50 
bin tonu da Saruhanlı ilçesinde üretilmektedir.

Türkiye kuru üzüm üretimi ve ihracatında 154 yıldır lider konumdadır. Kuru 
üzüm pazarında %13’lük payı ile Saruhanlı ülkenin bu lider konumunu 
desteklemektedir. İlçede bulunan üzüm işletmelerinde işlenen ürünler 
İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri ile Rusya’ya 
ihraç edilmektedir. Bu bağlamda üzüm; ilçe, il ve ülke ekonomisine önemli 
bir katkı sağlamaktadır.

İlçede ekili – dikili alanların büyük çoğunluğunu zeytin, bağ, tütün, buğday, 
mısır ve sebzecilik (domates, biber, hıyar) ürünleri oluşturmaktadır. 
Zeytin, tütün ve buğday kuru tarım arazilerinde, diğerleri ise sulu tarım 
arazilerinde yetiştirilmektedir. Üzüm dışında, ilçede 122 bin dekar zeytin, 
62 bin dekar hububat, 34 bin dekar mısır, 15 bin dekar tütün, 14 bin dekar 

domates ve 8 bin dekar biber arazisi bulunmaktadır. Öte yandan, iklim 
özellikleri nedeniyle yılda 2 ürün almak mümkündür. Örneğin, buğdaydan 
sonra ikinci ürün olarak mısır ve yem bitkileri ekimi yapılmaktadır.
İlçede yetiştirilen zeytinler salamura ve zeytinyağı, bazı üzümler de 

şaraplık olarak değerlendirilmektedir. İlçede tarıma dayalı sanayi, 
tarımsal üretime bağlı olarak hızlı bir gelişme göstermiş ve son dönemde 
kuru domates işleme, zeytin – zeytinyağı işleme ve paketleme, şarap ve 
konserve fabrikaları kurulmuştur. İşletmeler, genelde aile şirketleridir. 
Bununla birlikte, tarım makine ve aletleri üzerine işletmeler de mevcuttur. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı olarak ilçede Saruhanlı Meslek 
Yüksekokulu bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulunda gıda teknolojisi, 
işletme yönetimi, tarım alet ve makineleri bölümleri bulunmaktadır.

Zeytin ağaçları ve üzüm bağları ile kaplı olan Saruhanlı, yeşil tabiatı ve 
temiz havası ile öne çıkmaktadır. İlçede, turistik destinasyon olarak Tepegöl, 
Alibeyli Camii ve Hacırahmanlı Çarşı Camii sayılabilir. Ayrıca, ilçede 17 
oda ve 45 yatak kapasitesine sahip bir turistik tesis bulunmaktadır.

Tepegöl: 1970'li yıllarda kendiliğinden oluşan ve 3 dağın ortasında yer 
alan Tepegöl, Aydınlar Mahallesi sınırları içindedir. Tamamen yağmur suyu 
ile beslenen gölün önüne set örülmüş ve dağlardan inen yağmur suları 
gölde birikmeye başlamıştır. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken göl, 1.050 m 
rakımlıdır ve 120 bin m2 büyüklüğündedir. 1942 yılında gebe bir inek, göl 
mevkiinde bulunan ormanlık alana kaçarak burada yavrulamış, köylülerin 
bütün çabasına rağmen geri getirilememiştir. Daha sonra, otlatılmak için 



getirilen boğalarla çiftleşerek üremesini sürdürmüş ve yabani inek sayısı 
günbegün artmıştır. Bu yüzden, göl çevresinde yaşayan pek çok yabani 
inek görülebilmektedir. 

Alibeyli Camii: 1500’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen camiinin şerefe 
duvarında kabartma kuş ve balık resimleri bulunmaktadır. Yazın hava 
sıcaklığı 40 °C olsa dahi caminin içi serin kalmaktadır. 

Hacırahmanlı Merkez Camii: Camii, Hacırahmanlı (Kasabası) Mahallesi’nin 
7 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtuluşuna dair önemli bir iz 
taşımaktadır. Yunan askerleri tarafından atılan bir top mermisi caminin 
kıble duvarına saplanmış ancak patlamamıştır. Top mermisi içindeki 

barut boşaltılmasına rağmen 
duvardan çıkarılmamış ve koruma 
altına alınmıştır. Caminin içinden 
görülebilen bu top mermisi 
sebebiyle camii “Gazi Camii” 
olarak anılmaktadır.

Saruhanlı halk oyunları ve türküler 
bakımından öne çıkan bir ilçedir. 
Başlıca oyunlar zeybek türleri olup 
kadın ve erkek oyunları ayrı ayrı 
oynanmaktadır. Erkekler güvendi, 
güneydoğu, korucu, değirmenci, 
karşılama, horan, harmandalı 

zeybeği, sakarya, kabadayı, abdal bastı ve sarıçiçek gibi oyunları; kadınlar 
ise mermerimin yolları, minna, ördek suya dal da gel, oldu mu aman oldu 
mu gibi oyunları oynarlar.  Zeybek havaları, ağır ve yürük türküler, barana 
havaları, semahlar, gelin ve kına havaları yörenin halk müziği ürünleridir. 
Genel karakter olarak Ege Bölgesi türküleri özelliği göstermelerine karşın 
bazı ezgilerde Balkan müziklerinin etkisi görülmektedir.

İlçede her yıl 7 Eylül günü Bağbozumu Şenlikleri düzenlenmektedir. 
Ayrıca, Eylül ayının 4. haftası ile Ekim ayının 1. haftası arasında Saruhanlı 
Altın Üzüm ve Kültür Festivali kutlanmaktadır.
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Malzemeler: 1 kg bakla, 1 büyük 

baş soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, 

250 gr yoğurt, 1 limon, 1 demet 

dereotu, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 

tatlı kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 diş 

sarımsak.

Yapılışı: Yıkanıp ayıklanan baklaların 

üzerine limon sıkılır. Bir tavada yağ 

kızdırılıp baklalar içine atılır ve rengi 

dönünceye kadar kızartılır. Yayvan 

Bakla Dizmesi: 
bir tencerenin ortasına halka 

biçiminde kalın bir dilim soğan 

koyulur ve çevresine baklalar 

düzgünce dizilir. İkinci sıradan 

sonra katların arasına küp küp 

doğranmış soğan ile dereotu 

serpilir. Baklaların üzerine 1 su 

bardağı limonlu suda eritilmiş 

şeker, tuz, un gezdirilerek dökülür 

ve çok kısık ateşte 40-45 dakika 

pişirilir. Soğuyunca tencereden 

biraz büyük düz bir tabak 

yardımıyla ters yüz edilir. Servis 

sırasında sarımsaklı yoğurt önerilir.

Bakla Dizmesi, Saruhanlı ilçesine 

özgü bir yemektir.
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# Yıl Program 
Kısaltması Başvuru Sahibi Proje Adı İlçe Destek (TL) Bütçe (TL) Durumu

1 2010 BPHGMDP Kybele Özel Gıda Ürünleri İç ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Bir Tutam Arşipel Saruhanlı 288.555 636.154 Tamamlandı

2 2010 BPHGMDP PAGMAT Pamuk Tekstil Gıda 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

AGRO Endüstri Kapsamında 
Kuru Üzümde Pastorizasyon 
ve AR-GE Uygulamaları

Saruhanlı 330.703 688.915 Tamamlandı

3 2012 SAMDP Saruhanlı Belediye Başkanlığı Saruhanlı Kapalı Spor 
Salonu Projesi Saruhanlı 429.154 1.135.644 Tamamlandı

4 2012 SKMDP Saruhanlı Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdürlüğü

SAGEM (Sosyal Altyapıyı 
Güçlendirme Eğitim Merkezi 
Projesi)

Saruhanlı 187.419 222.464 Tamamlandı

5 2012 SKMDP
Saruhanlı Almış Şentürk Anadolu 
Teknik Lise, Teknik Lise, Mesleki 
ve Teknik Eğitim Merkezi

Sosyal İçermede Gönüllü, 
Gönüllülük De Öncüyüz Biz Saruhanlı 158.083 182.338 Tamamlandı

6 2014 RKMDP
Agrotek İlaçlama Mak. ve Tarım 
Tekno. İth. İhr. Zirai Ürünler San. 
ve Tic. Ltd. Şti.

Tarımsal İlaçlama Makineleri 
İmalatında İthalat 
Bağımlılığını Azaltmak ve 
İhracatı Arttırmak

Saruhanlı 375.485 931.677 Tamamlandı

7 2014 RKMDP Tolga Öner Mermer Dış Tic.San.
Ltd.Şti.

Modernizasyon İle Üretim 
Sürecinin Geliştirilmesi 
ve Kapasite ile İhracatın 
Artırılması

Saruhanlı 337.458 821.140 Tamamlandı

8 2019 YENEP Saruhanlı İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü

Saruhanlı Kendin Yap 
Atölyesi Saruhanlı 517.766 575.321 Devam Ediyor

TOPLAM 2.624.623 5.193.653

Proje Teklif Çağrısı (PTÇ) Kapsamında Saruhanlı İlçesinde Desteklenen Projeler
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Maniler: Saruhanlı yöresine ait pek çok mani bulunmaktadır.

İğnem düştü takarımÇok hastayım yatarımYârim geldi dedilerHasta da olsam kalkarım

Kuyunun kapaklarıÇınarın yapraklarıSaruhanlı’da sevdiğim varÇınlasın kulakları

Kayalar yarılmasınYar bana darılmasınYar bana darılıp daEllere sarılmasın 

Ev ötene ev yaptımÇıktım üstüne baktımYârim gelecek diyeÇifte lambalar yaktım 

Kaynanam köpek gibiKaynatam şebek gibiBiricik oğulları 
Dondurma kaymak gibi

Tren yolunda çiçekTrenler geçmeyecekBenim sevdiğim oğlanHiç sigara içmeyecek

Karanfilim üç açarÜçü de mor açarBuranın kızları
Alır bohçayı kaçar

Manisa’ya giderkenKöprü salladı beniMavi gömlekli oğlanAşka bağladı beni

Kara kara kazaklarKara yazı yazanlarCennet yüzü görmesinAramızı bozanlar

Aya baktım ay ayazKıza baktım kız beyazKeseye baktım para azBu kız bana yaramaz



Rekabet gücünün artırılmasında önemli bir araç olan kümelenme 
yaklaşımının uygulanabilmesi için öncelikle bölgedeki sektörlerin 
tanımlanması ve tanımlanan sektörlerin arasından kümelenme 

potansiyeli yüksek olanların belirlenmesi gerekmektedir. Belirli bir bölgede 
istihdam ve iş yeri sayısı açısından yoğunlaşmış, gelişmiş ilişki ağları 
olan, dış ticaret açısından göreceli öneme sahip sektörlerin kümelenme 
potansiyeli daha yüksektir. Ayrıca bölge illerinde en çok istihdama sahip 
sektörler olgun küme yapısına sahiptir. Bu nedenle, TR33 Bölgesi illeri 
sırasıyla sektörel bazda dış ticaret, imalat sanayi yapısı gibi özellikleri ile 
incelenmiş, ortaya çıkan analizlerin yorumlanmasıyla da kümelenme 
potansiyeli olan sektörler belirlenmiştir.

İstatistiki analizler sonrası sektörlerdeki kümelenme potansiyelinin tespiti 
için yaygın olarak kullanılan “3 Yıldız Analizi”nden yararlanılmıştır. Söz 
konusu analizde yoğunluk, büyüklük ve başatlık kriterleri kullanılmakta 
olup bu kriterlerden her birine bir yıldız verilmektedir. Analizin yapıldığı 
yerde üç yıldız alan sektörün kümelenme potansiyeli olduğu sonucuna 
varılmaktadır.

Makale
TR33 Bölgesi’nde 
Kümelenme 
Potansiyeli
Hazırlayan | Suat Bayram | Uzman | Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi
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Afyonkarahisar Kümelenme Potansiyelinin 3 Yıldız Analizi 
Kapsamında Değerlendirilmesi

Bahsedildiği üzere bir ildeki kümelenme potansiyelinin ölçümünde 
kullanılan temel analiz 3 Yıldız Analizi’dir. İlgili analiz kapsamında; 
Tablo 1’deki veriler incelendiğinde Afyonkarahisar’da içeceklerin 
imalatı sektörünün ön plana çıktığı görülmektedir. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi (2017) iş yeri sayıları 
verileri kapsamında içeceklerin imalatı sektöründeki iş yerlerinin 
sayısının 11 olduğu ve bu sayının diğer öne çıkan sektörlere 
nazaran oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu durumun ortaya 
çıkmasında Türkiye’de önemli marka değeri olan maden suyu 
işletmelerinin ve Sultandağı ilçesi civarındaki büyük ölçekteki 
meyve suyu işletmelerinin olduğu değerlendirilmektedir. Diğer 
metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve gıda ürünleri imalatı 
sektörleri analize göre öne çıkan önemli diğer iki sektördür. Bu 
iki sektör hem iş yeri sayıları, hem istihdam kapasiteleri, hem de 
diğer dış ticaret verileri ile ilgili uyumlu olarak analizde ön plana 
çıkmıştır.

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi 
(İşyerleri için Hesaplanan Net Satışlar-2017)

Tablo 1 - 3 Yıldız Kümelenme Analizi Sonucu Afyonkarahisar’da Üç Yıldız Alan 
Sektörler

Sektör
(NACE Rev.2) Sektör Adı Büyüklük 

(%)
Başatlık 

(%) Uzmanlık

11 İçeceklerin İmalatı 3,6 6,3 9,0

23 Diğer Metalik Olmayan 
Mineral Ürünlerin İmalatı 2,1 26,2 5,2

10 Gıda Ürünlerinin İmalatı 1,1 36,1 2,8

20 Kimyasalların ve Kimyasal 
Ürünlerin İmalatı 0,8 9,1 1,9
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Kütahya Kümelenme Potansiyelinin 3 Yıldız Analizi 
Kapsamında Değerlendirilmesi

Kütahya ilindeki sektörler 3 Yıldız Analizi kapsamında (Tablo 
2) incelendiğinde diğer metalik olmayan mineral ürünlerin 
imalatı sektörünün ön plana çıktığı görülmektedir. İş yeri sayıları 
verilerinde motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler 
(yarı römork) imalatı sektöründe 2017 verileri ile aktif 13 iş 
yeri bulunmasına rağmen, sektörün 3 Yıldız Analizi bakımından 
öne çıkan bir sektör olduğu görülmektedir. Analiz kapsamında 
öne çıkan diğer sektörler ise kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı ve gıda ürünlerinin imalatı sektörleridir.

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi
 (İşyerleri için Hesaplanan Net Satışlar-2017)

Tablo 2 - 3 Yıldız Kümelenme Analizi Sonucu Kütahya’da Üç Yıldız Alan Sektörler

Sektör
(NACE Rev.2) Sektör Adı Büyüklük 

(%)
Başatlık 

(%) Uzmanlık

23 Diğer Metalik Olmayan 
Mineral Ürünlerin İmalatı 3,1 38 7,5

29
Motorlu Kara Taşıtı, Treyler 
(Römork) ve Yarı Treyler 
(Yarı Römork) İmalatı

0,7 15 1,6

20 Kimyasalların ve Kimyasal 
Ürünlerin İmalatı 0,8 9 1,9

10 Gıda Ürünlerinin İmalatı 0,3 10,9 0,8

Manisa İli Kümelenme Potansiyelinin 3 Yıldız Analizi 
Kapsamında Değerlendirilmesi

Manisa ilindeki kümelenme potansiyeli 3 Yıldız Analizi 
kullanılarak Tablo 3’teki veriler ile incelendiğinde bilgisayarların, 
elektronik ve optik ürünlerin imalatı sektörünün ön plana 
çıktığı, elektrikli teçhizat imalatı, fabrikasyon metal ürünleri 
imalatı (makine ve teçhizat hariç) ve gıda ürünlerinin imalatı 
gibi sektörlerinde kümelenme potansiyeli olan diğer sektörler 
olduğu görülmektedir.

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi
 (İşyerleri için Hesaplanan Net Satışlar-2017)

   Tablo 3 - 3 Yıldız Kümelenme Analizi Sonucu Manisa’da Üç Yıldız Alan Sektörler

Sektör
(NACE Rev.2) Sektör Adı Büyüklük 

(%)
Başatlık 

(%) Uzmanlık

26 Bilgisayarların, Elektronik 
ve Optik Ürünlerin İmalatı 32,7 14,1 12,7

27 Elektrikli Teçhizat İmalatı 11,1 20,2 4,3

25
Fabrikasyon Metal Ürünleri 
İmalatı (Makine ve Teçhizat 
Hariç)

4,9 16,1 1,9

10 Gıda Ürünlerinin İmalatı 3,1 15,6 1,2

Uşak İli Kümelenme Potansiyelinin 3 Yıldız Analizi Kapsamında Değerlendirilmesi

Uşak ilindeki kümelenme potansiyeli 3 Yıldız Analizi kapsamında incelendiğinde (Tablo 4) deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve tekstil ürünlerinin imalatı 
sektörünün ön plana çıktığı görülmektedir. Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve gıda ürünlerinin imalatı sektörü diğer kümelenme 
potansiyeli olan diğer sektörlerdir.

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi
 (İşyerleri için Hesaplanan Net Satışlar-2017)

Tablo 4 - 3 Yıldız Kümelenme Analizi Sonucu Uşak’ta Üç Yıldız Alan Sektörler

Sektör
(NACE Rev.2) Sektör Adı Büyüklük 

(%)
Başatlık 

(%) Uzmanlık

15 Deri ve İlgili Ürünlerin 
İmalatı 3,3 8 8,0

13 Tekstil Ürünlerinin İmalatı 2,8 55,1 6,8

23 Diğer Metalik Olmayan 
Mineral Ürünlerin İmalatı 0,8 9,8 1,9

10 Gıda Ürünlerinin İmalatı 0,6 17,3 1,3
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DEĞERLENDİRME

Küreselleşme, endüstriyel organizasyon paradigmalarında önemli 
değişimlere neden olmuştur. İşletmeler, uluslararası pazarlarda daha 
rekabetçi olmak için talebe göre değişebilen esnek üretim sistemlerini, 
standart seri üretim sistemlerine göre daha çok tercih eder hale gelmiştir. 
Bunun sonucunda, çok uluslu şirketlerin sayısı artmış ve bunlar da ulusal 
sınırları ortadan kaldırmıştır. Doğal olarak, iş yaşamında “Mesafenin önemi 
kalmadı.” gibi argümanlar ortaya atılmıştır.

1980 yılından itibaren iktisadi kalkınmanın başlangıcının yerel süreçlerle 
gerçekleştiği kabul edilmektedir. Bu bağlamda çağdaş yaklaşım, rekabetçi 
üstünlük sağlayan yerel ekonomik potansiyellerin ortaya çıkartılması 
yönündedir. Bölge, doğal ekonomik alandır; uygun idari araçlar ve 
küme geliştirme faaliyetleri ile “ekonomik çıkar alanı” haline getirilip 
geliştirilmektedir. Ekonomik çıkar alanının oyuncuları bölge ekonomisini 
oluşturur. Ekonominin aktörleri arası bağlantılar ve sinerji sayesinde “Bölge” 
olmanın avantajı yakalanır. Porter’a göre “Bölge”, ekonomik kalkınma bakış 
açısından “Küme Alanı” ile paralel kullanılmaktadır.

Kümeler oldukça önemli yapılardır. Çünkü genellikle işletmeler kümeler 
dâhilinde iken tek başına oldukları durumlara göre daha üretici ve 
verimlidirler. Kümelenme, işletmenin performansını da büyük ölçüde 
etkilemektedir. Bunun nedeni, kümelenmenin belli coğrafi sınırlar içinde bir 
dizi yerel tedarikçi, müşteri, üniversite, araştırma merkezi gibi kurumlarla 
ortak çalışma ilişkilerine dayanan ağları ve ortaklıkları kolaylaştırmasıdır. 
TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) illeri kapsamında 
gerçekleştirilen 3 Yıldız Analizi kapsamında bölgede kümelenme potansiyeli 
incelendiğinde;

Afyonkarahisar ilinde içeceklerin imalatı, diğer metalik olmayan mineral 

ürünlerin imalatı, gıda ürünlerinin imalatı, kimyasalların ve kimyasal 
ürünlerin imalatı sektörleri ön plana çıkmaktadır. Sanayi ve turizm 
sektörlerinde güçlü olmayı hedefleyen ilin temel sanayi ürünleri mermer ve 
gıdadır. İscehisar ilçesinde dünyanın en kaliteli beyaz mermeri çıkmaktadır. 
Bunun dışında et, sucuk ve yumurtacılıkta bilinen önemli markalar, Türkiye 
yumurta ve et borsalarına yön vermektedir. Tuğla ve kiremit sektörü de 
önemli bir konuma sahiptir. Ayrıca il açısından oldukça önemli olan diğer 
sektörlerin üretimine - bakıldığında lokum, kaymaklı şeker, pişmaniye ve 
diğer şekerleme ürünlerinin önemli yeri olduğu görülmektedir. Mevcut 
potansiyeli sayesinde Bakanlar Kurulunun 2008 yılında aldığı kararla 
Afyonkarahisar termalin başkenti ilan edilmiştir. Afyonkarahisar ilinde 
itici güç mermer sektöründedir. Sektör hem istihdam hem de ihracat 
rakamları ile ön plana çıkmaktadır. Zafer Kalkınma Ajansı mermerde 
verimliliği sağlamak adına İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi ile birlikte “Mermerde Yüksek Verim, Yüksek Katma Değer” isimli 
güdümlü proje çalışmalarına devam etmektedir. Proje ile sektörde Ar-Ge 
kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. 2018 yılı yumurta ihracatı 79 
milyon, haşhaş ihracatı yaklaşık 18 milyon dolardır.

Afyonkarahisar ilindeki mermer, şekerleme, et ürünleri (sucuk), termal 
(10 tane 5 yıldızlı otel) sektörlerinin kümelenme potansiyeli yüksektir. 
Ayrıca mermer ve tarım sektörü potansiyeli de dikkate alınarak orta 
yüksek teknolojili bir sektör olan makine imalatı sektöründe de gelişime 
destek verilmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 
Ajansımız tarafından “Makine Sektörü Çalıştayı” düzenlenmiş olup 
yapılan değerlendirmeler sonucunda sektörde önemli firmaların olduğu 
görülmüştür.

Kütahya ilinde diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, motorlu 
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kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, 
kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, gıda ürünlerinin imalatı 
sektörleri ön plana çıkmaktadır. Kütahya’da sanayi istihdamında en fazla 
paya sahip sektör metalik olmayan ürünler imalatıdır (seramik, porselen, 
cam imalatları). İldeki sanayi istihdamının %20’sini oluşturan gıda sektörü, 
Kütahya sanayisinde önemli bir yere sahiptir. Tekstil ve hazır giyim sektörü 
Kütahya’nın geleneksel sanayi kollarından biridir ve katma değer açısından 
ilde yaratılan katma değerin %6’sına sahiptir. Kütahya’da katma değer 
açısından önemli sektörlerden biri de kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı imalatıdır. Sektör, il katma değerinin %5’ini oluşturmaktadır. Coğrafi 
avantajı, düşük işletim ücretleri ve yüksek oranlardaki yatırım teşvikleri ile 
Kütahya, OEM parçalar üreten otomotiv yan sanayi firmalarına ev sahipliği 
yapmakta olup yeni yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır. Mevcut 
durumda, ilde faaliyet gösteren 8 firmanın 13 tane fabrikası bulunmakta, 
bu fabrikalarda ise toplamda 5 binden fazla kişi istihdam edilmektedir. İlde 
fabrikasyon metal ürünlerin imalatına yönelik 139 firmada toplamda 2 
binden fazla çalışan bulunmaktadır.

Manisa ilinde bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, elektrikli 
teçhizat imalatı, fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat 
hariç), gıda ürünlerinin imalatı sektörleri ön plana çıkmaktadır. Savunma 
yan sanayi, otomotiv yan sanayi, makine ve kalıpçılık, yaş ve kuru sebze, 
meyve, elektronik, kimya, plastik ve kauçuk sanayi sektörü gibi birçok 
sektörde Manisa ilinin kümelenme potansiyeli bulunmaktadır. Savunma 
yan sanayi sektörü %9,9’luk istihdam payı ile Türkiye’deki 1. sektördür. 
Ayrıca daha önce detayları belirtilen Zafer Kalkınma Ajansının desteklediği 
Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi (AKÜM) ve 
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi (MASTEK) güdümlü 
projeleri, sektöre ve sektördeki kümelenme potansiyeline önemli ivme 
katacaktır. Manisa ilinde 28 tane Ar-Ge merkezi bulunmakta olup bunlardan 
4 tanesi otomotiv ana ve yan sanayi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. 
Manisa’da irili ufaklı kalıp ve makine sektöründe faaliyet gösteren 200’e 
yakın firma bulunmaktadır. Manisa ili ihracatında kuru meyve ve mamulleri 
sektöründe özellikle de çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde önemli potansiyel 
bulunmaktadır. Manisa ili ihracatında elektrik, elektronik ve hizmet sektörü 
öne çıkan bir diğer sektördür. Manisa ilinde kimya sektöründe Ar-Ge 
merkezi kurmuş olan 3 firma mevcuttur. Bu firmalar Çukurova Kimya 
Endüstrisi A.Ş., İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. ve Toyo Matbaa 
Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş’dir. Sanayi kenti Manisa’da plastik ve kauçuk 
imalat sanayi doğal bir ara mal üretim faaliyetidir.

Uşak ilinde deri ve ilgili ürünlerin imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, 
diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, gıda ürünlerinin imalatı 
sektörleri ön plana çıkmaktadır. Dericilik sektörü üzerine organize sanayi 
bölgesinin olduğu, doğal kümelenmenin oluştuğu Uşak’ta yıllık yaklaşık 70 
bin ton deri işlenmektedir. Rejenere iplik sektöründe doğal kümelenmenin 
oluştuğu Uşak’ta, Uşak Üniversitesinin deri, tekstil ve seramik alanında 
İhtisas Üniversitesi olarak seçilmesi ile üniversite - sanayi iş birliği daha 
da artarak sektörde katma değeri yüksek ürünler üretilebilecektir. Sadece 
rejenere iplik alanında değil; halıcılık, ev tekstili ve battaniye sektöründe de 
Uşak ilinde kapasite düzeyi yüksektir.

Sektörel yığınlarda koordinasyonun sağlanması, elde edilen katma değerin 
artırılması için ortak bir tüzel kişiliğin kurulması elzemdir. Her ne kadar 
TR33 Bölgesi illerinde kümelenme açısından birçok sektör bulunsa da 
sektördeki firmalarda birlikte çalışma kültürü sağlanamadığı sürece 
kurumsal bir yapı ortaya koymak oldukça zordur. Günümüzdeki sektörel 
çalışmalar genellikle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ancak bu kurumların birçok faaliyeti 
olduğu için küme yapısına destekleri sınırlı kalabilmektedir. Dolayısıyla 
öncelikle potansiyel sektörlerde küme tüzel kişilikleri kurulmalıdır. Küme 
tüzel kişiliklerinin kurulmasının akabinde ise firmalara birlikte çalışma 
kültürünün kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
Firmaların çoğu zaman küme fikrine sıcak bakmadığı da görülmektedir. 
Küme fikrine sıcak bakılmamasının temel sebebinde ise firmaların mevcut 
ticari yapılarının zarar göreceği (gizlilik, rekabet gücünün azalması vb.) 
düşüncesidir. Küme kurulduğu zaman sektördeki tüm işlemlerin küme 
aracılığıyla yapılması gerekmediği hususu firmalara net bir şekilde ifade 
edilmelidir. Gerekirse kümelenme kapsamında sektördeki önemli bir 
sorunun çözümüne yönelik (ortak ham madde alımı, ortak depo, yurt dışı 
pazar araştırması vb.) sınırlı ortak çalışmaların yapılmasına yönelik küme 
yapıları kurulmalı ve iş birliği kültürü artırılmalıdır.

Özetle teorik çalışmalar ve elde edilen veriler pratiğe dökülemediği sürece 
çok fazla anlam kazanamamaktadır. Önemli olan husus, koordinasyon 
sağlayan kurum ve kuruluşlar tarafından firmaların beklentilerinin iyi 
belirlenmesi ve teorinin bu beklentilerle ilişkilendirilerek yorumlanması, 
sonrasında ise bu bakış açısıyla sektöre, firmalara, hatta firmaların 
bulunduğu bölgedeki kültüre uygun kümelenme modellerinin kurgulanması 
gerektiğidir.
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