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

zafer DERGİSİDeğerli okuyucular, 11 yıldır kesintisiz 
olarak üç aylık periyotlarla yayımladığımız 
ZAFER dergimizin 41. sayısını sizlere 
sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıda ajansların geçmiş 10 
yıldaki tecrübeleri değerlendirilerek gelecek 10 yıl 
vizyonu ele alındı. 

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 3. dönem sonuçları açıklandı. Başarılı 
bulunarak desteklenmeye hak kazanan proje ile Spil Dağı Milli Parkı Doğa ve Macera Turizmi 
Merkezi Fizibilitesi hazırlanacaktır.

2. Uluslararası Kendin Yap Atölyeleri Sempozyumunu 7-9 Mart 2022 tarihlerinde Afyonkarahisar 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Kendin Yap Atölyesi Derneği iş birliğiyle 
yoğun bir katılımla gerçekleştirdik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz tarafından kalkınma 
ajansları için 2022-2023 teması olarak “Genç İstihdamı” belirlenmiştir. Bu kapsamda Ajansımız 
tarafından 2022 yılında bir çok proje ve faaliyeti hayata geçirilecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda kalkınma ajansları tarafından 81 ilde 
yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında  sosyal konulara, kadın, 
genç ve dezavantajlı bireylerin eğitim ve istihdamına yönelik projeler hayata geçiriyoruz. Emet 
ilçemizde yürütülen  “Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften” projesi ile üretilen 
keçi peynirleri satışa sunuldu. Uşak'ta ise SOGEP projeleri kapsamında üretilen ürünlerin satışı 
için market açıldı. Bölgemizde 37 SOGEP projesi ile 47.5 milyon TL’si hibe olmak üzere toplam 
66.8 milyon TL’lik yatırım yapılmasına öncü oluyoruz. 

Bilimi ve teknolojiyi halkla buluşturarak bilimsel anlayışı geniş toplum kitlelerine yayabilmek, 
katılımcılara yaparak yaşayarak öğrenme deneyimi yaşatabilmek, bilim-teknoloji-toplum 
arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasını sağlamak amacıyla Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi (MCBÜ) öncülüğünde Ajansımızın da desteğiyle 11-14 Mayıs 2022 tarihlerinde 
TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği gerçekleştirilecektir.

Değerli okuyucularımız, bu sayımızda sizlere Hamamboğazı Termal Turizm Bölgesi, 
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi hakkında bilgiler sunmaya çalıştık. Ayrıca Kütahya Sağlık Bilimleri 
Üniversitesinin tanıtımını yaparak Ajans uzmanlarımızdan Bekir Umut’un hazırladığı "TR33 
Bölgesi'ndeki Coğrafi İşaretli Ürünler" raporunu sizlere sunduk.

Ajansımızda ve bölgemizde gerçekleşen önemli ekonomik, sosyal ve kültürel konulardaki 
gelişmelere yer verdiğimiz bu sayımızı da okurken keyif alacağınızı ümit ederiz.
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Afyonkarahisar Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Zafer Kalkınma 
Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Hüsnü SERTESER

Hazırlayan | Osman Köprücüoğlu | Koordinatör | Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

Sayın Başkanım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1967 yılında Afyonkarahisar’da doğdum. 
İlkokul ve orta öğreniminden sonra Afyon 
Lisesi’nden 1984 yılında mezun oldum,  İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nü 1989 yılında bitirdim. 

Askerliğimi tamamladıktan sonra kendi şirketimde 
göreve başladım. 

1991 yılında Afyonkarahisar Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği’ni (AFSİAD) kurdum ve 4 yıl 
Kurucu Başkan olarak görev yaptım.

AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı sırasında, 
2006 yılında Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu’na bağlı (TÜRKONFED) Batı 
Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri 
Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
seçildim. Bu görevimi 2 yıl devam ettirdim.

AFSİAD’da 2006-2009 yılları arasında 3’üncü 
dönem Başkanlık görevini sürdürürken 2009 
yılının Şubat ayında Afyonkarahisar Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 
seçildim.

2009-2013 yıllarında TOBB Ekonomi Politikası 
Komisyon Başkanlığı, KOBİ A.Ş. Denetleme Kurulu 
Üyeliği görevlerini yürüttüm.

2013 yılında Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ikinci kez 
seçildim. 2013-2018 yılları arasında Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nde Ticaret ve Sanayi 
Odaları Konsey Başkan Yardımcılığı görevini 
sürdürdüm. 

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız’daki 
birlik ve beraberlik ile ATSO Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na, 5 Nisan 2018 tarihi itibari ile üst 
üste 3’üncü kez seçildim.  

TOBB’un 2018’in Mayıs ayında yapılan 74’üncü 
Genel Kurulu’nda TOBB Strateji Geliştirme Yüksek 
Kurulu Üyesi, Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi 
Üyesi, KOSGEB Genel Kurulu Üyesi oldum. Ayrıca 
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da sürdürüyorum. 

2013 yılında Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 
Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
seçildim; bu göreve TOBB ve ICC Türkiye Milli 
Komitesi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teveccühü ile 2018 yılında 
tekrar seçildim.

2021’in Mart ayında Merkez 2. OSB Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na seçildim; hâlen bu görevimi 
sürdürüyorum.  

Kendi inşaat firmamdaki görevimin yanı sıra şu 
an Kanal 3 ve Gazete 3’ü bünyesinde barındıran 
Megabirlik Medya A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı da sürdürüyorum. 

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız, TOBB ve 
iştigal alanımla ilgili faaliyetlerimin yanı sıra sosyal 
sorumluluk faaliyetlerine de önem veriyorum. 

2015’te Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na seçildim; 2018 yılında bu göreve 
ikinci kez seçildim.

Afyonkarahisar’da Gazeteciler Cemiyeti ve 
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Hüsnü SERTESER

Gazeteciler Dayanışma Derneği’nin birleşmesi için 
verdiğimiz çaba sonuç verdi ve Afyonkarahisar 
Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. Ben de Cemiyet’in 
Yönetim Kurulu Üyesi’yim.

Evliyim, iki çocuğum var. 

Afyonkarahisar TSO’nun tarihçesi ile görev ve 
sorumlulukları hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Türkiye’deki Osmanlı tebaasının esnaf ve 
zanaatkârın kaydolması amacıyla, ilk Ticaret Odası 
olan İstanbul Ticaret Odası (Eski adı ile Dersaadet 
Ticaret Odası) 1882 yılında kurulmuştur. 
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız’ın 
kuruluş tarihi 1891 olarak kabul ediliyor. Ancak 
Dersaadet Ticaret Odası’nın ilk Genel Sekreteri 
Alexsandr İspiraki Efendi’nin 5 Mart 1885’te 
Oda Genel Kurulu’na sunduğu raporda 1882, 
1883 ve 1884 yıllarında, Ticaret Odası kurulan 
15 vilayet, 11 sancak ve 41 kazanın adları yer 
almıştır. Rapora göre Karahisar (Afyonkarahisar) 
Sancağı’nda da Ticaret Odası kurulmuştur. 

Odamız,  5174 sayılı kanunun kendisine verdiği 
yetki ve görevler çerçevesinde faaliyetine devam 
etmektedir. Odamızın 35 meslek komitesinde, 
186 meslek komitesi üyesi, 77 meclis üyesi, 
4.920 faal olmak üzere toplam 7.467 üyesine 
22 personeli ile hizmet vermektedir.

Ticaret ve Sanayi Odamız, Afyonkarahisar 
çevresindeki ticari ve sınai faaliyetlerin 
gelişmesine yardımcı olmanın yanında; Kapasite 
raporları, ATR ve Menşei Belgeleri, Üye Sicil ve 
Faaliyet Belgeleri, İthalat ve İhracata Yönelik 
Ekspertiz Rapor Tanzimleri yanında Ticaret Sicil 
İşlemlerini de Oda bünyesinde yürütmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), 
2001 yılında İngiltere Odalar Bir liği ile birlikte 

yürütmeye başladığı ve Türk Loydu ile devam 
ettirdiği Oda-Borsa Akreditasyon Siste mi’ne ikinci 
dönem 2005 yılında dahil olan Afyon karahisar 
Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Akredi tasyon 
Sistem Belgesi A (mükemmel) seviyesinde hizmet 
veren Odalar içerisindedir. 

02.08.2021 tarihinde Akredite Oda Belgesi 
yenileme denetimi gerçekleştirildi ve Odamız A 
(Mükemmel) sınıfında Akredite Oda unvanını ye-
niledi. 

Odamız Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından 20/09/2005 tarihinde TS EN ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, 11.06.2014 
ta rihinde TS ISO 10002:2006 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve 20.02.2019 
tarihinde TS ISO 14001:2015 Çevre Yönetim 
Sistemini almaya hak kazanmıştır. Odamız yeni 
tip koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirlerle 
Türk Standardları Enstitüsü’nün düzenlediği TSE 
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almıştır.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, mer-
kezi İngiltere’nin başkenti Londra’da olan Building 
Research Establishment Global’den (BREEAM) 
Outstanding (Olağanüstü) seviyesinde Yeşil Bina 
sertifikası aldı. Odamız, bu başarısıyla Türkiye’de 
BREEAM’in belirlediği en üst seviyede belge alan 
ilk kamu kuruluşu olmuştur. Odamız, BREEAM 
tarafından 2021 yılında dünya genelindeki yeşil 
binalar arasında yapılan yarışmada da Dünya 
Birinciliği’ni elde etmiştir. 

Her yıl düzenli olarak “Üye Memnuniyet An-
keti” formları üyelerimize gönderilmektedir. 
Üyeleri mizden gelen geri dönüşler alınarak 
değerlendir me yapılmaktadır. Üye Memnuniyet 
anketi ve Üye Güncelleme Bilgi Formu’ndaki 
talepler doğrultusunda eğitim ve seminerlerimizi 
düzenliyoruz. 

Sayın Başkanım, Afyonkarahisar’ın 
sosyoekonomik durumu ile ilgili görüşleriniz 
nelerdir? İlimizi yerli ve yabancı yatırımcılar 
açısından cazip hâle getiren unsurlardan 
bahsedebilir misiniz?

Afyonkarahisar, Ankara İzmir ve İstanbul-Antalya 
karayollarının kesişme noktasındadır. Bu yönüyle 
şehrin, ulaşım alanında hiçbir sorunu yoktur. Şehir, 
ulaşım anlamında başka şehirlere nasip olmayan 
bir coğrafi konuma sahiptir. 

Afyonkarahisar, mermer, tarım aletleri, toprak 
sanayi (tuğla fabrikaları), konveyör bant, jeotermal 
kaynaklı seraların yanı sıra et entegre tesisleri ve 
şekerleme fabrikaları ile gelişmesini sürdürüyor. 

Afyonkarahisar’da, birçok sektör 3305 Sayılı 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 
Kapsamında bölgesel teşvik kapsamındadır. 
Afyonkarahisar, Türkiye’nin batısında en yüksek 
teşvik oranlarına sahip il konumundadır. İl 
merkezimiz Teşvik Sistemi’nde 4’üncü bölgededir. 
6 ilçemiz teşvik bölgemizde 5’inci bölgede 
bulunmaktadır. 

Sinanpaşa ilçemizde Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
sürdürdüğüm Merkez 2’nci Organize Sanayi 
Bölgemiz ise Ankara’nın batısında 6’ncı bölge 
teşviklerinden yararlanan tek OSB’dir.

İlimiz, teşvik avantajının yanı sıra bir uyum 
şehri olarak öne çıkıyor. Sayın Valimiz, Sayın 
Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanımız, 
Sayın Rektörlerimiz ve Sayın İl Genel Meclisi 
Başkanımız, kurum müdürleri, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri ile tek yürek olduk, ilimizin 
daha hızlı kalkınması, ülke ekonomimizin daha 
fazla büyümesi için çalışıyoruz. Karşılaştığımız 
sorunları, ilimizin yöneticileri ile anında paylaşıyor, 
çok kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. 
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Afyonkarahisar, bu özelliğiyle kolay yatırım 
yapılabilecek iller arasındadır. İlimiz, mevcut 
yatırımların güçlenmesinin yanı sıra il dışından 
gelecek yatırımlarla daha çok katma değer 
üretecektir.

Afyonkarahisar TSO olarak üyeleriniz için yapmış 
olduğunuz çalışmalar hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Biz Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
geçmişten aldığımız güçle, geleceğe adım atıyoruz. 
Üyelerimizden gelen görüşleri değerlendiriyor, 
talepleri başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak 
üzere ilgili makam ve mercilere iletiyoruz. ‘Lobi 
faaliyeti’ olarak adlandırdığımız birçok sorunun 
çözümünü, Bakanlıklar nezdinde Odamız’ın 
görüşlerinin dikkate alınmasını sağlayan 
çalışmalarımız, Odamız’ı güçlü kılan unsurlar 
arasında ilk sıralarda yer alıyor. 

Ayrıca üyelerimizin bilgilerinin güncellenmesi, yeni 
gelişmelerden haberdar olmaları için eğitimlere 
de büyük önem veriyoruz. Elbette daha önce 
de eğitimler düzenliyorduk ama 2018 yılından 
itibaren eğitimlerimizi kurumsal bir faaliyet 
olarak yıl başından yıl sonuna kadar planladık. 
ATSO KOBİ Akademisi tarafından 2018 yılında 
başlattığımız eğitimlerimiz 2019 yılında devam 
etti. 2020 ve 2021 yıllarında dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs salgınına rağmen eğitimlerimizi 
video konferans yöntemiyle de olsa sürdürdük. 
2022 yılında, her ay en az 2 eğitimi, sağlık 
koşulları elverdiği ölçüde Odamız’da fiziki olarak 
gerçekleştireceğiz. 

Odamız, ilimizin ihracat ve istihdamda lokomotif 
sektörü olan mermercilik ile iştigal eden 
üyelerimizi, katıldıkları uluslararası ve ulusal 
mermer fuarlarında yalnız bırakmıyor. Mermer 
fuarlarına katılan üyelerimizin stantlarını her 
yıl ziyaret ederek kendileri için özel hazırlanan 
Teşekkür Plaketlerimiz’i takdim ediyoruz. 

Ayrıca Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen 
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi Projeleri’ne de büyük önem 
veriyoruz. İhracatı geliştirmeye yönelik planlanan 
UR-GE projelerini Afyonkarahisar'da ilk kez 
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız 
uyguladı. 2016-2019 yılları arasında Odamız 
tarafından yürütülen Doğaltaş Sektörü Güç 
Birliği UR-GE Projesi ve ardından yine Odamız’ın 
uyguladığı Afyonkarahisar İhracatı Arttırma UR-
GE Projesi ile doğaltaş sektörünün pazarının 
genişletilmesi çalışmaları yapıldı. Projelerin 
başlangıcında, faaliyetler öncesinde ihtiyaç analizi 
çalışması ile planlamalar gerçekleştirildi.

Bu projeler kapsamında Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen 
Middle East Stone Fuarı’na katılım sağlandı. 
Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin New-
York ve Chicago eyaletlerinde, Singapur’da ve 
Avustralya’nın Melbourne ve Sidney şehirlerinde 
ikili iş görüşmeleri (B2B), fabrika ve ürün sergisi 
ziyaretleri gerçekleştirildi. Projeler kapsamında 
katılımcı firmalara Tedarik Zinciri ve Yeni Nesil 
Dış Ticaret Eğitimleri de verildi.

2021 yılından itibaren ise Odamız, 
Afyonkarahisar Makine Sektörü Kümelenmesi 
UR-GE Projesi'ni sürdürüyor. Makine sektörünün 
kümelenmesi esaslı proje kapsamında yer 
alan firmaların, ihracatlarının artırılması, 
uluslararası rekabetlerinin geliştirilmesi, 
gereksinim duyabilecekleri danışmanlık ve 
eğitim eksiklerinin giderilmesi amaçlanıyor. Bu 
bağlamda katılımcı firmalarla bir araya gelindi, 
ihtiyaç analizi gerçekleştirildi ve 2022 yılı 
planlaması yapıldı.

Odamız, ilimizdeki ürün zenginliğinin marka 
değere dönüşmesi için de büyük gayret 
içindedir. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi 
Odamız 5 ürünün Coğrafi İşaret tescilini almış 
durumdadır. 

Tescilli coğrafi işaretli ürünlerimiz Afyon 
Sucuğu, Afyon Pastırması, Afyon Mermeri, 
Afyon Kaymağı ve Afyon Manda Yoğurdu’dur. 
Afyon Keçesi coğrafi işaret tescili için Odamız 
tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna 
başvuru yapılmış olup süreç devam etmektedir.

Oda hizmet binamız, TOBB Afyonkarahisar 
Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu’na ev 
sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Zafer Kalkınma 
Ajansımızın Afyonkarahisar Yatırım Destek 
Ofisi, albikere.com ofisi, Afyonkarahisar Merkez 
2’nci Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, 
Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme 
Müdürlüğü, Afyon Eğitim Vakfı ile bir gümrük 
firması Oda hizmet binamızda yer almaktadır. 

Afyonkarahisar TSO’nun Ajansımız ile yaptığı 
projeler ve sonuçları hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Tabii burada BREEAM ödülüne vurgu 
yapmadan olmaz. Bu konuda ilimize dünya 
birinciliğini getiren çalışmalar hakkında kısaca 
bilgi verebilir misiniz?

Zafer Kalkınma Ajansımız, kurulduğu günden bu 
yana projelerimizde en büyük destekçilerimiz 
arasında yer aldı. Bugün Afyonkarahisar 
Ticaret ve Sanayi Odamız, ‘Projeci Oda’ olarak 
anılıyorsa, bunda Zafer Kalkınma Ajansının da 
büyük payı vardır. Zafer Kalkınma Ajansımızın 

kurulmasından bugüne 20 projeye birlikte 
imza attık. Bu projelerimizden 16’sında Odamız 
“proje sahibi”, 4’ünde “proje ortağı” oldu. Zafer 
Kalkınma Ajansı ile iş birliği hâlinde geliştirdiğimiz 
ve birbiri ile bağlantılı olan biri fizibilite raporu 
olmak üzere 4 proje, Afyonkarahisarımız’a 
yenilenebilir enerji ve doğa dostu projeler 
bağlamında büyük katkılar sağladı.

Bu bağlamdaki ilk projemiz, “Afyonkarahisar'daki 
İşletmeler Gücünü Güneş Enerjisinden Alıyor” 
adını taşıyordu. 2013 yılındaki bu projemiz ile 
yenilenebilir enerji hakkında bir Fizibilite Raporu 
hazırlandı.

İkinci projemizi, “ATSO Enerjisi ile İşletmelere 
Işık Tutuyor” ismiyle 2014-2015 yılları 
arasında sürdürdük. Bu proje ile Afyonkarahisar 
Ticaret ve Sanayi Odamız bünyesinde 400 kWe 
gücünde Güneş Enerjisi Santrali kurduk. 

Bu bağlamdaki üçüncü projemiz, yine güneş 
enerjisi santrali kurulması ile ilgiliydi. 400 
kWe’lik Güneş Enerjisi Santralimize 150 
kWe’lik bir ek santral yapılması için yola 
çıktığımız proje ise “ATSO Hizmet Binasında 
Güneş Enerjisi Kullanımının Yaygınlaştırılması” 
ismiyle, 2016-2017 yıllarında uygulandı. 
Böylece Zafer Kalkınma Ajansımızın destekleri 
ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız’ın 
arka tarafında 550 kWe gücünde Güneş 
Enerjisi Santrali’ne kavuşmuş olduk. 

“Yeşil Bina” vurgusuyla çıktığımız yolda Zafer 
Kalkınma Ajansımızın destekleri ile 2018-2020 
yılında “ATSO Yeşil Etikete Kavuşuyor” projemizi 
uyguladık. Bu projemiz, merkezi İngiltere’de olan 
Building Research Establishment Global’den 
(BREEAM) en üst düzeyde (outstanding-
olağanüstü) düzeyde Yeşil Bina Sertifikası 
almamızın altyapısını oluşturdu. Isınmada ve 
elektrikte yenilenebilir enerji kullanmamızın yanı 
sıra, yağmur suyu depolama sistemimiz, israfı 
önleyecek sensörlü musluk bataryalarımız, 
elektrikli araç şarj istasyonumuz, engelli 
dostu uygulamalarımız, bisiklet yolumuz, 
yerleşkemizdeki ağaçlara kurduğumuz kuş 
yuvaları ve günün büyük bölümünde binanın 
aydınlık kalmasını sağlayan mimari tasarımının 
yanı sıra Sıfır Atık Projesi’ni Afyonkarahisar’da 
ilk uygulayan kurum olmamız, bizi bir adım öne 
çıkardı. 

Hizmet binamız, bu özellikleri ile merkezi 
İngiltere’de olan BREEAM’den olağanüstü 
düzeyde Yeşil Bina Sertifikası aldı. Ardından 
yine BREEAM tarafından dünyadaki yeşil 
binalar arasında düzenlenen yarışmada finale 
kaldı; dünya birinciliğini kazandı.
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Ajans Yönetim Kurulu Üyesi olarak Zafer Kalkınma 
Ajansının kuruluşundan bugüne kadar geçen 
zamanı ve Afyonkarahisar’ın TR33 Bölgesi’ndeki 
diğer iller olan Kütahya, Manisa ve Uşak ile 
etkileşimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Zafer Kalkınma Ajansımızın kuruluşundan itibaren 
Yönetim Kurulu’nun temsil ettiği kurumdaki 
görevi değişmeyen tek üyesi olmaktan mutluluk 
duyuyorum. Ajans Yönetim Kurulumuz, dinamik ve 
hızlı karar alabilen bir yapıya sahip. Afyonkarahisar, 
Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan TR33 
Bölgesi’nde Zafer Kalkınma Ajansımızın katkısı 
gözle görüldüğü gibi, bundan sonraki yıllarda 
daha da çok hissedilecektir. Projeler konusunda 
adil ve tarafsız yaklaşım, illerimizin ve ilçelerimizin 
ihtiyaçlarına göre değerlendirme yapılması, Zafer 
Kalkınma Ajansımızı başarılı kılmıştır. Yönetim 
Kurulumuzun yanı sıra başta Zafer Kalkınma 
Ajansımızın Genel Sekreteri Veli Oğuz olmak 
üzere tüm Ajans yöneticileri ve çalışanları büyük 
bir birliktelik gösteriyor. Yönetim Kurulumuzun ve 
idari personelin uyumu, Zafer Kalkınma Ajansımızı 
Türkiye’de örnek gösterilen bir kalkınma ajansı 
hâline getirdi. 

2021 yılının Şubat ayında Zafer Kalkınma Ajansı, 
Yaşayan Şehirler Platformu tarafından “Yılın 
Kalkınma Ajansı Ödülü”ne layık görüldü. 

2021 yılının Nisan ayında Avrupa Kalkınma 
Ajansları Birliği (EURADA) tarafından Zafer 
Kalkınma Ajansımıza Zafer-IN Operasyonu 
dolayısıyla özel ödül takdim edildi. 

2021 yılı Aralık ayında Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen 
“Ortak Yarınlar Ödül Programı”nda “Çeşitlilik 
ve Kapsayıcılık - Gençlerin Yolunu Açanlar” 
kategorisinde “Yeni Nesil Eğitim Mali Destek 
Programı - Kendin Yap Hareketi” ile Zafer 
Kalkınma Ajansımız 3’üncülük ödülü aldı. Bu 
başarıları dolayısıyla Yönetim Kurulumuzu, 
Ajans yöneticilerimizi ve tüm personeli yürekten 
kutluyorum. 

Afyonkarahisar’ın gastronomi alanında UNESCO 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na girmesinde büyük gayreti 
olan Zafer Kalkınma Ajansımıza, özellikle YÖREX 
gibi yöresel ürünlerin sergilendiği fuarlarda ilimiz 
adına önemli organizasyonlara öncülük etmesi 
dolayısıyla ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. 

Afyonkarahisar TSO’nun gelecek dönem hedefleri 
nelerdir?

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Antlaşması’nı çok 
önemsiyoruz. Bu çerçevede Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı sürdürdüğüm Afyonkarahisar 
Merkez 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nin 
yönetim binasından altyapısına; yatırım 
yapacak fabrikalardan atık yönetimine kadar 
her aşamasında Yeşil Mutabakat ve Paris İklim 
Antlaşması’na yüzde yüz uyumu hedefliyoruz. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız’ın OSB’ler için 
verdiği Yeşil Bayrak belgesinin en yüksek düzeyi 
olan Platin kategorisini, ayrıca hizmet binamızın 
kazandığı en üst düzey Yeşil Bina Sertifikası’nda 
olduğu gibi uluslararası bina ve yapı derecelendirme 
kuruluşlarının verdiği Yeşil OSB Sertifikası’nın da en 
üst düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz. 

İmar planı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
tasdik edilen “Yeşil OSB” olarak tanımladığımız 
Afyonkarahisar Merkez 2’nci OSB’de arazi 
tahsisine bu yıl içinde başlamayı amaçlıyoruz. 

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız’ın içinde 
bulunmaktan büyük mutluluk duyduğu bir başka 
önemli proje ise Afyonkarahisar Sağlık Endüstri 
Bölgesi. 2021’in Aralık ayı sonunda, İl Özel İdaresi 
ve Afyonkarahisar Belediyesi’nin Afyonkarahisar 
Sağlık Endüstri Bölgesi’nin yönetici şirketine 
ortak olması için gerekli Cumhurbaşkanlığı Kararı 
yayımlandı. Biz de daha önce Afyonkarahisar 
Ticaret ve Sanayi Odamız’ın yönetici şirkete 
ortak olması doğrultusunda karar almıştık. Yine 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Senatosu da bu yönde bir karar aldı. 2022 yılı 
içinde Sağlık Endüstri Bölgesi ile ilgili çalışmaları 
hızlandırmayı planlıyoruz. 

Bununla birlikte asli görevlerimiz olan lobi 
faaliyetlerimizi daha güçlü bir şekilde gündeme 
getirmeyi ve sonuç almayı hedefliyoruz. 
Üyelerimizin eğitim ve seminerlerimizden azami 
düzeyde yararlanmasını arzu ediyoruz. Ayrıca 
‘Projeci Oda’ unvanımızı sürdürerek özellikle 
uluslararası yeni projelere imza atmayı, UR-GE 
projelerimizi zenginleştirmeyi planlıyoruz. 

Bununla birlikte Afyonkarahisar sınırları içinde yer 
alan Kocatepe sırtlarında başlayan Büyük Taarruz 
ve ardından kazandığımız Büyük Zafer’in 100’üncü 
yıldönümü dolayısıyla etkinlik takvimi oluşturduk. 
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız, Zafer 
Yılı’nı coşkuyla kutlayacaktır. 

Sayın Başkanım, son olarak okuyucularımızla 
paylaşmak istediğiniz bir mesajınız var mı?

Zafer Kalkınma Ajansının yayın organı Zafer Dergisi, 
bölgenin nabzını tutmak ve hayata geçirilen projeleri 
kamuoyuna duyurmak bakımından son derece 
önemli bir görevi yerine getiriyor. Okuyucularımıza 
sağlıklı, bereketli, mutlu bir yıl diliyor, Zafer Kalkınma 
Ajansının desteklerinden yararlanmalarını tavsiye 
ediyorum. 
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Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

Bakan Varank, bugüne kadar ajansların, kamu, sivil toplum ve özel 
sektörden gelen 24 binden fazla kalkınma odaklı projeye 15 milyar 
liranın üzerinde destek sağladığını belirtti. Genç istihdamı konusunda 
2022 ve 2023 yıllarını ajanslar için odak alan olarak belirlediklerine de 
dikkati çeken Varank, “Bu dönemde sadece ajanslarımız eliyle 100 bin 
gencimizi istihdama dahil etmeyi planlıyoruz.” dedi.
 
Buradaki konuşmasında, bölgesel kalkınma yaklaşımını temel politika 
alanlarından biri olarak belirlediklerini anlatan Varank, şunları kaydetti:
 
Ulusal kalkınma sürecimizin ayrılmaz parçası olan bu bölgesel 
kalkınma anlayışını uygularken iki önceliğimiz bulunuyor. Bir yandan 
tüm illerimizin, ilçelerimizin, bölgelerimizin rekabet güçlerini geliştirerek 
ulusal ekonomiye katkılarını artırmak istiyoruz. Diğer yandan da bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak topyekün kalkınmış bir Türkiye 
inşa etmeyi amaçlıyoruz.
 
Bu işin ana aktörü, bizden çok siz değerli yerel paydaşlarımızın hizmetinde 
olan Kalkınma Ajanslarıdır. Yönetim ve kimi yerlerde danışma kurullarıyla 
bölgelerindeki tüm paydaşları bir araya getirdikleri için ajansları birer 
ortak iş yapma platformu olarak tanımlarsak herhalde yanlış olmaz.
 
Üstlendikleri planlamacı ve analist rolleriyle adeta yerelin kurumsal 
hafızasını oluşturduklarını söyleyebiliriz. Sağladıkları finansal ve 
teknik desteklerle, bölgelerindeki yatırımcıların, girişimcilerin hamisi 
konumundalar. Bu özellikleri sayesinde ajanslar, kısa sürede pek çok 
konuda yenilikçi çalışmaların ve uygulamaların öncüsü oldu.
 
Ülkemizde ilk defa bölgeler için kalkınma yol haritası niteliğinde olan 
bölge planları ajanslarımız tarafından hazırlandı. Her bölge için farklılaşan 
sektör ve temalarda binlerce nitelikli analiz ve strateji çalışması yine 
ajanslar tarafından ortaya konuldu.
 
Kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplumu bir araya 
getiren ajanslar sayısız ulusal ve uluslararası iş birliğinin gelişmesine 

de vesile oldular. Bölgelerinin yatırım imkanlarını tespit edip ulusal 
ve uluslararası platformlarda etkin şekilde tanıtımını yaptılar. Bölge 
planlarında belirlenen öncelikler çerçevesinde çok kapsamlı mali ve 
teknik destekler verdiler.
 
Bu toplantı çerçevesinde hem geçmiş dönem uygulamalarımızı gözden 
geçireceğiz hem de önümüzdeki dönemde ajansların vizyonunun ne 
olması gerektiğini tartışacağız. Ülke olarak yatırım, üretim, ihracat ve 
istihdamı odağına alan yeni bir ekonomik atılım içerisindeyiz. Bölgelerinin 
öncü kurumları olan ajanslara da bu süreçte önemli vazifeler düştüğü 
aşikâr. Bugün, ajansların yeni dönemde sunacağı katkıları nasıl 
artırabiliriz onu konuşacağız.
 
Bugüne kadar ajanslar; kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 
binden fazla kalkınma odaklı projeye 15 milyar liranın üzerinde destek 
sağladı. Bu desteklerle bölgelerinin üretim ve ihracat kapasitelerinin 
arttırılmasına ön ayak oldular. Teknolojik gelişim ve dijitalleşme 
süreçlerine paralel olarak insanlarımızın iş becerilerini geliştirdiler, 
böylece ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağladılar.

Tüm devlet desteklerini www.yatirimadestek.gov.tr platformu çatısı 
altında birleştirip yatırımcının hizmetine sunarak bu alanda bir ilki 
gerçekleştirdiler. İllerin ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracak 
yatırım fırsatlarına yönelik Ön Fizibilite Raporları hazırlayıp bu platform 
aracılığıyla yatırımcıların kullanımına açtılar. Birçok yatırımcı da bu ön 
fizibilite raporlarını değerlendirip yatırım süreçlerini başlattı.

BİZDEN HABERLER
ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
SON DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

Hazırlayan | Zeynep Gürlek | Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi
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Son üç yılda farklı Bakanlıklarla yürüttüğümüz önemli proje ve faaliyetleri 
kalkınma ajanslarımız eliyle hayata geçirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta 
olmak üzere pek çok Bakanlığımızla etkili çalışmalara imza attık.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile gençlerin kişisel ve sosyal 
gelişimine katkı sağlamak, gençleri istihdam imkanına kavuşturmak 
amacıyla Çalışan ve Üreten Gençler Programını devreye aldık. 2021 
yılında ilk defa başlattığımız bu program ile farklı il ve ilçelerdeki 100 
projeye yaklaşık 632 milyon lira destek sağlayacağız.
 
Belediyeler, kaymakamlıklar, il özel idareleri paydaşlığında yapacağımız 
emek yoğun sektörlere dönük 175 fabrika binası ve spor alanını özel 
sektöre tahsis ederek yaklaşık 65 bin gencimizi istihdam edeceğiz. Yapımı 
tamamlanan fabrikaların tahsis süreçleri başladı bile. İnşallah bu yıl bu 175 
fabrikanın tamamının üretime geçmesini bekliyoruz.

Genç istihdamı konusunda 2022 ve 2023 yıllarını ajanslar için odak alan 
olarak belirledik. Bu dönemde sadece ajanslarımız eliyle 100 bin gencimizi 
istihdama dahil etmeyi hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 
öncülük ettiği üreten ve çalışan gençler programı bu konuda çok büyük 
katkılar sunacak.

Merkezi bütçe imkanlarının yanında, Avrupa Birliği başta olmak üzere 
uluslararası fonlardan da yararlanıyoruz. Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğümüz bünyesinde son 2 yılda yaklaşık 80 milyon Avro’luk 
uluslararası fonu bölgelerimize kazandırdık. Kalkınma ajanslarımız da 
geliştirdikleri projelerle son 5 yılda yaklaşık 300 milyon Avro’luk uluslararası 
fon kullandı.
 
İklim değişikliğinin etkilerini giderek hissettirmesi nedeniyle yeşil 
büyüme konusunda her zamankinden daha fazla seçici olacağız. Sayın 

Cumhurbaşkanımız, yeşil dönüşüm ve yeşil kalkınma konularını ülkemizin 
kalkınma gündeminin merkezine yerleştirdi. Bu nedenle biz de bölgesel 
kalkınma alanındaki tüm faaliyetlerimizde bu vizyona destek olacağız.
 
KOSGEB’in Mikro ve Küçük İşletmelere yönelik hızlı destek programı ile 
ilgili bir bilgilendirmeyi de yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız 3 Ocak’ta 
genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren bu programın ikinci 
fazını duyurmuştu. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi 
veya üniversite mezunu gençleri en az 12 ay boyunca istihdam etme 
taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira faizsiz destek veriyoruz.
 
İstihdamı odağına alan bu programımız, yoğun ilgiyle karşılandı. Bugüne 
kadar 53 bin yeni istihdam için taahhüt aldık. Firmalara ödemelerini 
yapmaya başladık. Cumhurbaşkanımız hedefi 75 bin yeni istihdam 
olarak koydu. Henüz başvuru yapmamış uygun işletmelere buradan 
tekrar sesleniyorum. Başvurular, 31 Mart’a kadar sürecek. Gelin siz de 
başvurunuzu yapın ve bu cazip destekten faydalanın.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üretim alanında yapılanlara değinerek, 
Orta Anadolu’nun üretim merkezi olacağını kaydetti. Soylu, “Hiç merak 
etmeyin, tarihimizde olmadığımız kadar güçlü bir dönemdeyiz. Alt 
yapımızın en güçlü olduğu dönemdeyiz. Batı'nın 'biz ne yapacağız' diye 
kendi kafası karıncalanırken hedefi ve istikameti belli olan bir dönemdeyiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.
 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 
mücadelesinin kalkınma mücadelesi ve bu kalkınma için gereken üretimi, 
gereken yatırımı ortaya koymanın ayrım gözetmeksizin herkesin vazifesi 
olduğuna dikkati çekerek, “Kurum ve kuruluşlarla önemli iş birliklerine 
imza attık. Bakanlık olarak Türkiye’nin mücadelesinde kendimizi sorumlu 
ve bu konunun mesullerinden görüyoruz. Milli politikaya destek vermek 
için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kalkınma Ajanslarımızın 
herkese dokunmak ve kılavuzluk etme noktasındaki çabalarını da taktirle 
karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış 
Yeniçeri de kalkınmanın çok boyutlu ve çok sektörlü bir kavram olduğunu 
belirterek, her bölgeye ve sektöre özel stratejiler geliştirdiklerini, bu 
çalışmalarla tüm bölgelerin potansiyelinin hayata geçtiğini anlattı.

Konuşmaların ardından, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK 
SAGE arasında “Kalkınma Ajansları Personel Performans Değerlendirme 
Sistemi” kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü, Yeniçeri ile TÜBİTAK SAGE 
Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş tarafından imzalandı.
 
Program, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, İçişleri 
Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma 
Şahin, TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk ve Cumhurbaşkanlığı 
Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul'un katılımıyla 
gerçekleştirilen "Türkiye'nin Kalkınma Ajansları Deneyimi ve Yeni Ekonomi 
Modeli Çerçevesinde Gelecek Vizyonu" paneliyle devam etti.

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kütahya Valisi Ali Çelik, 
Başkan Vekili Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Yönetim Kurulu Üyeler, 
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Afyonkarahisar TSO Başkanı Hüsnü Serteser, 
Ajans Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Veli Oğuz, Birim Başkanları 
ve Koordinatörler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kalkınma 
Ajansları Değerlendirme Toplantısı’nda hazır bulundu.

9ZAFER
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2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı 3. Dönem Sonuçları Açıklandı

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı 3. Dönem (2021FZD-03) 
kapsamında 29.11.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında Ajansımıza 
yapılan proje başvuruları 24.01.2022 tarihinde gerçekleştirilen 

2022-01 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek ve desteklenecek 
proje listesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlandı.

Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğünün “Spil Dağı Milli Parkı Doğa ve 
Macera Turizmi Merkezi Fizibilitesinin Hazırlanması” projesi desteklenmeye 
hak kazanmış olup 150 bin TL hibe sağlanacaktır.

1010 ZAFER

Emet Keçi Peyniri Market Raflarında Yerini Aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda kalkınma 
ajansları tarafından 81 ilde yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen “Keçi Belediyeden, 

Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften” projesi ile üretilen keçi peynirleri 
satışa sunuldu.

Proje ile Kütahya’nın Emet ilçesinin önemli bir geçim kaynağı olan 
keçi yetiştiriciliği temel alınarak ilçenin geneline katkı sağlayacak olan 
sürdürülebilir bir hayvancılık ve hayvansal gıda üretimi yapılması amaçlandı. 
1 milyon TL destek sağlanan, Emet Belediyesi’nin yürüttüğü proje ile 
toplam 26 üreticiye 1030 keçi dağıtılarak yetiştiricilerin sürdürülebilir 
işletmelere dönüşmeleri sağlandı. Verilen bu keçilerin sütünün düzenli 
olarak toplanacağı ve işleneceği bir sistem oluşturuldu. Toplanan sütler 
2 ton keçi peynirine dönüştürüldü. Üretilen peynirler Emet Keçi Peyniri 
amblemi ile market raflarında yerini aldı.

Proje kapsamında keçi dağıtılan ailelerden 5 yıl boyunca her yıl dağıtılan 
keçi sayısının %20’si kadar dişi yavru toplanacak ve ilçede keçi yetiştiriciliği 
yapan diğer ailelere aynı uygulama ile dağıtılacaktır. Projede geliştirilen 
bu yöntem sayesinde orta vadede keçi yetiştiricisi 169 ailenin tamamına 
ulaşılarak ilçenin üretim kapasitesi önemli ölçüde artırılacaktır.

Çoğumuzun inatçılığı ile tanıdığı, 
ağzının tadını bilen keçiler 
tabiattaki en güzel kokulu ve tatlı 
bitkileri, meyveleri tercih eder. 
İnekler ve koyunlar gibi önüne 
konulan her yemi yemezler. Bu 
sebeple keçilerin yetiştirilmesi 
oldukça zahmetlidir. Sütü de az 
olduğu için keçi peyniri dünyanın en 
pahalı peyniri olarak bilinmektedir.

Keçi peyniri, kendine has tadı ve dokusu, inek sütünden üretilen peynirlere 
göre yağ oranının düşük olması ve kolay sindirilebilir olması ayrıca alerjik 
reaksiyona sebep olmaması sebebiyle çok tercih edilmektedir.

Geleneksel yöntemlerle etkili toplanamayan ve işlenemeyen sütlerin, etkili 
bir şekilde toplanıp keçi peyniri üretimi yapılması ile daha yüksek bir katma 
değer ile ekonomiye kazandırılmasının sağlanması amacıyla yürütülen 
proje ile ailelerin daha iyi koşullarda keçi yetiştiriciliğine devam etmesi, 
göç etmelerinin önlenmesi, gelir düzeyinin artırılması ve yaşam kalitelerinin 
yükseltilmesi sağlanacaktır.
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Ajans Çalışmalarımız Kalkınma Kütüphanesinde

Ajans uzmanlarımız tarafından hazırlanan çalışmalar Kalkınma 
Kütüphanesinde yerini aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
tarafından 26 kalkınma ajansının kuruluşundan günümüze plan, program, 

strateji, analiz raporları vb. niteliğinde hazırlamış olduğu dokümanlara, 
internet üzerinden tek bir platformdan kolayca ulaşılmasını sağlayan 
“Kalkınma Kütüphanesi” web sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Ajansımız 
tarafından hazırlanan çalışmalara da Kalkınma Kütüphanesi web sitesinden 
ulaşabilirsiniz.

https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/
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2. Uluslararası Kendin Yap Atölyeleri 
Sempozyumu Düzenlendi

Ajansımız, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul 
Gelişim Üniversitesi ve Kendin Yap Atölyesi Derneği iş birliğince 
düzenlenen 2. Uluslararası Kendin Yap Atölyeleri Sempozyumu 

7-9 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Zafer Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri 
Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, protokol üyeleri, 
idareciler ve öğretmenler katıldı.

Üç gün süren sempozyumda, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden yaklaşık 
135 öğretmen ile yurt dışından 8 konuşmacının çevrim içi katılımıyla 
eğitimde iyi uygulamalar, teknoloji, tasarım ve beceri atölyeleri örnek 
uygulamalar, proje uygulamaları (eTwinning projeleri), sosyal uygulamalı 
bilimler konusunda 76 bildiri sunuldu. Program, katılımcılara Frigyanın 
parlayan yıldızı Ayazini bölgesinin tanıtılmasıyla sona erdi.

1212 ZAFER
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Kendin Yap Atölyeleri Ajansımızın Yeni Nesil Eğitim Mali Destek 
Programı kapsamındaki desteğiyle kuruldu. TR33 Bölgesi'nde 34 ilçede 
kurulan 42 sabit, 6 mobil atölyede, robotik kodlamadan endüstriyel 
tasarıma, dijital stüdyodan güzel sanatlara kadar 34 farklı alanda 133 
alt istasyon mevcut. Kendin Yap Hareketi kapsamında özellikle 6-14 
yaş arasındaki çocuklarımızın algoritmik düşünme, robotik kodlama, 
tasarım, üretkenlik, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerini geliştirmek 
amaçlandı. Ajansımız tarafından sağlanan 10 milyon TL desteğe 
ek olarak özel sektör, kamu kurumları, STK, yerel yönetim ve meslek 
kuruluşları arasından projelerde ortak/sponsor olarak yer alan toplam 
125 kurum / kuruluş 1,6 milyon TL mali kaynak aktardı. Yine Kendin 
Yap Hareketi, lider teknoloji ve girişim şirketleri ile uluslararası sivil 
toplum kuruluşları tarafından da desteklendi. Aselsan, Arçelik, Robotis, 
Sanlab, Lego Education, İnsider, Microsoft, Habitat Derneği ve Bilim 
Kahramanları Derneği bu hareketin destekleyicileri oldu. Kendin Yap 
Atölyelerinde bugüne kadar 3.671 öğretmen, 31.006 öğrenci 624.138 
adam/saat eğitim aldı. Ayrıca 2021 SOGEP kapsamında Vestel Beyaz 
Eşya'nın yararlanıcı olduğu "Vestel’le Kendin Yap Atölyeleri" isimli proje 
kapsamında 7'si yeni ilçede olmak üzere 8 ilçede daha Kendin Yap 
Atölyesi kurularak Bölge geneline yaygınlaştırılmaktadır.

TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği, Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi yürütücülüğünde Ajansımızın da desteğiyle 
11-14 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 

Şenlikte okul öncesinden üniversiteye her yaştan öğrenciler, 
öğretmenler, akademisyenler, mühendisler, çeşitli meslek 
grupları, bölge halkı gibi her yaş ve meslek grubuna hitap 
edecek; 80'den fazla atölye etkinliği, gözlemler, paneller, sahne 
gösterileri, seminerler, söyleşiler ve yarışmalar düzenlenecektir.

Daha detaylı bilgi için: bilimsenligi.mcbu.edu.tr

2. Aizanoi Kısa Film Festivali

Kütahya Valiliği himayelerinde Ajansımızın da desteğiyle 
Aizanoi Sinema Derneği tarafından düzenlenecek 2. 
Aizanoi Kısa Film Festivali, 2- 4 Haziran 2022 tarihleri 

arasında gerçekleşecek. Festivale film başvuruları başladı.

13ZAFER

Detaylı bilgi https://filmfreeway.com/AizanoiFilmFest

https://bilimsenligi.mcbu.edu.tr/
https://filmfreeway.com/AizanoiFilmFest
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Ajansımız, Türk Hava Yolları, TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil 
Kurulu ile Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği 
(ZAFTODER) iş birliğinde Rusya’dan gelen heyete 6-11 Şubat 

2022 tarihlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya’yı tanıttık.

Afyonkarahisar’da başlayan tur kapsamında termal oteller, Frig Vadisinin 
parlayan yıldızı Ayazini, Ulu Camii, Millet Hamamı, Mevlevihane Türbesi, 
Yumurta Müzesi ve diğer tarihi mekânlar gezildi.

Kütahya’ya gelen heyet dünyanın ilk borsası, en iyi korunmuş Zeus Tapınağı 
ve stadyum-tiyatro kompleksiyle Roma Dönemi'nin en önemli kentlerinden 
biri olan Aizanoi Antik Kenti’ni, Germiyan Sokağını, Ulu Camiyi ve diğer 
tarihi mekânları gezdi.

Heyet, termal tesisler ve kaplıcalar bakımından önemli destinasyonlardan 
olan Afyonkarahisar ve Kütahya’nın tarih, turizm ve ekonomi potansiyelini 
tanıma imkânı buldu.

Kalkınma Ajanslarının 2022-2023 Teması   “Genç İstihdamı”

Rusya’dan Gelen Heyete Afyonkarahisar ve Kütahya’yı Tanıttık

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
tarafından kalkınma ajansları için 2022-2023 teması olarak 
“Genç İstihdamı” belirlenmiştir. Bu kapsamda Ajansımız 

tarafından 2022 yılında birçok proje ve faaliyetin hayata geçirilmesi 
planlanmaktadır.  Bu kapsamda ilk olarak yürütmekte olduğumuz sonuç 
odaklı programı ilgilendiren sektörlerde genç istihdamını artırmak adına 
bir finansman desteği başlatacağız. Bu destek ile başvuru sahibi kurum 
ve kuruluşların genç istihdamına yönelik ihtiyaç duyacakları eğitim 
altyapı gereksinimlerini (eğitim alanı, atölye, makine-ekipman, program 
vb.) karşılayacağız. Bölgede öne çıkan sektörlerde faaliyet gösterecek 
genç girişimcilere yönelik olarak da bir destek programını uygulamaya 
koyacağız. 

Çocuklarımızın ve gençlerimizin 21. yüzyılda iş hayatında ihtiyaç duyulan 
becerilere ulaşması bizim için oldukça önem taşımaktadır. Bu minvalde 
Dünya Ekonomik Forumu tarafından (WEF) gelecekte sahip olunması 
gerektiği belirlenen becerilerle ilgili (analitik düşünme ve inovasyon, 
etkin öğrenme ve öğrenme stratejileri, karmaşık problem çözme vb.) 
eğitimler sağlayacağız. K12 yaş grubundaki çocuklarımıza da girişimcilik 
eğitimleri vereceğiz. Ayrıca il milli eğitim müdürlüklerimizle Yeni Nesil 
Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında kurulan Kendin 
Yap Atölyelerinde kazanılan bilgi ve becerilerin sergilenmesi ve yarışma 
usulü ile bölge genelinde tanıtılması amacıyla bir turnuva düzenleyecek, 
Uluslararası Kendin Yap Sempozyumunun ikincisini gerçekleştireceğiz. 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından uygulanmakta olan 

Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Projesi (Siber Vatan) projesinin belirli 
aşamalarını Bölgemizde de yaygınlaştırarak 2023 yılına kadar 1 milyon 
yazılımcı yetiştirilmesini amaçlayan projeye katkı sağlayacağız.

Genç istihdamı denildiğinde üniversitelerimizin de önemli bir paydaş 
olduğunu kabul etmemiz gerekir. Dört ildeki üniversitelerimizin kariyer 
merkezleriyle sürekli irtibatta kalmaya devam ederek üniversiteden 
mezun olacak öğrencilerin iş bulma ve kariyer planlama gibi hususlarda 
yaşadığı sorunları görüşecek, ortak çözümler üretmeye çalışacağız. 
Bu öğrencilerimizin staj imkânlarını ticaret ve sanayi odaları, organize 
sanayi bölgeleri ve iş dernekleriyle beraber artırmayı da hedefliyoruz. 
Bölgemizdeki kurum yöneticilerini ve Ajans personelimizi de işe dahil 
ederek üniversitedeki gençlerimizi tecrübeli insanlarla kariyer yolunda 
yönlendireceğiz.

1414 ZAFER
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BÖLGEDEN
HABERLER
Hazırlayan | Zeynep Gürlek | Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi

Afyonlu Emine'nin Hayatı Çikolata ile Değişti

Afyonkarahisar’da işi ve mesleği 
olmayan 19 yaşındaki Emine Akşit'in 
hayatı, Kültür Evleri Kooperatifi’nde 

kurulan atölyede çikolata üretimini öğrenip 
çalışmaya başlamasıyla değişti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek 
tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri 
projesi tüm hızıyla devam ederken, ilçelerde 
kurulan kültür evlerinde kadınlar birçok alanda 
üretim yapıyor. İlçelerdeki Kadın Kültür Evleri 
arasında en dikkat çekici olanı ise Evciler 
ilçesinde kurulanı. Evciler Hükümet Konağı 
binası zemin katındaki atölyede kadınlar İncila 
markası ile doğal çikolata üretimine başladı.

Kurulan atölyede işe başlayan 19 yaşındaki 
Emine Akşit, çikolata ustası olarak iş ve 
meslek sahip oldu. İşe başlama öyküsünü 
habercilere anlatan Akşit, zor ama bir o 
kadar da zorlu bir meslek seçtiğini ifade etti. 
Akşit, “Kooperatife girişim Afyonkarahisar 

Valisi Gökmen Çiçek ve Kaymakamımız Enes 
Emircan Buyuran sayesinde oldu. Çevremden 
‘Kooperatifte çikolata üretilecek, çalışmak 
ister misin’ dediler, ben de ‘Evet’ dedim ve 
kooperatifte öyle işe başladım. Çok güzel 
bir meslek olduğu için düşünmeden kabul 
ettim. İleride bu mesleği devam ettirmek için 
elimden geleni yapmayı düşünüyorum. Yaşım 
19 olmasına rağmen genç girişimcilerin neleri 
başaracağını öğrendim. Kooperatif sayesinde 
bir işim oldu, artık her gün çalışmak için işe 
geliyorum” diye konuştu.

Çikolata ile hayatının değiştiğini ve artık para 
kazanmaya başladığını dile getiren Akşit, 
çikolata ustalığını öğrenmek için sadece 
atölyede değil, evinde de çalıştığını kaydetti. 
Çikolatanın hayatını değiştirdiğini belirten 
Akşit açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Atölyede geldiğim her gün çikolata 
ürettiğimizde çok mutlu oluyorum. Çikolata 

hayatımı değiştirdi, hayatımı tatlandırdı 
diyebiliriz. Artık dışarıdan aldığım çikolatalar 
bana güzel gelmiyor. Kendi yaptığımız, 
ürettiğimiz çikolata bana daha güzel, daha tatlı 
geliyor. Mesleği öğreneceğime, başaracağıma 
inanıyorum. İlerde de mesleğimi devam ettirmek 
istiyorum. Kendi evimde de çalışıyorum, 
çabalıyorum. Tarım Kredi marketleri ile 
sözleşme imzaladıktan sonra aylık tahmini 5 
bin TL kazanabileceğim. Kazandığım para ile 
de ilerde mesleğimi sürdürmek için sermaye 
yapmayı düşünüyorum.” (İHA)

15ZAFER
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Bayat Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan 
kadın kooperatifi tarafından geçtiğimiz yıl 
deneme üretimi yapılan istiridye mantarı 

ilçenin tüm köylerine dalga dalga yayılıyor. 
Tamamen kadın eliyle üretilen istiridye mantarını 
ilçeye bağlı  Derbent ve İmrallı köyündeki 
kadınlarda üretmeye başladı. 

İlk hasatta büyük bir başarı elde eden kadınlar 
ürettikleri mantarları Kadın Kooperatifine teslim 
ediyor. İlk olarak mantar üretimi konularında 
eğitim alan kadınlar  Afyonkarahisar  Valisi 
Gökmen Çiçek’in destekleriyle kurdukları 
tesislerde hem üretim yapıyor hem de yaptıkları 
işten büyük keyif alıyorlar. Bayat Kadın 

Kooperatifi Üyesi Elif Süheyla Bodur, Bayat’ı 
bir mantar üssü haline getirdiklerini belirterek, 
“Sonra fark ettik ki aslında birçok kadın buraya 
gelmek, burada üretmek istiyor. Onlar için de 
köylerde birçok tesis kurduk. En güzel tarafı 
köylerde üretilen bu mantarlar için alım garantisi 
veriyoruz. Kadınlar üretim yaptıktan sonra bu 
mantarları nereye satacağız diye kesinlikle 
düşünmüyorlar. Sonuna kadar arkalarındayız. 
Bayat’ın bütün köylerine ulaşmayı hedefliyoruz. 
Kadınlarımız için elimizden geleni yapacağız” 
diye konuştu.

İmrallı köyünde mantar üreten Döndü 
Çetiner isimli mantar üreticisi şu ifadelere yer 

verdiler:“İnternetten baktım ilgimi çekti. Böyle 
bir şeyi de eşimle konuşuyordum. Hoşumuza 
gitti, denemek istedim. Benim ilk tecrübem 
olacak, elimden geleni yaparım, başarırım. 
Bugün 10. günümüz ilk hasadımıza 28 gün 
kaldı. Çok heyecanlıyız. Biz mantar üreten 
kadınlar olarak Bayat Kadın Kooperatifine 
bağlıyız. Ürettiklerimizi onlar alacaklar.” 
Gelini ile birlikte mantar üretimi yapan Zehra 
Yıldırım ise mantarlara bebek gibi baktıklarını 
söyleyerek, “İnşallah verimi yüksek bekliyoruz. 
Bu işlere yabancı değilim, Brüksel'de 5 sene 
kültür mantarı toplayıcılığı yaptım. Geceleri 
gelinim ilgileniyor, sabahta ben devralıyorum. 
Biz üreten kadınlara destek veren herkese çok 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu. (İHA)

Köylü Kadınlar Kolları Sıvadı, Mantar Üretmeye Başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde dövüş sanatı 
ve dansın harmanlandığı 'Tae Bo' 
etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Kütahya Merkezde faaliyet gösteren 
bir  spor  merkezinin antrenörleri tarafından 
Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde 
vatandaşların da katıldığı gösteri düzenlendi. 
Müzik eşliğinde spor yapan ve dans eden 
Gedizli vatandaşlar, hem eğlendi hem de form 
tuttu. Tae Bo Eğitmeni Serkan  Göçmen'in 
antrenörlüğündeki etkinliğe 7'den 77'ye çok 
sayıda vatandaş katıldı. Kar üstünde dansın 
keyfini çıkaran antrenör ve doğaseverler 
eğlence dolu dakikalar yaşadı.

Etkinlik için Muratdağı Termal Kayak Merkezine 
geldiklerini ve Muratdağı'na hayran kaldıklarını 
ifade eden spor merkezi antrenörleri "Gedizliler 
bize büyük ilgi gösterdi. Biz de Gedizli 
vatandaşların katılımı ile böyle bir etkinlik 

gerçekleştirdik. İlimizde Muratdağı gibi doğa 
harikası dağın bulunması, hem termal hem de 
kayak turizminin bir arada yapılması gerçekten 
büyük şans. 

Bizce bu güzelliğin herkes tarafından görülmesi 
gerekiyor. Tüm ülke vatandaşlarımızı bu 
güzelliğin keyfini çıkarmaya davet ediyoruz" 
dediler. (İHA)

Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde Dans Keyfi

https://www.sondakika.com/spor/
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Daha önce TİSK tarafından İşimizin Yarını 
temasıyla düzenlenen Ortak Yarınlar 
2021 Ödül Programı’nda "Kadınlar 

İçin Fayda Yaratanlar" kategorisinde ödül alan 
Kadın Kültür Evleri Projesi, bir başka ödülünü 
de Halkbank Üreten Kadınlar Yarışmasından 
elde etti.

“Değişim ve gelişimin mimarı kadınlar 
olacaktır” düşüncesiyle 24 Temmuz 2020’de 
Vali Gökmen Çiçek’in eşi Sümeyra Çiçek 
öncülüğünde hayata geçirilen Kadın Kültür 
Evleri Projesi başarıdan başarıya koşuyor. 
Tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilere 
avantajlı hizmetler sunmak hedefiyle Kadın 
Girişimci Bölüm Müdürlüğünü kuran Halkbank, 
girişimci kadınları cesaretlendirmek, projelerini 
hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla 
“Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nı 
organize ediyor. 

7 coğrafi bölgeden kadın girişimcilerin katılım 
gösterdiği inovasyon ve markalaşma ile ön 
plana çıkmış, bulunduğu yöreye katkı sağlamış, 
yöredeki diğer kadın girişimciler için ilham 
kaynağı olmuş, sıfır atık yaklaşımı ile öne çıkmayı 
başarmış veya bu nitelikleri ihtiva eden projeye 
sahip, sürdürülebilirlik yönünde somut adımlar 
atmış kadın girişimcilerin değerlendirilerek 
ödüllendirildiği Halkbank Üreten Kadınlar 
Yarışması’nda bir ödül de Kadın Kültür Evleri 
Projesinin oldu. Kadın Kültür Kooperatifleri 150 
bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

İstanbul’da gerçekleştirilen ödül törenine 

katılan Vali Gökmen Çiçek, ödül töreni sonrası 
duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. 
Vali Çiçek “Kadınlarımızdan yine hepimizi 
gururlandıran bir başarı hikâyesi geldi. Kadın 
Kültür Kooperatiflerimiz Halkbank Üreten 
Kadınlar Yarışmasında derece alarak para ödülü 
kazandı. Bu gurur hepimizin. Ben inanıyorum 
Kadın Kültür Evleri Projesi 2022’de çok daha 
büyük işler başaracak” ifadelerini kullandı.

Bir buçuk yıllık sürede açılan 25 kadın kültür 
evi ile 85.000’in üzerinde kadına ulaşılırken, 
kolektif çalışma ruhuyla 17 kadın kooperatifi 
kuruldu. Kooperatiflerde 213 kadın kendi işinin 
sahibi olurken, bulundukları ilçelerde evlerinde 
çalışan 60 kadına da destek sağlandı. Tarımsal 
üretimden gıdaya, hediyelik eşyaya kadar farklı 

sektörlerde çalışmalarını yürüten kadın kültür 
kooperatifleri, ülke ekonomisine yaklaşık bir yıl 
gibi bir sürede 6 milyon TL katkı sağladı.

Kadın Kültür Evleri ve Kooperatifleri, özellikle 
kırsal kesimde yaşayan kadınlarımızın eğitim, 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine 
katkı sağlamanın yanında kadınların 
istihdama katılımını teşvik edici faaliyetler de 
yapmaktadır.  Bu amaçla Kadın Kültür Evleri 
üretim atölyelerinde üretime katılan kadınların, 
üretimsel örgütlenmesi desteklenerek kadın 
üretimini gelire dönüştürecek olan sürdürülebilir 
satış ve pazarlama ağının oluşturulabilmesi için 
gerekli adımlar atılarak Afyonkarahisar’da 6 
tane Kadın Kültür Market hizmete açıldı.

Proje kapsamında ayrıca kadın kooperatiflerinin 
e-ticaretteki pazar payını arttırmak üzere 
albikere.com online alışveriş sitesi kurularak 
kadın kooperatifleri bu sitede satış yapmaya 
başladı. Oluşturulan bu model ile kadın 
kooperatifleri yaklaşık bir yıl gibi bir sürede 
6 milyon TL ciro elde etti. Sosyal sorumluluk 
kapsamında kurulan albikere.com online 
alışveriş sitesi ile satışlardan elde edilen 
gelir, ilde yaşayan öğrencilere burs katkısı 
sağlamaktadır. İl genelindeki tüm kadınlara 
doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet veren 
bu model ilimizdeki tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının, üniversitelerin, STK’ların ve özel 
sektöründe içinde yer aldığı bir yürütme kurulu 
ile güçlenerek hizmet vermektedir.

Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri Projesi 
Başarıdan Başarıya Koşuyor
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Yunusemre Belediyesinin hayata 
geçirdiği, kentin tarih ve kültür turizmine 
katkı sunan Osmanlı Müzesi, yoğun 

ilgi görüyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Çerçi de zaman zaman vatandaşlara 
bizzat rehberlik ederek müzeyle ilgili bilgi 
veriyor.

Yunusemre Belediyesi’nin “Yüzüncü Yıla Yüz 
Proje” vaatleri arasında yer alan; içerisinde 
Manisa’da yetişen Osmanlı padişahları, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, Manisalı milli mücadele 
kahramanları, Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre 
ve Tapduk Emre’nin de aralarında yer aldığı 
silikon heykellerin yanı sıra o dönemi mizanse 
eden eserlerin yer aldığı Manisa Osmanlı 
Müzesi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 
Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan 
Osmanlı Müzesi’ni her kesimden vatandaşlar 
ziyaret ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı 
Mehmet Çerçi, müzede yer alan eserlerin 
tarihiyle ilgili vatandaşlara fırsat buldukça bizzat 
rehberlik ediyor. Başkan Çerçi, müzeye ilginin 
çok fazla olduğunu, gösterilen ilgiden memnun 
olduklarını söyledi. Belediye Başkanı Çerçi 

konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İçerisinde 
İrfan Meclisi, Türk İslam Geleneksel El Sanatları 
Atölyesi, Osmanlı Müzesi, Misafirhane, 
kafeterya, seyir terasları, otopark, oyun ve 
spor alanları bulunan Yunus Emre Kültür Parkı, 
kentimize çok yakıştı. Alanda bulunan Osmanlı 
Müzesi’ne de vatandaşlarımızın ilgisinin fazla 
olması ne kadar doğru bir projeyi hayata 

geçirdiğimizin en güzel örneği. Şehzadeliklerini 
Manisa’da geçiren Osmanlı Padişahları, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk heykellerinin yanı sıra, 
Anadolu yarımadasında yaşayan halkın özgün 
kültürünün ürünü olan geleneksel kıyafetleri 
görmek üzere vatandaşlarımızı 7 gün açık olan 
Manisa Osmanlı Müzesi’ne bekleriz” dedi.

Osmanlı Müzesi Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Açılışta konuşan Şentop, "Sıtkı Olçar, 
'Çininin Picassosu' ve 'Çini Dervişi' 
olarak anılmıştır. Çiniciliğe farklı bir boyut 

katarak hem kendi isminin hem de memleketi 
Kütahya'nın dünyaca bilinmesini, tanınmasını 
sağlamıştır" dedi.

Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü Sıtkı 
Olçar'ın önemli eserlere imza attığını vurgulayan 
Şentop, "Bugün buluşma vesilemiz, sergimizin 
adını taşıdığı, Sayın Nida Olçar'ın 'el aldığı' sevgili 
babası ve ustası, ünü ülkemizin sınırlarını aşan 
hünerli eli Sıtkı Usta'yı hayırla yad ediyorum. 
Ulusal ve uluslararası sergilerde vefatına kadar 67 
kişisel sergiyle ülkemize hizmet etmiş, Kütahya'nın 
medarı iftiharı merhum Sıtkı Olçar, çini sanatında 
kendi tarzını oluşturmuş ve ünü sınırlarımızı 
aşmış nadir sanatçılarımızdandır. 2008 yılında 
'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü alan 
merhum Sıtkı Olçar, 'Çininin Picasso'su' ve 'Çini 
Dervişi' olarak anılmıştır, anılmaktadır. Bazıları 
onu Kütahya'da çini sanatını ayağa kaldıran usta 

olarak anar ve anlatır. Bunun bir sebebi kendine 
ve sanatına ilham veren çiniciliğin merkezi 
Kütahya'dan hiç kopmamasıdır. Merhum Sıtkı 
Olçar da bu sanatın gelişiminde kilit bir isim olarak 
yer almıştır. Çiniciliğe farklı bir boyut katarak hem 
kendi isminin hem de memleketi Kütahya'nın 
dünyaca bilinmesini, tanınmasını sağlamıştır. Bu 
vesileyle İznik, Kütahya ve Türkiye'yi başarılarıyla 
temsil edecek, nice yeni evlatlarımızın yetişmesini 
sağlayacak ve çini geleneğimizi çağdaş formlarla 
gelecek nesillere aktaracak bütün sanatçılarımıza 
selam ediyorum" diye konuştu.

Nida Olçar'ın, ustası Sıtkı Olçar'dan aldığı eğitimi 
modern sanatla buluşturarak çok farklı formlarda 
başarılı eserler ortaya çıkardığını aktaran 
Şentop "Beş yaşından itibaren Sıtkı Usta'nın 
rahle-i tedrisinde yetişmiş, kendi tabiriyle eski 
hammaddelerle sanatını icra eden; kaz kanadı 
fırça ve toprak boyadan vazgeçemeyen, pergelin 
sabit ayağı gibi bin asır önceki geleneğe bağlı 
ama yeni ve modern çizgilerle çalışan sanatçımız 

Sayın Nida Olçar Hanımefendi'nin, ustasından 
devraldığı bu meşaleyi elden ele yeni nesillere 
aktaracağına hiçbirimizin şüphesi yok. Bin 
yıllık çini geleneğimizi modern zevkle tekrar 
yorumladığı; sefertasları, keşkülü fukaralar, şifa 
kapları ve zarif objeler, bugünden itibaren, iki hafta 
boyunca meraklıları tarafından Dolmabahçe'de 
gezilebilecek" ifadelerini kullandı. (İHA)

Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi, 
TBMM Başkanı Şentop'un Katılımıyla Açıldı
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Kütahya Simav 
Jeotermal 
Kaynaklı 
Sera TDİOSB’de 
Bin 500 Kişiye 
İstihdam İmkanı

Tarım ve Orman Bakanlığı  Kütahya 
Simav Jeotermal Kaynaklı Sera 
TDİOSB projesi ile ilgili güncel verileri 

paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı 
verilere göre, Kütahya Simav Jeotermal 
Kaynaklı Sera TDİOSB projesi kapsamında 
1,2 milyon metrekare alana 32 işletme 

3 sanayi tesisi kurulacak. Proje faaliyete 
geçtiğinde  Türkiye'nin sebze üretimine 32 
bin ton katkı ve bin 500 kişiye istihdam 
sağlanacak.

Uşak Valiliğince 2022 yılı "Aile Yılı" 
çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyan 
ailelerin eğitim ve danışma hizmeti 

alabilmesi amacıyla Aile Danışma Merkezi açıldı.

Köme Mahallesi'ndeki merkezin açılışına Vali 
Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet 
Çakın,  Vali Yardımcısı Vekili Musa Aydemir, İl 
Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma 
Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Ertan Keleş, İl Müdürleri ile diğer ilgililer 
katıldı.  

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından merkezi 

gezen Vali Funda Kocabıyık, 2022'yi "Aile Yılı" 
olarak ilan ettiklerini ve bu kapsamda çalışmalar 
yürüttüklerini söyledi.

Aile Danışma Merkezi'nde ihtiyaç duyan ve 
isteyen ailelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti 
alabileceğini ifade eden Vali Funda Kocabıyık, 
"Ailelerimiz ihtiyaç duydukları konularda 
danışma hizmeti alarak karşılaştıkları sorunların 
çözümünde kendilerine yardımcı olacak uzman 
desteğine kavuşacaklardır. Merkezimizde her 
gün farklı kurumlardan uzmanlarımız görev 
alacak ve vatandaşlarımız bu uzmanlarımızla 
görüşerek ihtiyaç duydukları konularda onların 

desteğini alabileceklerdir. Hangi gün hangi 
uzmanlarımızın danışmanlık merkezinde görev 
alacağı ile ilgili bilgilendirmeyi Valiliğimiz sosyal 
medya hesaplarından paylaşacağız."

Aile Danışmanlık Merkezi Pazartesi günleri Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Yeşilay Danışmanlık 
Merkezi (YEDAM);  Salı günleri  Uşak İl 
Müftülüğü;  Çarşamba günleri  Uşak İl Sağlık 
Müdürlüğü;  Perşembe günleri  Uşak Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Uşak Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı;  Cuma 
günleri  Uşak Valiliği’nce danışmanlık hizmeti 
verilecek.

Uşak Valiliği Aile Danışma Merkezi Hizmete Açıldı
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Şehzadeler Belediyesi 20 Bin Zeytin Fidanı Dağıttı

Şehzadeler Belediyesi Karayenice 
Mahallesi’nde düzenlenen törenle 
üreticilere 20 bin zeytin fidanını ücretsiz 

olarak dağıttı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 
Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, 
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 
ve daire müdürlerinin de katıldığı törende 14 
mahalledeki üreticilere fidanları verildi. Törenin 
açılış konuşmasını yapan Mahalle Muhtarı 
Hakkı Başaral Şehzadeler Belediyesi’ne 
mahallelerine yaptıkları hizmet ve üreticilere 
verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk 
Çelik ise, ilçedeki üreticiler için yaptıkları 
çalışmalardan söz ederek şunları söyledi: 
“Şehzadeler Belediyesi olarak 90 kilometre 
ova yolu bakımını hayata geçirdik. Bu Manisa 
tarihinde bir rekordur. Daha önce traktörlerle 
tarlalarına bahçelerine girmekte zorlanan 
çiftçilerimizin bugün arabalarıyla gittiklerine 
şahitlik ediyoruz. Manisa’da çiftçilerimiz 
olumsuz hava şartlarından etkilenmesin 
diye iki tane erken uyarı sistemini kurarak 
çiftçilerimize ciddi bir hizmette bulunmuş olduk. 
Çiftçilerimiz daha verimli tarım yapabilsin diye 
sayısız kurs düzenleyerek sertifikalarını teslim 
ettik. Ege Bölgesi’nin en büyük en güzel ve 
en modern Kiraz Pazarını 132 dönümlük bir 
alanda yaptık. Arıcılığı desteklemek için arı 
kovanları dağıttık. Yerli tohumu desteklemek 
için Tohum Takas Günlerini organize ettik ve 
düzenlemeye devam ediyoruz. Tarım fuarlarına 
çiftçilerimiz gidebilsin yeni teknolojileri bilsin 
diye ücretsiz ulaşım desteği verdik. 2021 yılı 
içerisinde 103 km ova yollarında soğuk asfalt 
çalışması yaptık. Hani Cumhurbaşkanımız, 

milletin adamı diyor ya ‘nereden nereye‘ diye, 
traktörle gidilemeyen yollardan asfaltla gidilen 
yollara geldik hamdolsun.”

Üreticiler için projelerinin devam ettiğini 
ifade eden Başkan Çelik, “Önümüzdeki 
günlerde 18 ton kuru üzüm dağıtıyoruz. 33 
bin kişiye bu üzümler dağıtılacak. Bunlardan 
31 bini Şehzadeler’deki tüm öğrenci ve 
öğretmenlerimiz. Pandemi döneminin 
kahramanları sağlık çalışanlarımızın tamamına 
yarımşar kiloluk kuru üzüm hediye ediyoruz. 
Bunu yaparken iki şeyi hedefliyoruz. Birincisi 
hemşehrilerimiz, gençlerimiz sağlıklı beslensin, 
üzümün sayısız faydasından istifade edebilsin. 
İkincisi üzümün iç piyasada tüketilmesi 
yaygınlaşsın. Önümüzdeki günlerde dağıtıma 
başlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Zeytin fidanını dağıtmak için bir araya 
geldiklerine dikkat çeken Başkan Çelik, “20 

bin zeytin fidanı yaklaşık bin dönümlük 
bir alanın daha zeytinle süslenmesi, 

bin dönümlük bir alanda daha zeytin 
yetiştirilmesi demek. Şehzadeler 
Belediyesi olarak duyurularımızı 
yaptık ve müracaat eden hiçbir 

üreticimizi geri çevirmedik. Müracaat 
sayısı 20 bine denk geliyordu, 20 bin 
fidanı temin ederek bugün burada 

14 mahallemizdeki üreticilerimize bu 
fidanları dağıtıyoruz. Diğer mahallelerimizdeki 
üreticilerimize de arkadaşlarımız pazartesi 
gününden itibaren ulaştıracaklar.” dedi.

Mahalle muhtarının meyve fidanı talepleri 
olduğunu ilettiğini kaydeden Başkan Çelik, 
“Buradan talimatı veriyorum. Bu talepleri de 
alalım ve çalışmamızı, hazırlıklarımızı yapalım. 
Önümüzdeki yıl da talep edilen bu fidanları 
size dağıtalım. Yeter ki fidanlar toprakla 
buluşsun, siz onlara bakın büyütün. Daha çok 
ürün elde edelim, daha çok satalım, ihraç 
edelim. Şehzadeler’i, Manisa’yı Türkiye’yi 
zenginleştirelim. Türkiye’nin kutlu yolculuğunda, 
kutlu yürüyüşünde biz de katkıda bulunmuş 
olalım.” diye konuştu.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara 
ise hayırlı bir vesile için bir araya geldiklerine 
değinerek Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer 
Faruk Çelik’e, Şehzadeler tarımına verdiği 
katkılar için teşekkür etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de, “Şehzadeler 
çiftçisi kendisine yapılan yatırımın geri 
dönüşünü fazlasıyla yapıyor. Manisa zeytinlik 
alanında ve zeytin üretiminde Türkiye’de 
birinci sıraya yerleşmiştir. Tarım ürünlerinde 
birçok alanda ya birinci ya ikinci ya da ilk on 
içinde. Bu şunu gösteriyor; biz ne kadar destek 
verirsek verelim daha fazlasını çiftçimiz bizim 
için üretiyor. Bu Manisa çiftçisinin çalışkanlığını 
göstergesidir. Yeni gelen taleplere hemen cevap 
verilmesi de bizim için sevindiricidir.” şeklinde 
konuştu.

Konuşmaların ardından zeytin fidanları protokol 
üyeleri tarafından üreticilere dağıtıldı.
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Dünyanın beş büyük turizm fuarı 
arasında yer alan EMITT - Doğu 
Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat 

Fuarı (EMITT 2022), TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 25. kez kapılarını ziyarete açtı.

Vali Funda Kocabıyık Uşak standının açılmasıyla 
birlikte Milletvekili Mehmet Altay, Vali Yardımcısı 
Semih Cembekli, Ulubey Belediye Başkanı 
Veli Koçlu, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Suat Selim Kandemir, İstanbul Karahallılar 
Vakfı Başkanı Şeref Özyurt, Egeliler Birliği 
Dernek Başkanı Hüseyin Raşit Öz, Uşaklılar 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Banaz Yazıtepe 
Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, oda ve meslek 
kuruluşları üyeleri ile bir araya geldi.

Ayrıca Uşak standını ziyaret eden Eski Sağlık ve 
Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük 
Milletvekili Cumhur Ünal, Vali Funda Kocabıyık 
tarafından ağırlandı.

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında 
yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı’yla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Vali Funda Kocabıyık, “103 ülkeden 
çeşitli kurum ve şirketlerin temsil edildiği, 45 
binin üzerinde ziyaretçi ağırlaması beklenen 
EMITT 2022 ülkemizin ve ilimiz turizmi 
açısından önemli faydalar sağlamaktadır. 

9-12 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerimizi 
ağırlayacağımız EMITT 2022’de hazırladığımız 
Uşak standında ilimizin tarihi ve kültürel 
değerlerini tanıtacağız. Standımızda termal 
kaynaklarımız, Ulubey Kanyonları, cam 
teras, antik kentler, tarihi yapılar gibi turizm 
değerlerimizin yanı sıra Uşak halısı, Eşme kilimi, 
Karun hazineleri gibi kültürel değerlerimizi de 
tanıtma ve sergileme imkanı bulacağız. Fuarın, 
ilimiz turizmine önemli bir ivme kazandıracağına 
inanıyoruz.” dedi.

EMITT Fuarının Uşak’ın tanıtımına önemli 
katkılar sağlayacağını belirten Vali Funda 
Kocabıyık, “Ülke olarak, Uşak olarak turizmden 
daha yüksek gelir elde etmek için fuarlara 
katılımı ve tanıtım çalışmalarını önemsiyorum. 
Fuardaki Uşak standımıza hemşehrilerimiz ve 
fuara gelen ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Uşak 
Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilen 
fuara katılım sürecimize katkı sağlayan tüm 
kurum ve kuruluşlarımıza, emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Funda Kocabıyık, 25. EMITT Fuarı 
Uşak Standında Misafirlerini Ağırladı
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Sayın Nurşen Sevben Karakaş dilerseniz 
röportajımıza sizi tanıyarak başlayalım. 
Bize biraz kendinizden bahsedebilir 

misiniz?

47 yaşındayım. Manisa’nın Soma ilçesinde 
doğdum ve büyüdüm. Çocukluğum ve eğitim 
hayatım Soma da geçti. İlkokulu Namık 
Kemal İlköğretim Okulu, ortaokulu Yüzüncü 
Yıl İlköğretim Ortaokulu, liseyi de Soma 
Linyit Lisesi’nde tamamladım. Hatta şu an 
ön yargıları kırmak adına üniversite sınavına 
hazırlanıyorum, çünkü 8 yıl öncesine kadar 
ben de ev hanımıydım. Eşim ise özel sektördeki 
bir maden işletmesinde yeraltı ustası olarak 
çalışmıştı, artık emekli oldu. Ancak 8 yıl önce 
eşimin böbrek rahatsızlığı ortaya çıkınca ben 
de bu durumda eşime destek olmak ve onun 
sorumluluğunu paylaşmak adına iş hayatına 
atıldım. İlk önce bir Network Marketing firmasına 
8 ay boyunca beden dili, ikna yöntemleri vb 
alanlarda kişisel gelişim eğitimleri verdim. 
Daha sonra iş değişikliği yaparak eğitmenlik 
görevimi bırakmak zorunda kaldım. Daha 
sonra Soma’da Önce Kadın Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi’nin kuruluşunda yer aldım 

ve kooperatifte bizzat çalışmaya başladım. 
Halen yoğun bir şekilde iş dünyasında kurucu 
ortağı olduğum Soma’da Önce Kadın Girişimi 
Kooperatifinin Yönetim Kurulu başkanı olarak 
görev yapıyorum. 

Peki kooperatif alanı dışında farklı alanda da 
faaliyet gösteriyor musunuz? 

Evet, kooperatifte devam etmekte olduğumuz 
tekstil işlerimize ilaveten, farklı bir alanda daha 
faaliyet göstermeye başladım. Solucan gübresi 

üretim yeri oluşturdum.  İyi tarım uygulamalarına 
dikkat ederek üretim yaptığım 5 dönüm açık 
alan ve 400 m2 kapalı alana sahip bir seram 
var. Seram, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 
%75 hibe destekli örtü altı yetiştiriciliği projesi 
kapsamında kuruldu. En büyük destekçim eşim. 
Ben kooperatifte çalıştığım için kendisine mesai 
bittikten sonra yardımcı olmaya çalışıyorum. 
Kendi bahçemizde kullandığımız gübrenin bir 
kısmını kendimiz üretiyoruz.  Yetiştirdiğimiz 
ürünleri pazar yerinde kendimiz satıyoruz. 
İsteyene toptan satışımız da oluyor.

Nurşen KARAKAŞ
Soma’da Önce Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi Başkanı
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Soma’da Önce Kadın Girişimi Kooperatifi ne 
zaman ve nasıl doğdu?

Aslında kooperatif yaklaşık 8 yıl önce 13 
Mayıs 2014’te Soma’da herkesin bildiği o elim 
maden kazasından sonra kuruldu. O faciada 
bizim ailemizden de 3 kayıp oldu ne yazık ki. 
Üzüntü dolu günlerdi, umarım bir daha böyle 
bir acı yaşamayız. O zamanlar hem farklı 
uğraşlar ile meşgul olarak bir parça da olsa 
yaşadığımız üzüntülerden uzaklaşmak, hem 
de el becerilerimi geliştirmek için halk eğitim 
merkezinde açılan kurslar ilgimi çekti. Faciadan 
sonra, VODAFONE ve KAGİDER'in (Türkiye 
Kadın Girişimciler Derneği) ortak projesi 
kapsamında önce Soma’da madenci eşlerinin 
öncelikli olarak ele alındığı, onlara el becerileri 
kazandırmak ve kadınlarımızı geliştirmek 
amaçlı faaliyetler başlatıldı. İlk olarak 400 
kadına 8 ay eğitimler verildi. Ben de eğitimler 
tamamlandığında, kooperatifleşmeye gidecek 
el sanatları kursu olduğunu öğrenince, benim 
için bu heyecanlı süreç böylelikle başlamış 
oldu. 2015 yılında da 50 gönüllü kadın ile 
Soma’da Önce Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi kurulmuş oldu. 

Soma’da Önce Kadın Girişimi Kooperatifinin 
kuruluş amaçları nelerdir? 

Bundan birkaç yıl öncesine kadar Soma’da 
kadınların çalışabilecekleri bir ortam maalesef 
yoktu. Madencilik alanında uzmanlaşmış 
ilçemiz daha çok erkeklerin istihdamına imkan 
tanıyordu. Kadınlar ise ya komşu ilçelerde 
bulunan tekstil atölyelerine, ya konserve 
fabrikalarına ya da yaz kış demeden tarlalarda 
tarım işcisi olarak çalışmaya gidiyorlardı.  
Bazıları ise aile ve çevre baskısı nedeniyle 
çalışma fırsatı dahi bulamıyorlardı. Bazen 
de çalışmak istediklerinde eşleri vardiyalı 

çalıştığı, çocukları okula gittiği ve çalışma 
saatleri uygun olmadığı için dışarıda çalışma 
imkânı bulamıyorlardı. Kooperatifimiz bu 
durumu ortadan kaldırmak ve kadınlarımıza 
Soma’da kalıcı istihdam sağlamak amacı ile 
kuruldu. Böylelikle kadınlarımız kooperatif 
imkânlarından faydalanarak bizden parça başı iş 
alarak yaptıkları adet kadar ücret kazanabilme 
imkânına kavuştular. Çıkış noktamız madenci 
eşlerine yönelik olmasına rağmen günün 
sonunda Soma’da yaşayan bütün kadınlara 
hitap ederek evlerinde para kazanma imkânı 
sağlamış olduk.

Soma’da Önce Kadın Girişimi Kooperatifi 
bugüne kadar neler yaptı, faaliyetlerinizi sizden 
dinleyebilir miyiz? 

Kooperatifimizin hali hazırda 11 resmi ortağı 
bulunmakta olup el sanatları ve tekstil atölyesi 
olmak üzere de kooperatifimiz bünyesinde 2 
atölyemiz mevcuttur. Bugüne kadar Beymen, 
Koton, English Home gibi çok büyük firmaların 
el işciliği gerektiren aksesuarlarını ürettik. 
Bunun yanı sıra KAGİDER, Mercedes, Marlboro, 
Samsung, Manisa OSB’ye iş üniformaları ve 
kurumsal hediyelikler kapsamında dikiş işlemleri 
yapıyoruz. İş üniformalarında fason üretim 

yaparken, kurumsal hediyelikler de sipariş 
üzerine çalışmaktayız. Kooperatif ortaklarımız 
parça başı ya da saat ücreti alarak çalışırken, 
kooperatif ortakları dışındaki kadınlarımız da 
temizleme ve paketleme aşamasında bize 
yardımcı oluyorlar. Onlar da el becerilerine 
göre yaptıkları adet kadar ücret alıyorlar. 
Bunun dışında, daha çok kadınların ve genç 
bireylerin toplumda kendilerini daha iyi ifade 
etmeleri adına eğitim amaçlı çalışmalarımız 
oluyor. Örtüaltı tarımla süs bitkisi yetiştiriciliği 
bunlardan biri. Bu süreçte kadınlarımız ve 
gençlerimize alanında uzman kişiler tarafından 
girişimcilik, zaman yönetimi, iş hukuku, dijital 
pazarlama, etkili iletişim ve beden dili gibi pek 
çok eğitimlerin alınmasını sağlıyoruz.

Kurumsallaşma ve tanıtım amaçlı faaliyetleriniz 
var mıdır?

Kooperatifin faaliyetlerinin ve ürettiği ürünlerin 
yer aldığı bir web sayfamız henüz yok ne yazık ki. 
Ancak olmasını da elbette ki çok istiyoruz.  Çünkü 
kurumsallaşmanın pazar ağını genişletmek için 
çok önemli olduğuna inanıyoruz ama günümüz 
şartlarında bu gerçekten zor. Ancak yine de 
görünürlüğümüzü artırmak adına bir reklam 
filmi çekmeyi planlıyoruz ve web sayfası alt 
yapımızı oluşturmak için çalışmalarımız devam 
ediyor.

Kooperatifinizin yurt dışına ya da yurtiçinde 
il dışına açılma imkanı oldu mu, olduysa nasıl 
çalışmalar yürütüldü? 

Yurt dışına ihracat yapaya iki firmaya ağırlıklı 
olarak fason üretim gerçekleştiriyoruz. 
Üretimimiz aracılığı ile diktiğimiz bebek ev 
tekstili ürünlerini, Avrupa ülkelerine, geri hizmet 
iş üniformaları hem Türkiye, hem Avrupa hem 
de Arap ülkeleri üzerinden dünyanın pek çok 

Nurşen KARAKAŞ
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yerine gönderiyoruz. Yaptığımız kurumsal 
hediyelikler de yine aynı şekilde çalıştığımız 
kurum kuruluşlar aracılığı ile yurt içi ve 
yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda 
dağıtılmaktadır. Ancak henüz kendi markamız 
ile yurt dışı bir ticaretimiz olamadı ne yazık 
ki, ama amaçlarımızdan biri de ürünlerimizle 
dışarıya açılmak inşallah. Bu noktada ilk etapta 
dijital platformlarda satış mağazası açmayı 
planlıyoruz.

Soma’da Önce Kadın Girişimi Kooperatifi’nin 
diğer Sivil Toplum Örgütleri ile olan ilişkileri 
nasıl, ortak faaliyetlerde bulunuyor musunuz, 
bu konuda neler söylemek istersiniz? 

Hem kendi şahsım adına hem de kooperatif 
yönetim kurulu başkanı olarak STK’lar ile 
çokça çalışıyoruz. HABİTAT derneğinin 
yürütmekte olduğu Paramı Yönetebiliyorum 
projesi kapsamında kadın kooperatifleri ve 
genç bireyler için gönüllü olarak Finansal Okur-

Yazarlık eğitimlerini veriyorum. Ayrıca Alternatif 
Yaşam Derneği’nin projesi kapsamında, 2015 
yılından bu yana her yaz (pandemi süreci 
hariç) ergenlik çağındaki gençler ile birlikte 
Kaş'da düzenlenen kamplar için katılımcıları 
organize ederek projelerine destek veriyoruz. 
Bu faaliyetlerde Soma gönüllüsü olarak görev 
aldığım için yine kesinlikle bir ücret almıyorum. 
Manisa ili kadın kooperatifleri olarak da her ay 
düzenli şekilde bir araya geliyor ve koordinasyon 
toplantılarımızı organize ediyoruz. Böylelikle 
pazarlama ağımızı geliştirerek ürünlerimizin 
satışı için birbirimize destek oluyoruz.

Zafer Kalkınma Ajansı faaliyetleri hakkındaki 
düşünceleriniz nedir, SOGEP projenizden biraz 
bahsedebilir misiniz?

Zafer Kalkınma Ajansı ile 2019 yılı başlarında 
tanıştım. Ajansın faaliyetlerini çok önemsiyor 
ve çalışmalarını da yakından takip etmeye 
çalışıyorum. Hatta 2020 yılında Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilmiş Sosyal 
Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 
bizler de kooperatif olarak Manisa’dan 
Bakanlığa gönderilen bir proje içerisinde yer 
aldık. Soma Belediyesi önderliğinde EÜAŞ’ın 
atıl binasında 4 kadın kooperatifi ilk kez bir 
araya getirilerek 3 üretim atölyesi ve oyun 
alanından oluşan bir kampüs kurulacak, 42 
kadının istihdamı sağlanacak, çalışan kadınların 
okul çağına gelmemiş 10 çocuğuna bakım 
imkanı sunulacak, 249 dezavantajlı kadına 
eğitim verilecek, ekonomisi madene dayanan 
ilçede sektörel çeşitlilik sağlanacaktır. Proje ile 
Soma faciasında yitirilen 301 hayatın anısına 
301 hayata dokunulacaktır. Biz de bu projenin 
içerisinde yer aldığımız için çok mutluyuz ve 

kendi adımıza gurur duyuyoruz. Bölgemiz 
için yapmakta olduğunuz tüm çalışmalar için 
şükranlarımı sunarım.

Kooperatifin gelecekte gerçekleştirmeyi 
planladığı faaliyetler var mıdır, nelerdir? 

Bu bir bayrak yarışı ve zaman ne gösterir 
bilemiyoruz aslında.  Bizler bugüne kadar 
Somalı kadınlar için güzel işlere imza atmanın 
gurunu yaşarken, bayrağı bizlerden sonra 
gelecek olan genç bireylere de devretmek 
istiyoruz. Ustalarımızdan çok şey öğrendik ve 
işimizde hep en iyisini ortaya çıkarma prensibi 
ile bugünlere geldik. Bizlerin de öğrendiklerimizi 
genç nesillere öğretmek görevimiz ve bunu çok 
istiyoruz. Bu sebeple özellikle gençlerin istihdam 
edilerek üretim zincirine dahil edilebileceği 
proje fikirleri üzerinde çalışmalarımız devam 
etmekte.

Soma’da Önce Kadın Girişimi Kooperatifi 
faaliyetleri hakkında yaptığınız bilgilendirme 
için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek 
istediğiniz bir husus var mıdır? 

Kurulduğumuz günden bu güne kadar bizden 
desteğini hiç esirgemeyen Soma Belediyesi ve 
Belediye Başkanımız Sayın Ali Tulup’a, tekstil 
atölyemizin kurulmasına öncülük ederek her 
daim yanımız da olan KAGİDER üyesi sayın 
Rana Tülin Yazıcı’ya, pandemi döneminde 
bizimle çalışmayı tercih eden ve hala çalışmaya 
devam ettiğimiz İzmir menşeili bebek ev 
tekstili ürünlerinin satışını yapan firmaya 
bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür 
ederim. Kooperatifimize kendimizi 
anlatma fırsatı verdiğiniz için siz 
değerli dostlara da teşekkürlerimi 
sunarım.  Son olarak en büyük 
teşekkürümü, 7 yıldan bu yana 
bu yolda birlikte yürüdüğümüz 
çok değerli kooperatif 
ortaklarımıza sunarım.
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Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında 
Ajansımız tarafından desteklenen proje kapsamında 3 adet 
Kendin Yap Atölyesi kurulmuş ve bu atölyelerde TeknoFrig Robot 

ve Yazılım İstasyonu ile Frigya Dizayn Tasarım İstasyonu bulunmaktadır. 
Proje ile 6-14 yaş grubunda bulunan okul çağı öğrencilerine 21.yy 
becerilerini (tasarım, robotik ve kodlama vb.) kazandıracak atölyeler 
kurulması amaçlanmıştır.

Kurulan atölyelerde ulaşım imkânları kolay olan iki merkezde toplam 
27 köy ve beldede bulunan okulların öğrencilerine hizmet verilmektedir. 
Atölyeler teknoloji ile uyumlu, bireysel ve grup halinde çalışmayı mümkün 
kılan, yeni nesil eğitim yöntemlerini uygulamaya elverişli fonksiyonel 
öğrenme alanları olarak tasarlanmıştır. 

6-14 yaş grubuna eğitim veren öğretmenlere robotik kodlama, 3D 
tasarım ve ahşap şekillendirme gibi eğitici eğitimleri verilmiştir. Ayrıca üç 
boyutlu tasarımların yanı sıra ahşap ve el işlerine dayalı olan FrigyaDizayn 
Tasarım İstasyonunda da teknoloji tasarım bölümlerinden 9 öğretmenin 
de mesleki gelişimlerine katkı sağlanmıştır.

İhsaniye Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı

Proje Sahibi : İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : İhsaniye Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 289.316,80 TL

: 248.316,80 TL

: % 85,83

: 15 Ay

: Afyonkarahisar

: İhsaniye

PROJELERDEN 
GELİŞMELER
Hazırlayan | İzleme ve Değerlendirme Birimi

ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
DESTEKLENEN

YENEP

Proje ile bağlantılı olarak “Kendin Yap, Çağı Yakala” isimli Erasmus + 
projesi ile 42.000 Euro destek alınmıştır. Erasmus + projesi Ajansımız 
desteği ile kurulmuş olan “İhsaniye Kendin Yap Atölyesi” projesini 
tamamlayıcı nitelikte olup öğretmen ve idarecilerin dijitalleşen çağın 
gereği olan “Robotik Kodlama ve STEM” alanında Avrupa’daki iyi 
uygulama örneklerinin yerinde görmesi sağlanmıştır.

25ZAFER
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Ajansımızın desteğiyle hayata geçirilen proje ile 1 adet atölye 
kurulmuş olup bu atölyenin içerisinde 2 adet istasyon 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan Dijital İçerik Geliştirme 

İstasyonu'nda fiziksel ortamda gerçekleştirilmesi zor olan interaktif 
deneyler, canlandırmalar, simülasyonlar, tasarımlar (grafik, web), oyunlar, 
robotik kodlamalar ve çoklu ortam düzenlemeleri gerektiren büyük 
projeler için uygulamalar gerçekleştirilmektedir. İkinci istasyon olan 
Beceri Geliştirme İstasyonu'nda ise sorgulamaya, tasarımsal düşünmeye 
ve kavramsal öğrenmeye yönelik, bireysel ya da grup çalışmasına uygun 
tasarlanan genellikle el becerisi isteyen; ahşap şekillendirme ve boyama, 
ürün baskılama, maket ve lego uygulamaları ve sanatsal çalışmalar 
yapılmakta ve mesleklerle ilişkilendirilmiş ürünler oluşturulmaktadır.

Yapılan çalışmalar sayesinde, dijital eğitim ve öğretim içeriği geliştirme 
ekosistemine katkı sağlanmaktadır. Öğrencilerin atölyede yaptığı yeni 
nesil uygulamalar sayesinde dijital çağın oluşturduğu yeni iş alanlarında 
ve el becerisi isteyen mesleki alanlarda tecrübe kazanıp kalifiye ve 
eğitimli birey olarak yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

Kırkağaç Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Kırkağaç Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 186.480,01 TL

: 166.199,24 TL

: %89,12

: 15 Ay

: Manisa

: Kırkağaç

YENEP

2626 ZAFER
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YENEP kapsamında Ajansımızın desteklediği proje kapsamında 1 
adet atölye kurulmuş olup bu atölye bünyesinde 3 adet istasyon 
bulunmaktadır. Atölye kapsamında dijital dönüşümün teşvik 

edilmesi, yenilikçi okul-sektör iş birliği modellerinin kurulması, gençlerin 
eğitim seviyesinin ve iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 
Atölyede bulunan istasyonlardan ilki olan Robotik Kodlama ve Tasarım 
İstasyonu’nda kodlanabilir robotik setler, eğitsel robot kitleri ile 
programlama dillerinin temel eğitimleri verilmektedir. Öğrenciler burada 
kazandıkları bilgi ve becerileri ikinci istasyon olan Yöresel ve Turistik Ürünler 
Üretim İstasyonu’nda ürünlere dönüştürmektedir. Bu sayede, ortaya somut 
ürünler çıkmakla birlikte öğrencilerin el becerileri geliştirilerek yaratıcılıkları 
teşvik edilmektedir. Sanal Gerçeklik İstasyonu’nda ise gerçeklik teknolojileri 
ile ilgili tasarımlar ve ürün çıktıları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
istasyonda öğrenciler, nesneleri 3 boyutlu olarak tanıma imkanı bulmakta, 
ürün tasarlayıp ders materyalleri geliştirebilmektedir.

Kula Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Kula Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 455.374,61 TL

: 409.051,16 TL

: %89,82

: 21 Ay

: Manisa

: Kula

YENEP

27ZAFER
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Ajansımızın desteklediği proje ile 1 istasyondan oluşan 1 
adet atölye kurulmuştur. İlçedeki öğrencilerin STEAM, 
robotik kodlama, Arduino eğitimlerini birebir alabilecekleri 

bir atölye kurulmuştur.  Öğrencilerin eğitim seviyesi, iş gücü niteliği 
yükseltilerek gelişen teknoloji dünyasında tüketici konumda 
olmamalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 
öğrencilerin üretkenliklerinin desteklenmesi amacı ile başta yazılım, 
algoritma ve endüstriyel tasarım olmak üzere birçok konuda temel 
beceriler kazanmaları için eğitimler verilmektedir. Atölyelerde yapılan 
bilgi işlemsel düşünme ve problem çözme odaklı eğitimler aracılığı 
ile öğrencilerde 21. yy dijital dönüşüm çağının gerektirdiği yeni nesil 
becerilerin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Selendi Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Selendi Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 161.749,17 TL

: 137.486,79 TL

: %85

: 21 Ay

: Manisa

: Selendi

YENEP

2828 ZAFER
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Hazırlayan | Zeynep Gürlek | Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi

Firmanızdan kısaca bahsedebilir misiniz?

Biz, QDEKOR olarak 2009’dan beri 
Kütahya’da seramik dekor, seramik panolar, 
özel şekilli mimari çözümler için seramikler 
ve çini üretmekteyiz. Tasarımların bir kısmı 
kendimize ait olmakla birlikte bir kısmı 
da uluslararası pazarlarda kabul görmüş 
tasarımlardır. Tasarımlarımız arasında kendi 
zengin tarihimizden, kültürümüzden gelen 

motif, desen ve renkler de bulunmaktadır. 
Özellikle bu ürünlerimizde kullanmış 
olduğumuz sır ve renkler asırlar önce bu 
coğrafyada atalarımız tarafından kullanılan 
sır ve renklerden oluşmaktadır. Böylece gerek 
malzemesi, gerekse tasarımıyla geçmişten 
bugüne bize ait olanların bazı değerleri 
yaşatmaya çalışıyoruz. Üretim sürecimiz 
genellikle el emeği yoğun olmakla birlikte bazı 
ürünlerimizde güncel teknolojik imkânlardan 
da faydalanmaktayız. Amacımız küçük 
ebatlarla büyük çözümler sunmaya çalışırken 
mekânlarınıza değer katarak mutluluğunuza 
ortak olmaktır.

Firmanızın misyonu ve vizyonu nedir?

Misyonumuz; meslek ahlâkı ve uluslararası 
standartları benimseyerek, en son teknoloji 
ve uygulamalar ile beklenti ve ihtiyaçlara en 
iyi şekilde cevap verebilmektir.

Vizyonumuz ise öncü ve yenilikçi yapımız 
ile unvanımızı sadece yurt içinde değil 
sınırlarımız dışında da tercih edilen bir marka 
haline getirmektir.

Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Seramikten küçük ebatlarda özel şekilli 
ürünler yapıyoruz. Daha çok butik tarzda, 
müşterilerin mimari tasarımlarına uygun 
ürünler üretiyoruz. Tamamen proje odaklı 
çalışıyoruz. Mesela siz bir takım elbise 
alıyorsunuz biz o takım elbiseye uygun 
kravat tasarlıyoruz. Ürünlerimiz otellerde, 
restoranlarda, kafeteryalarda, rezidans tarzı 
lüks evlerde, camilerde ve hamamlarda 
kullanılmaktadır. 

Renk olarak müşterilerin istediği renkler 
dışında yılların eskitemediği renkleri de 
kullanıyoruz. Mesela en çok talep edilen 
turkuaz rengini hala kullanıyoruz. Renk 
üretirken Atalarımızdan kalma yöntemleri 
kullanıyoruz.

Firmanızda kurumsallaşmaya yönelik olarak 
neler yapmaktasınız?

Kurumsallaşma kazançla doğru orantılı, biz 
kazancımızı hep ürüne yatırdık, hep yeni 

Bayram GÜRCÜ

Firma Sahibi
DİJİTAL SERAMİK, CAM & DOĞAL TAŞ DEKOR VE BORDÜR
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ürünler üretmek için yatırım yaptık. Firmamızı 
yeni kurduğumuz zamanlar seramiklerin 
arasına dekor üretiyorduk, başkasının 
ürünlerine benzer ürünler üretiyorduk. 
Şimdi tasarımları bize ait ürünler üreterek 
katma değerimizi artırdık. Bilinirliğimiz ve 
ürünlerimize talep arttı. Pazar oluştukça ürün 
ve bayi alt yapısında ciddi yol aldık. Şimdiki 
önceliğimiz otomasyonumuzu üst seviyeye 
taşımak. Sonrasında kurumsal kimlik çalışması 
adımıyla kurumsallaşma çalışmalarına 
başlayacağız. 

Herhangi bir markanız bulunuyor mu?

Küçük Ebatlar, Büyük Çözümler sloganıyla 
hareket ettiğimiz Qdekor isminde markamız 
bulunmaktadır. Küçük ebatlardan oluşan 
ürünlerimiz kullanılan mekânların en güzel 
yerinde kullanıldıkları için insanları cezbediyor.

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

Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları bizim için çok 
önemli. 3, 4 kişilik bir ekibimiz var ve sürekli 
Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Bunu yapmak 
zorundayız, kendimizi sürekli yenilemek 
zorundayız. Ar-Ge ve Ür-Ge ayrı şeyler gibi 
görünüyor ama aslında ikisi de birbirinin 
tamamlayıcısı. İkisini birden yapmazsanız 
ürün geliştiremezsiniz. Ürettiğimiz ürünü 
müşterilerimize gönderiyoruz, onlardan gelen 
geri dönüşler doğrultusunda karar veriyoruz. 
Mesela şimdi kutu çalışması yapıyoruz. 
Malumunuz kutuların fiyatları çok arttı. Biz de 
kutuları daha minimize nasıl kullanabiliriz nasıl 
daha ekonomik hale getiririz bunun üstünde 
çalışıyoruz.

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

Yurt içi ve yurt dışına malzeme satıyoruz. 
Yurt dışı pazarından direkt olarak bizden ürün 
alan müşterilerimiz olduğu gibi aracı firmalar 

aracılığıyla da alımlar söz konusu. Nereden 
baksanız yurt dışına satışımız %50’leri bulur. 
Yurt dışı fuarlara mümkün olduğunca katılım 
sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki Kasım 
ya da Aralık ayında Dubai’de düzenlenecek 
fuarda ürünlerimizi sergileyeceğiz. Amerika’da 
düzenlenen bir fuarda da müşterimiz 
aracılığıyla ürünlerimizin sergilenmesini 
sağladık. İnsanlar artık özel ürünler arıyorlar. 
Bizim ürünlerimize de gerek iç gerekse dış 
pazarda talep arttı.
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Zafer Kalkınma Ajansı ile yürüttüğünüz proje 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 

2015 yılında Zafer Kalkınma Ajansından 
aldığımız destekle rekabet gücümüzü 
yükseltmek ve katma değerli ürün çeşitliliğini 
artırmak amacıyla düz, derinlikli ve hacimli 
özel şekilli yeni seramik karo üretim tesisi 
kurduk.  Ayrıca alınan dijital baskı makinesi 
bizim elimizi güçlendirdi. Seramik üzerine 
her tülü baskıyı yapabilir hale geldik. 
1.100 derecede pişirerek yaptığımız 
baskılarda güneşten solma, çizilme, aşınma 
olmamaktadır.

Ajanstan yaklaşık 250.000 bin liraya yakın 
bir hibe alarak ürün çeşidimizi değiştirdik. 
Tamamen farklı bir kanala geçtik. Küçük 
mikro bir seramik fabrikası kurduk. Artık 
seramikler çok büyük boyutlarda üretiliyor 
ve hepsi homojen bir yüzeye sahip. Ama 
insanlar mesela klozetinin arkasına farklı 

renk farklı dekor seramik kullanmak istiyor. 
İşte orada devreye bizim ürünlerimiz giriyor. 
Biz bu ürünleri Ajansın desteğiyle üretmeye 
başladık. İş hacmimiz büyüdü, yeni bir pazar 
oluşturmaya başladık, bilinirliğimiz arttı, yurt 
dışına daha çok ürün satar hale geldik, yani 
vizyonumuz tamamen değişti.

Ben bir yararlanıcı olarak Ajansın mali 
destek programlarında bürokrasiyi azaltması 
gerektiğini düşünüyorum. Bir de başvuruyla 
proje imzası arasında geçen sürenin 
fazla olması bize zaman kaybettiriyor. Biz 
istiyoruz ki hemen projeye başlayalım, 
zaman kaybetmeyelim. KOBİ’lere yönelik 
ilan ettiğiniz KOBİFİN’de gördüğüm kadarıyla 
bürokrasi az. Almayı düşündüğümüz bir 
makine var, inşallah onun için bu programdan 
yararlanabiliriz. Bir kez daha tüm ajans 
personeline desteklerinden ötürü çok 
teşekkür ederim.
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Uşak ili Banaz ilçesi sınırları içerisinde, Ankara kara yolunun 5. 
kilometresinde bulunan ve toplam yüz ölçümü 2.287.190 m2 olan 
Hamamboğazı bölgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.06.2007 
tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Termal Turizm Alanı olarak ilan 
edilmiştir. Planda, 18 parselde toplam yaklaşık 901.250 m2 lik kısmı 
turizm tesis alanı, diğer kısımları günübirlik tesis alanı, park, sağlık tesisi, 
spor tesisi, ticaret alanı, yönetim merkezi, ibadet yeri, teknik altyapı, hizmet 

alanı, kür parkı, yol, otopark vb. alanlar için ayrılmıştır.  Bölgenin toplam 
yatak kapasitesi 7.435 olarak belirlenmiştir. Tüm yatak kapasitesine 
ulaşılması halinde termal su ihtiyaç debisi 34 l/sn dir. Alandaki mevcut 
debi 263 l/sn olup toplam termal su ihtiyacının 6,8 katıdır.

Hamamboğazı Termal Turizm Alanı, İzmir-Ankara devlet yolu üzerinde, 
İzmir Havaalanına 270 km, Uşak Havaalanına 32 km, Zafer Havaalanına 
50 km mesafededir.

Hamamboğazı ulaşım kolaylığı yanında, zengin orman dokusuna da 
sahiptir. Bölgenin toplam %78’i ormanlık alandır.

Hazırlayan | Halil Güngör Yoldaş | Uzman | Uşak Yatırım Destek Ofisi
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Hamamboğazı 
Termal Turizm 
Bölgesi
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Ayrıca termal suyu, doğa güzelliği ve bol oksijenin yanında kır gezisi, 
yayla turizmi, yaban hayvanı avı gibi imkânlarla da ilgi çekmektedir.

Hamamboğazı Termal Turizm Alanında mevcut üç kuyunun toplam 
debisi 263 l/sn ortalama sıcaklığı 70 ºC dir. Bölgedeki termal sular, 
florür içeren sodyumlu bikarbonatlı, kalsiyumlu, sülfatlı termal sular 
grubuna girmektedir.

İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Araştırma ve 
Uygulama Birimince değerlendirilen suların banyo kürleri hareket 
havuzları tarzında hareket sisteminin ağrılı hastalıkları, kronik dejeneratif 
romatizmal hastalıklarda, rehabilitasyonu gerektiren nörolojik 
hastalıkların sekellerinde faydalı olacağı belirtilmiştir.

Ajansımız tarafından bölgenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 
altyapı, üstyapı projeleri ile fizibilite çalışmalarına 4,3 milyon TL destek 

verilmiş ve 15,5 milyon TL tutarında proje hayata geçirilmiştir. Bunlardan 
bir tanesi de Banaz Belediyesinin başvuru sahibi olduğu 2019 yılında 
inşaatı tamamlanarak faaliyete geçen Banaz Belediyesi Hamamboğazı 
Termal Tesisleri’dir. Tesis 49.000 m2 alanda ve 11.000 m2 kapalı alana 
sahiptir. Kadın ve erkek ayrı ayrı planlanan alanda açık ve kapalı havuzlar, 
hamam, sauna, spa, tuz ve buhar odaları ve 400 kişilik restoran hizmet 
vermektedir.

Hamamboğazı Bölgesinde termal konaklama tesisi kurmak amacıyla 
güdümlü proje çalışması yapılmakta ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 
istişare süreci devam etmektedir.

Bölgedeki ilk otel projesi ise yine Banaz Belediyesi tarafından 
projelendirilmektedir. Bu otel projesi 300 yataklı ve 3 yıldızlı olarak 
planlanmış, Kültür ve Turizm Bakanlığından 56.000 m2 alan 49 
yıllığına tahsis edilmiştir. Otel inşaatının 2022 yılı ortalarında başlaması 
beklenmektedir.
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Hazırlayan | Suat Bayram | Uzman | Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi  

Müziği ile 
Geçmişe, Sanayisi 
ile Geleceğe Açılan 

Kapı: 
DİNAR                   

İLÇ
E T

ANITI
MI

Genel Bakış

Dinar, Afyonkarahisar ilinin güneyinde Suçıkan ve Düden kaynaklarının 
bulunduğu alanda yer almakta olup hem kara hem de demiryolu 
bakımından önemli bir kavşak noktasındadır. İç Anadolu Bölgesi'ni Ege'ye, 
Akdeniz'i Marmara'ya bağlayan yollar Dinar’dan geçmektedir. Demir yolu 
ile İstanbul’a, Ankara’ya ve İzmir’e bağlantısı bulunmaktadır. İstanbul’a 
515 km, Ankara’ya 360 km, İzmir’e 353 km, Afyonkarahisar’a 110 km, 
Denizli’ye 129 km, Antalya’ya 195 km ve Isparta’ya 73 km, Süleyman 
Demirel Havaalanı’na ise 47 km uzaklıktadır. Dinar ilçesinde temel geçim 
kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmakla birlikte 2017 Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları’na (SEGE) göre ilçe, tüm ilçeler 
arasında 399. sırada yer almıştır. 2021 yılı TÜİK verilerine göre ilçenin 
merkez nüfusu 26.300 olup toplam ilçe nüfusu 47.378’dir. Dinar İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 1 anaokul, 40 ilk-ortaokul, 10 lise, 1 
bilim ve sanat merkezi, 1 mesleki eğitim merkezi ve bu kurumlarda eğitim 
gören 8.528 öğrenci bulunmaktadır.  Ayrıca mesleki ve teknik anadolu 
liselerinde; bilişim, elektrik, metal, makine, sağlık hizmetleri gibi birçok 
branşta eğitim verilmektedir. Dinar’da; Afyon Kocatepe Üniversitesine 
(AKÜ) bağlı 6 bölümde, 90 öğrencinin eğitim aldığı uygulamalı bilimler 
yüksekokulu ile 5 bölümde, 138 öğrencinin eğitim aldığı meslek 
yüksekokulu bulunmaktadır. 

Tarihi

Birçok antik kaynakta Gelenia (Dinar) Şehri’nin, Büyük Menderes 
Nehri'nin kaynağında, Anadolu’nun dört önemli ticaret yolunun kavşağında 
kurulduğu sık sık bahsedilmektedir.  Dinar tarihi açıdan zengin bir 
geçmişe sahip olmakla birlikte bilinen geçmişi M.Ö. 1.200 yıllarına kadar 
dayanmaktadır. Dinar, M.Ö.1200-546 arasında Frigya Krallığı’nın en gözde 
şehri olmuştur. Frigyalılar tarafından bir süre başkent, İranlılar tarafından 
askeri üs ve Persler tarafından hem askeri üs hem de bir süre başkent 
olarak kullanılmıştır. Truva Savaşı’na katılan Ahiya Prensleri’nden Geleneios, 
savaş sonrasında İç Anadolu’ya gelerek yerleşmiş ve bölge “Gelenia” adını 
almıştır. M.Ö. 281-288’de bu defa başka bir kumandan Dinar’a annesinin 
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adı olan “Apemia” ismini koymuştur. Orta Asya'dan gelen Türk Göçleri 
sırasında bölgeye yerleşen Kitiş Bey'in oğlu Dinar Bey'den şuanki ismini 
alan Dinar’ın, Osmanlılar döneminde bilinen ismi ise Geyikler'dir. Pers Kral 
Yolu'nun, ünlü ticaret rotalarının Dinar'dan geçmesi, Cilalı Taş (Neolitik) 
ve Bakırtaş (Kalkolitik) devirlerine ait birçok höyüğün ilçede bulunması, 
mitolojide müziğin, sanatların ve şiirin önemli bir değeri olan Apollon ile 
müzik yarışması yapıp onu yenen Marsyas efsanesine sahip olması da, 
Dinar'ın tarihi zenginliğine işaret etmektedir. Dinar’da Roma Devri’nden 
kalan tiyatro, stadyum ve Ilıcadaki büyük hamam; Bizans’a ait kilise ve 
18.yüzyılda yapılan (1776) Ulu Cami günümüze kadar kalan eserlerdir. 
Dinar’ın; 1874 yılında belediye, 1908 yılında ise ilçe olduğu bilinmektedir. 

Turizm

Tarihe Işık Tutan Kent Apameia

Apameia Antik Kenti, Antik Roma Dönemi’nde Kelainai adıyla bilinmekte 
olup Efes Antik Kenti'nden sonraki en önemli şehir olarak da kabul 
edilmektedir. Apameia, Efes Antik Kenti ile birlikte bronz sikkeler bastırılarak 
tarihe geçen bir kent olmuştur. Eski dönemlerde sayısız deprem geçirmiş 
olan Apemaia Antik Kenti'nde özellikle Hellenistik Dönem'de basılan 
sikkelerinin üzerinde Maeander Nehri veya flüt çalan Marsyas'ın resimleri 
bulunmaktadır. Yakın tarihte gömülmüş halde bulunan sikkeler şu anda 
Afyonkarahisar Müzesi'nde sergilenmektedir.  Kısmen korunmuş olsa da 
antik kentin stadyumu ve tiyatrosu anıtsal yapıtlar arasındadır. 7.000 kişilik 
antik tiyatronun, aralıklı kazılar ile duvarları ortaya çıkartılmış olsa da sahne 
kısmının toprak yığınları altında kaldığı görülmüştür. Kazı çalışmalarında 
Arkaik Dönem’e ait idol ve kase bulunmuş olup Afyonkarahisar Müzesi’nde 
sergilenmektedir. Tiyatronun diğer bölümlerinin açılmasına yönelik 
çalışmalar da devam etmektedir. 

Suçıkan Dinlenme Tesisi

Dinar ilçesine 1 km uzaklıktaki bulunan Suçıkan Dinlenme Tesisi’nde 
hali hazırda yakın tarihe dair eşyaların sergilendiği Etnografya Müzesi, 
otel, açık hava sergisi, restoran, gölet ve piknik alanları bulunmaktadır. 
Karakuyu Göleti’nde depolanan suyun ihtiyaç fazlası, Karakuyu köyü 
yakınındaki düden aracılığıyla tahliye edilmekte olup tahliye edilen bu sular 
ise Suçıkan Dinlenme Tesisi’ndeki kayaların tabanından tekrar yeryüzüne 
çıkarak Menderes Nehri’nin bir kolunu oluşturmaktadır. Bu nedenle 
mağaranın oldukça büyük olduğu ve içinde gölcüklerin de bulunduğu 
değerlendirilmektedir. Suçıkan Dinlenme Tesisi doğal güzellikleri, yol üstü 
ulaşılabilir konumu ile turistik açıdan oldukça rağbet görmekte olup bu 
kapsamda yıllık yaklaşık 70 bin kişi tarafından ziyaret edildiği bilinmektedir. 
Tesisin turizm kapasitesinin artırılması amacı ile Ajansımıza, 2021 Turizm 
Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TAİDEP) kapsamında 
Dinar Belediye Başkanlığı tarafından başvurulan “Dinar'ın Huzur Köşesi 
Suçıkan, Konaklatıyor!” projesi başarılı bulunmuştur. Devam eden proje 
ile mevcut otel alanın ve çevresinin restore edilerek turizm kapasitesinin 
artırılması öngörülmekte olup proje bütçesi yaklaşık 2.7 milyon TL’dir.

Karakuyu Gölü Doğal Yaşam Alanı

Afyonkarahisar ili, Göller Bölgesi yakınında yer alması nedeniyle turistik 
potansiyeli olan birçok göl ve göletlere ev sahipliği yapmaktadır. Bunların 
içerisinde doğal ve turistik açıdan en dikkat çekici olanlarından biri ise 
Karakuyu Gölü’dür. Karakuyu Gölü, Dinar ilçesi sınırları içerisinde Büyük 
Menderes Nehri yukarı havzasının membaında yer almakta olup Ankara-
Antalya karayolunda, Dinar yol kavşağından 10 km sonra yolun sağında yer 
almaktadır.  Kocapınar kaynak suları ile beslenen ve 13.741 hektar olan 
göl alanı, organik maddece (peat) zengin olmakla beraber, 1994 yılında 
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Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak tefrik edilmiş olup aynı zamanda I. 
derece doğal sit alanıdır. Karakuyu Gölü’nün göller bölgesinde ve kuşların 
göç yolları üzerinde yer alması, ayrıca nesli tehlikede olduğu için koruma 
altında bulunan çeşitli su kuşları (dkkuyruk, ördek, turna vb.) için bir 
yaşama ortamı, emin bir sığınak konumundadır. Göç mevsiminde leylek, 
balıkçıl, söğüt bülbülü, flamingo gibi kuşlar bu bölgede konaklamaktadır. 
Kuş uzmanları tarafından 173 adet kuş türü tespit edilmiştir. Aynı 
zamanda zengin su kaynaklarına sahiptir. Bugün gölün tamamı kamış, 
hasır otu ve nilüferle kaplı durumdadır. Sahanın bu özelliği kuşların yuva 
yapma ve saklanmalarına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Karakuyu 
Gölü’nün ve Kocapınar kaynaklarının bir özelliği de, kaynak sularından 
oluşmasından dolayı “donmaması” sonucu, kış mevsiminde kuşlar için 
doğal bir ortam oluşturmasıdır. Karakuyu Gölü’nü ilk keşfedenler 1991 
yılının kışında dikkuyruklar olmuştur. O kış çok sayıda dikkuyruk, ördek ve 
turna Karakuyu Gölü’ne gelmiştir. Yaz aylarına doğru leylek ve balıkçıl, daha 
sonraki zamanlarda yalıçapkını, sakarmeke, uzunbacak, sazdelicesi, angıt, 
söğüt bülbülü, flâmingo gibi kuşlar bu bölgede konaklamaya başlamıştır. 
Güneydeki dağlarda da yer yer kaya kartalları görülmüştür.

Sanayi

Dinar ilçesinde sanayi üretimi anlamında da önemli bir potansiyel 
bulunmaktadır. Dinar TSO’ya kayıtlı 951 firma vardır. Bu kapsamda ilçede; 
gıda ve içecek ürünleri, tekstil, konfeksiyon, su ürünleri, mermer işleme, 
yük vagonları tamiri ve yedek parçalarının imalatı gibi yatırımlar ön plana 
çıkmaktadır. Ayrıca ilçede 1 adet organize sanayi bölgesi (OSB) ve bir adet 
küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Hâlihazırda Dinar OSB’de teneke, plastik 
granül ve organik gübre gibi sektörlerde üretim yapılmaktadır. Denizli iline 
yakınlığı nedeni ile Dinar OSB özellikle tekstil yatırımları kapsamında da 
lojistik açıdan önemli bir avantaja sahiptir. 

Tarım ve Hayvancılık

Dinar ilçesinde; arpa, buğday, gül, lavanta, ayçiçeği, silajlık mısır, badem, 
ceviz, şekerpancarı, haşhaş ve yem bitkilerinin yanında soğan, patates, 
elma, vişne, armut, üzüm gibi meyvelerin üretimi yapılmaktadır. İlçede yıllık 
30.000 ton süt üretimi ve 93 ton bal üretimi de yapılmaktadır (TÜİK 2019). 
Ayrıca ilçede 97.449 adet küçükbaş, 21.250 adet büyükbaş hayvan 
varlığı bulunmakta olup Afyonkarahisar genelindeki toplam üretimin 
yaklaşık %14’üne tekabül eden yıllık 78.576 ton patates üretilmektedir 
(TÜİK 2021).

Dinarelli Markası

Dinar Kaymakamlığı tarafından ilk defa 2015 yılında ülkemizde üretilmek 
üzere yüksek kaliteli “Lavandula Angustifolia Hemus” cinsi değerli tür lavanta 
fidesi Bulgaristan’dan temin edilerek Lavanta Demonstrasyon Projesi 
kapsamında hiçbir kimyasal kullanılmadan Dinar ilçesinde yetiştirilmeye 
başlanılmıştır. Küçük bir yağhane kurularak distilasyon yöntemiyle çıkarılan 
saf lavanta yağı ülkemizde elde edilmiş en üst kalitede yağ olduğu tespit 

edilmiştir. Ülkemiz bu değerli türün fidesinin temini konusunda yurtdışına 
bağımlılıktan kurtarılarak değerli bir kazanım sağlanmıştır. Diğer taraftan 
lavanta yetiştiriciliği ve fide üretimi yoluyla ilçemizde her yıl en az 30 
civarında dar gelirli kadınımıza iş imkânı sağlanarak Dinar Sürdürülebilir 
Gelişim Derneği çatısı altında dinar kadınlarının el emeği anlamına gelen 
“Dinarelli” markası oluşturulmuştur. Dinarelli markasına ait yaklaşık 18 
adet lavanta yağı içerikli kişisel bakım ve Afyonkarahisar ili içerisinde 
faaliyet göstermekte olan kadın kooperatiflerince üretilen diğer ürünlerin 
çevrimiçi web satış kanalları (www.dinarelli.com, www.albikere.com vb) 
ile Dinar Dombay Köyü mevkiinde yer alan Dinar Lavanta Park dinlenme 
tesisinde satışı yapılmaktadır. Tesise gelenler sadece lavanta ürünleri 
almakla kalmayıp aynı zamanda bahçelerde lavanta tarlalarının güzelliği 
içerisinde keyifli vakit geçirme fırsatını da elde etmektedir. Ayrıca Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi 
Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Ajansımız tarafından 
desteklenen “Lavanta Katma Değerli Ürüne Dönüşüyor, Dinar Gelişiyor” 
projesi ile lavanta içerikli kişisel bakım ürünlerinin üretileceği üretim 
merkezinin kurulması, dezavantajlı durumda olan kişilerin eğitim alması ve 
istihdam edilmesi öngörülmüş olup proje bütçesi yaklaşık 2.4 milyon TL’dir.

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

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

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

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

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

kaynaklanması.
•	 Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.

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

TR33 Bölgesi’nde Afyonkarahisar ilinden 34, Kütahya ilinden 11, Manisa 
ilinden 18 ve Uşak ilinden 3 olmak üzere toplam 66 coğrafi işaretli ürün 
bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi Tablo 1’de verilmektedir.

Ayrıca TR33 Bölgesi illerinden başvurusu yapılmış olup coğrafi işaret tescili 
bekleyen ürünlere dair bilgiler (Afyonkarahisar 21, Kütahya 8 ve Manisa 15 
ve Uşak 8 olmak üzere toplam 52 ürün) Tablo 2’de sunulmaktadır.

Makale

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

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Çeşit Türü Tescil Sahibi
1 Pazırık El Halısı 14.11.1997 Halılar ve kilimler Mahreç İşareti Sandıklı Belediyesi
2 Süper İnce Kilim 14.11.1997 Halılar ve kilimler Mahreç İşareti Sandıklı Belediyesi
3 Türkmen El Halısı 14.11.1997 Halılar ve kilimler Mahreç İşareti Sandıklı Belediyesi
4 Bayat Türkmen Kilimi 05.02.2001 Halılar ve kilimler Mahreç İşareti Bayat SYDV
5 Afyon Pastırması 02.08.2005 İşlenmiş İşlenmemiş Et Ürünleri Mahreç İşareti Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası
6 Afyon Sucuğu 02.08.2005 İşlenmiş İşlenmemiş Et Ürünleri Mahreç İşareti Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası
7 Çay İlçesi Vişnesi 10.09.2007 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Çay Belediyesi
8 Afyon Kaymağı 10.07.2009 Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri Menşe Adı Afyonkarahisar Ticaret Odası
9 Afyon Mermeri 10.07.2009 Diğer ürünler Menşe Adı Afyonkarahisar Ticaret Odası

10 Afyonkarahisar Patatesli Ekmeği 30.07.2018 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Menşe Adı Afyonkarahisar Belediyesi
11 Şuhut Keşkeği 11.12.2018 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Şuhut Belediyesi
12 Afyon Kaymaklı Ekmek Kadayıfı 11.12.2019 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
13 Dazkırı Halısı 16.12.2020 Halılar ve kilimler Mahreç İşareti Dazkırı Belediyesi
14 Sultandağı Gılli Kirazı 08.01.2021 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Sultandağı Kaymakamlığı
15 Sultandağı Kirazı 08.01.2021 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Sultandağı Kaymakamlığı
16 Emirdağ Güveci 19.01.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Emirdağ Belediyesi
17 Afyon Lokumu 25.01.2021 Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
18 Afyon İlibada Sarması 10.03.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
19 Afyonkarahisar Çullama Köfte 17.03.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
20 Afyon Ağzıaçığı 29.04.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
21 Afyon Bükmesi 29.04.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
22 Afyon Kebabı 29.04.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
23 Afyon Patlıcan Böreği 29.04.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
24 Afyon Velense Hamur Aşı 29.04.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
25 Emirdağ Kilimi 30.04.2021 Halılar ve kilimler Mahreç İşareti Emirdağ Belediyesi
26 Emirdağ Dolgulu Köftesi 26.05.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Emirdağ Belediyesi
27 Emirdağ Yumurtalı Pidesi 26.05.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Emirdağ Belediyesi
28 Afyon Manda Yoğurdu 27.07.2021 Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri Menşe Adı Afyonkarahisar Ticaret Odası
29 Emirdağ Koyun Yoğurdu 06.09.2021 Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri Mahreç İşareti Emirdağ Belediyesi
30 Afyonkarahisar Göce Köftesi 15.11.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
31 Sandıklı Kapama Yemeği 17.12.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Sandıklı Belediyesi

Tablo 1. TR33 Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürün Listesi (Tescilli Ürünler)

 TR33 Bölgesindeki Coğrafi İşaretli Ürünler
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32 Sandıklı Haşhaş Ezmesi 20.01.2022 Diğer ürünler Mahreç İşareti Sandıklı Belediyesi
33 Sandıklı Kürek Helvası 20.01.2022 Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler Mahreç İşareti Sandıklı Belediyesi
34 Sandıklı Saç Eti 20.01.2022 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Sandıklı Belediyesi
1 Simav El Halısı 14.11.1997 Halılar ve kilimler Mahreç İşareti Simav Belediyesi 
2 Tavşanlı Leblebisi 06.09.2004 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Mahreç İşareti Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası
3 Kütahya Çinisi 30.01.2006 Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri Mahreç İşareti Kütahya Fotoğrafçılar, Çiniciler ve El Sanatları Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
4 Şaphane Vişnesi 27.02.2020 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Kütahya Ticaret Borsası
5 Kütahya Köpük Helvası 20.11.2020 Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler Mahreç İşareti Kütahya Ticaret Borsası
6 Kütahya Cimcik Aşı 11.12.2020 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Kütahya Ticaret Borsası
7 Paşa Helvası 05.01.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Kütahya Ticaret Borsası
8 Kütahya Kızılcık Tarhanası 26.01.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Kütahya Ticaret Borsası
9 Kütahya Bitli Helva 03.02.2021 Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler Mahreç İşareti Kütahya Ticaret Borsası

10 Kütahya Pazarlar Kirazı 28.06.2021 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Kütahya Ticaret Borsası
11 Gediz Güveci 10.11.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Gediz Belediyesi
1 Gördes El Halısı 14.11.1997 Halılar ve kilimler Mahreç İşareti Gördes Belediyesi
2 Kula El Halısı 14.11.1997 Halılar ve kilimler Mahreç İşareti Kula Belediyesi
3 Yuntdağı El Halısı 14.11.1997 Halılar ve kilimler Mahreç İşareti Manisa Büyükşehir Belediyesi
4 Salihli Odun Köfte 20.08.2008 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Salihli Ticaret ve Sanayi Odası
5 Salihli Kirazı 03.09.2008 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Salihli Ticaret ve Sanayi Odası
6 Kırkağaç Kavunu 12.01.2009 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Kırkağaç Belediyesi
7 Akhisar Domat Zeytini 13.12.2012 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası
8 Akhisar Uslu Zeytini 13.12.2012 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası
9 Akhisar Köfte 09.01.2018 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası

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

11 Manisa Taban Simidi 07.05.2018 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Msd Koza Eğitim Öğretim Gıda Turizm Nakliyat İnşaat Sosyal Tesisler 
Marketçilik Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

12 Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü 18.02.2019 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Manisa Ticaret Borsası
13 Kula Leblebisi 21.06.2019 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Mahreç İşareti Salihli Ticaret ve Sanayi Odası
14 Demirci Hünnabı 22.07.2020 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Demirci Ziraat Odası
15 Saruhanlı Çekirdeksiz Beyaz Üzümü 12.08.2021 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası
16 Alaşehir Asma Yaprağı 17.09.2021 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Mahreç İşareti Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası
17 Köprübaşı Çileği 02.11.2021 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Köprübaşı Belediyesi
18 Alaşehir Kapaması / Alaşehir Kapatması 14.02.2022 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası
1 Eşme Yörük Kilimi 14.11.1997 Halılar ve kilimler Mahreç İşareti Eşme Belediyesi
2 Uşak Halısı 07.02.2012 Halılar ve kilimler Mahreç İşareti Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
3 Uşak Tarhanası 21.03.2017 Yemekler ve çorbalar Menşe Adı Uşak İl Özel İdaresi

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

Coğrafi İşaretin Adı Başvuru Tarihi Çeşit Türü Başvuru Sahibi
1 Afyon Haşhaşı 10.01.2018 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Afyonkarahisar Belediyesi
2 Sandıklı Alacaşı 11.03.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Sandıklı Belediyesi
3 Sandıklı Leblebisi 11.03.2021 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Mahreç İşareti Sandıklı Belediyesi
4 Afyon Palize Tatlısı 15.03.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
5 Afyon Dana Tandır 24.03.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
6 Afyon Tandır Çorbası 24.03.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
7 Sakala Çarpan Çorbası 24.03.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
8 Dinar Fadiş Bebek 07.04.2021 Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri Mahreç İşareti Dinar Belediyesi
9 Dinar Taptama Köfte 07.04.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Dinar Belediyesi

10 Şuhut Kışlık Patatesi (Şuhut Patatesi) 06.05.2021 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Şuhut Belediyesi
11 Afyon Ak Pide – Tırnak Pidesi 19.06.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
12 Afyon Hurma Baklavası 19.06.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
13 Afyon Mercimekli Pilav 19.06.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
14 Afyon Haşhaşlı Katmer 19.06.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
15 Afyon Haşhaşlı Övme 19.06.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
16 Afyon Nişan Kurabiyesi 19.06.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Belediyesi
17 Afyon Keçesi 16.07.2021 Dokumalar Mahreç İşareti Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası
18 Bolvadin Fırın Eti 09.08.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası
19 Bolvadin Kaymaklı Lokumu 09.08.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası
20 Bolvadin Mantısı 09.08.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası
21 Bamya Çorbası 10.02.2022 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Başvuru sahibi sistemde gözükmemektedir.
1 Simav Kestanesi 14.01.2020 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Simav Ziraat Odası
2 Simav Eynal Domatesi 18.01.2021 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Kütahya Ticaret Borsası
3 Gediz Tarhanası 04.03.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Gediz Ticaret ve Sanayi Odası
4 Kütahya Aslanapa Kaz Tiridi 16.04.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Kütahya Ticaret Borsası
5 Emet Pidesi 25.06.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Menşe Adı Emet Belediyesi
6 Tavşanlı Göveci 06.07.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Tavşanlı Belediyesi
7 Gediz Höşmerimi 02.02.2022 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Gediz Belediyesi
8 Kütahya İğne Oyaları 23.02.2022 Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri Mahreç İşareti Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü
1 Akhisar Domat Zeytinyağı 10.11.2017 Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar Menşe Adı Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası
2 Akhisar Uslu Zeytinyağı 10.11.2017 Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar Menşe Adı Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası
3 Kula Maden Suyu 25.08.2020 Alkolsüz içecekler Menşe Adı Kula Belediyesi
4 Alaşehir Ekmeği 11.04.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası
5 Alaşehir Sultani Çekirdeksiz Üzümü 12.04.2021 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası
6 Emcelli Biberi 20.04.2021 İşlenmiş işlenmemiş et ürünleri Menşe Adı Sarıgöl Kaymakamlığı
7 Kırkağaç Çakal Pideli Paça 26.05.2021 Yemekler ve çorbalar Mahreç İşareti Kırkağaç Kaymakamlığı
8 Çakal Pidesi 26.05.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Kırkağaç Kaymakamlığı
9 Demirci Kirazı 04.07.2021 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Demirci Ziraat Odası

10 Soma Helvası 30.07.2021 Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler Mahreç İşareti Soma Kaymakamlığı
11 Soma Zeytinyağı 30.07.2021 Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar Mahreç İşareti Soma Kaymakamlığı
12 Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm Asma Yaprağı 03.08.2021 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

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

14 Sarıgöl Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümü 20.11.2021 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Mahreç İşareti Sarıgöl Kaymakamlığı
15 Demirci Figan-i Efendi Eriği 19.01.2022 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Menşe Adı Demirci Belediyesi
1 Uşak Haşhaş Ezmesi 24.01.2021 Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, soslar ve tuz Mahreç İşareti Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
2 Uşak Baklavası 3101.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
3 Uşak Helvası 31.01.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
4 Uşak Gelin Tatlısı / Helvası 26.08.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
5 Uşak Kilimi 03.09.2021 Halılar ve Kilimler Mahreç İşareti Uşak Belediyesi
6 Ulubey Demir Tatlısı 27.09.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Ulubey Belediyesi
7 Ulubey Döndürmesi 27.09.2021 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Mahreç İşareti Ulubey Belediyesi
8 Ulubey Ebem Köftesi 27.09.2021 İşlenmiş İşlenmemiş Et Ürünleri Mahreç İşareti Ulubey Belediyesi
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TR33 Bölgesi illerinde coğrafi işaret tescili yapılmış veyahut tescil bekleyen ürünlerin çeşitlerine bakıldığında bu ürünlerin büyük bir çoğunluğunun gıda 
ürünü olduğu ve halı/kilim çeşitlerinin de gıdadan sonraki en önemli ürün grubu olduğu görülmektedir. Ayrıntılı bilgi Tablo 3 ve 4’te sunulmaktadır.

Gıda Halı/Kilim Diğer Toplam
İl/Bölge Adet Yüzde* Adet Yüzde Adet Yüzde Adet
Afyonkarahisar 26 76,5 6 17,6 2 5,9 34
Kütahya 9 81,8 1 9,1 1 9,1 11
Manisa 15 83,3 3 16,7 0 0,0 18
Uşak 1 33,3 2 66,7 0 0,0 3
TR33 Bölgesi 51 77,3 12 18,2 3 4,5 66

Gıda Halı/Kilim Diğer Toplam
İl/Bölge Adet Yüzde Adet Yüzde Adet Yüzde Adet
Afyonkarahisar 19 90,5 0 0,0 2 9,5 21
Kütahya 7 87,5 0 0,0 0 12,5 8
Manisa 15 100,0 0 0,0 0 0,0 15
Uşak 7 87,5 1 12,5 0 0,0 8
TR33 Bölgesi 48 92,3 1 1,9 3 5,8 52

Tablo 3. Coğrafi İşaret Tescilli Ürünlerin Türlerine Göre Dağılımı* Tablo 4. Coğrafi İşaret Tescili Bekleyen Ürünlerin Türlerine Göre Dağılımı

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

Konu ile ilgili olarak Ajans tarafından coğrafi işaretli ürünlere yönelik olarak başvuru ve markalaşma aşamaları için teknik destek sağlanmakta olup 
desteklenmeye hak kazanan faaliyetler aşağıda paylaşılmaktadır.

Tablo 5. Ajans Tarafından Teknik Destek Sağlanan Coğrafi İşaretler

İl Başvuru Sahibi Faaliyet Adı Ürün

Afyonkarahisar  Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası  Coğrafi İşaret Tescili Danışmanlığı  1) Bolvadin Kaymaklı Lokum 2) Bolvadin Fırın Eti 3) 
Bolvadin Mantısı  

Kütahya  Tavşanlı Belediye Başkanlığı  Tavşanlı Güvecine Coğrafi İşaret Alınması  Tavşanlı Güveci  
Kütahya  Kütahya Valiliği  Coğrafi İşaret Tescili Danışmanlığı  Kütahya İğne Oyası  
Manisa  Sarıgöl Kaymakamlığı  Emcelli Biberi Coğrafi İşaret Tescil Danışmanlığı  Emcelli Biberi  

Manisa  Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası  Alaşehir'in Markalaşma Yolculuğunda Coğrafi İşaretler  1) Alaşehir Ekmeği 2) Alaşehir Asma Yaprağı 
3) Alaşehir Kapaması 4) Alaşehir Yaş Sultan Üzümü 

Manisa  Demirci Ziraat Odası Başkanlığı  Demirci 0009 Kirazı  Coğrafi İşarete İlk Adımını Atıyor  Demirci 0009 Kirazı  
Manisa  Soma Kaymakamlığı  Coğrafi İşaret Tescili Danışmanlığı  1) Soma Tahin Helvası 2) Soma Zeytinyağı  
Manisa  Demirci Ziraat Odası Başkanlığı  AB Coğrafi İşaret Tescili Danışmanlığı  Demirci Hünnabı  
Manisa  Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  Coğrafi İşaret Tescili Danışmanlığı  Figan-i Efendi Eriği  
Manisa  Kırkağaç Kaymakamlığı  AB Coğrafi İşaret Tescili Danışmanlığı  Kırkağaç Kavunu  
Uşak  Uşak Ticaret ve Sanayi Odası  Uşak Baklavası ve Uşak Helvası için Coğrafi İşaret Tescili  1) Uşak Baklavası 2) Uşak Helvası  

Uşak  Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü  Uşak Sarı Haşhaş Ezmesi Ve Uşak Siyah Haşhaş Ezmesi Coğrafi İşaret Çalışması  1) Uşak Sarı Haşhaş Ezmesi 2) Uşak Siyah Haşhaş 
Ezmesi 

Uşak  Uşak Belediye Başkanlığı  Uşak Derisi ve Uşak Kilimi için Coğrafi İşaret Tescili  1) Uşak Derisi 2) Uşak Kilimi  
Uşak  Uşak Ticaret ve Sanayi Odası  Uşak Tarhanası için AB Coğrafi İşaret Tescili  Uşak Tarhanası  
Uşak  Karahallı Belediye Başkanlığı  Karahallı Ciğeri ve Karahallı Kavunu (Düğlek) için Coğrafi İşaret Tescili  1) Karahallı Ciğeri 2) Karahallı Kavunu  

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

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

Geleneksel Özellikli Ürünler (TSG): Belirli bir ürünü veya gıda ürününü 
tanımlayan bir adın Geleneksel Özellikli Ürün olarak tescil edilebilmesi için söz 
konusu adla ilişkilendirilen ürünün, geleneksel uygulamalara dayalı bir üretim, 
işleme şekline veya bileşime sahip olması ya da geleneksel olarak kullanılan 
ham madde veya içeriklerden üretilmesi gerekir. Bir ürünün adının Geleneksel 
Özellikli Ürün olarak tescil edilebilmesi için söz konusu adın, geleneksel olarak 
o ürüne atfen kullanılmakta olması veya o ürünün geleneksel karakterini ya da 
spesifik karakterini tanımlıyor olması gerekir.

Ülkemizde Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Malatya Kayısısı, Antep Baklavası, Milas 

Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı ve Taşköprü Sarımsağı olmak üzere AB nezdinde 
yedi coğrafi işaret tescili almış ürün bulunmakla beraber ayrıca dört tanesi TR33 
Bölgesinden olmak üzere (Afyon Sucuğu ve Afyon Pastırması-13.08.2012 
tarihli başvuruyla, Kırkağaç Kavunu 14.02.2022 tarihli başvuruyla, Demirci 
Hünnabı 17.02.2022 tarihli başvuruyla) toplam 28 adet süreci devam eden 
coğrafi işaret başvurusu bulunmaktadır.

Kırkağaç Kavunu ve Demirci Hünnabı tescil başvuruları yukarıdaki tabloda 
da görülebileceği üzere Ajansımız Teknik Destek Programı üzerinden 
gerçekleştirilmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE COĞRAFİ İŞARETLER

Tablo 6. Avrupa Birliği’nde Ülkemizden Başvurusu Bulunan Ürünler

1 Afyon Pastırması  15 Edremit Zeytinyağı 
2 Afyon Sucuğu 16 Erzurum Su Böreği 
3 Kırkağaç Kavunu 17 Gaziantep Menengiç Kahvesi
4 Demirci Hünnabı 18 Gemlik Zeytini 
5 Antakya Künefesi 19 Giresun Tombul Fındığı 
6 Antep Fıstık Ezmesi 20 İnegöl Köfte 
7 Antep Lahmacunu 21 İpsala Pirinci 
8 Antepfıstığı / Antep Fıstığı 22 Kayseri Mantısı 
9 Araban Sarımsağı 23 Kayseri Pastırması 

10 Aydın Memecik Zeytini 24 Kayseri Sucuğu 
11 Aydın Memecik Zeytinyağı 25 Maraş Çöreği 
12 Bursa Kestane Şekeri 26 Maraş Tarhanası 
13 Çağlayancerit Cevizi 27 Milas Yağlı Zeytini 
14 Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini 28 Tonya Tereyağı 
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Sayın Rektörüm, sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

8 Mart 1966'da Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 
doğdum. 1975 yılında Tavşanlı Üçeylül İlkokulu, 
1982 yılında Bursa Anadolu Lisesi, 1988 yılında 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini 
bitirdim. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesinde Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon uzmanlığımı aldım. 1998 yılında 
doçent, 2000 yılında tıp fizyoloji doktoru, 2004 
yılında da profesör unvanı aldım.

Meslek yaşamıma 1988 yılında Elazığ SSK 
Hastanesinde başladım. 1990-1994 yılları 
arasında İstanbul Tıp Fakültesinde uzmanlık 
yaptım. 1994-2002 yılları arasında Fırat 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 2002-2011 
yılları arasında da Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev 
yaptım. Görev yaptığım sürelerde anabilim dalı 
ve bölüm başkanlığı, senato üyeliği, meslek 
yüksek kurulu müdürlüğü görevlerini yürüttüm. 
Uzmanlık alanım ile ilgili dernekler ve STK'larda 
çalıştım. Kaplıca, rehabilitasyon ve termal sağlık 
turizmi alanında özel proje ve çalışmalarım 
bulunmaktadır.

2011-2018 yılları arasında Kütahya Milletvekili 
olarak TBMM çatısı altında görev yaptım. Bu 
süreçte Akdeniz Parlamenterler Birliği Asamblesi 
üyesi, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Avrupa 
Karma Parlamenterler Komisyonu üyeliği, 
Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanlığı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyon Başkanlığı, Türkiye 
Uyuşturucu ile Mücadele Kurul Başkanlığı 
gibi görevler aldım, ayrıca farklı araştırma 
komisyonlarında çalışmalarım oldu. Şu anda ise 
2018 yılında atandığım Kütahya Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Rektörlüğü görevime devam 
etmekteyim.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ne zaman 
kuruldu? Üniversite hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 18 Mayıs 
2018 tarihinde, ilgili kanunun TBMM’de kabul 
edilmesi ile kuruldu. Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesinden bölünerek kurulan bir 
üniversiteyiz. Ancak kuruluş kanununda 
KDPÜ’den ayrılan Sağlık Enstitüsü, Tıp Fakültesi, 
Diş hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
(Öncesinde Sağlık Yüksek Okulu idi), Gediz ve 

Simav’daki iki MYO’ya ilave olarak Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile iki adet MYO da 
yer aldı. Yüksek öğrenimin yeni yapılanmasında 
misyon farklılaşması uygulamasının bir örneği 
olarak üniversitemiz sağlık alanında tematik 
üniversite kabul edildi. Bu yaklaşımı şimdiye 
kadar biz daha çok vakıf üniversitelerinde 
görüyorduk. Markalaşmış hastaneleri olan 
bazı vakıf üniversiteleri toplumda sağlık temalı 
olarak algılanıyor, KSBÜ’yü de bunların devlet 
üniversitesi versiyonu olarak düşünebilirsiniz. 
Bugün için ülkemizde sağlık alanında 3 adet 
tematik devlet üniversitesi bulunmaktadır. 
Bunlar; Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi’dir.  Dünyada en iyi 
üniversitelere baktığınızda kendilerine belirli 
bir mükemmellik alanı seçmiş ve o alanda çok 
ilerlemiş olduklarını görürsünüz. Biz de tüm 
enerjimizi, imkanlarımızı ve hedeflerimizi sağlık 
alanına yoğunlaştırıyoruz, bunun faydalarını 
da görmeye başladık. “Aklımızda Sağlık” 
sloganımız da bu yaklaşımımızı işaret ediyor. Bu 
üniversitenin kurulmuş olması ile Kütahya iki 
devlet üniversitesine sahip olmuş oldu. Bunun 
şehrimize olan katkısı giderek daha belirgin hale 
gelecektir.  

Prof. Dr. Vural KAVUNCU
Kütahya Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Rektörü 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini cazip 
kılan, öne çıkaran özelliklerinden bahsedebilir 
misiniz?

Üniversitemizin sağlık alanında tematik bir 
devlet üniversitesi olmasının bizi avantajlı kılan 
en cazip yönümüz olduğunu düşünüyorum. 
Üniversitemizin tüm programları %100 doluluk 
oranına sahip. Hatta okul birincilerinin ek 
kontenjan haklarını kullanmaları neticesi bu oran 
%103’e yaklaşıyor. Geçtiğimiz sene çoğunluğu 
büyük şehirlerdeki üniversitelerde eğitim gören 
2000’den fazla öğrenci üniversitemize yatay 
geçiş yapabilmek için başvurdu, ne yazık ki 
ancak 65 öğrenciyi kabul edebildik. Ancak bu 
bizim için tek kriter değil. Sınırların yok olduğu 
dünyamızda küresel bir rekabet ortamındayız, 
bizim de buna uygun hedeflerimiz var. Giderek 
hayatımıza daha çok girecek olan yapay zeka, 
robotik teknoloji, nesnelerin interneti, 3 boyutlu 
biyoyazıcılar, veri madenciliği, translasyonel tıp 
gibi yeni alanlarda eğitim ve araştırma altyapımızı 
oluşturma çabası içindeyiz. Bu amaçla merkezi 
uygulama ve araştırma merkezimiz KUYAM’da 
Biyo-inovatif Teknolojiler, Hücresel ve Moleküler 
Biyoloji, İleri Toksikoloji Tanılama ve Omiks 
alanlarında araştırma modülleri oluşturduk. Bu 
modüller içinde kanser, rejeneratif tıp ve kök 
hücre, biyomalzeme, fitoterapi gibi yenilikçi 
birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Halihazırda 
üç boyutlu yazıcılarımızla kişiye özel tedavi 

uygulamaları yapıyoruz. Akademisyenlerimizin 
yanı sıra öğrencilerimiz de daha birinci sınıftan 
itibaren proje bazlı araştırmaya yönlendiriliyor, 
TÜBİTAK ve BAP destekli öğrenci projeleri 
ile Ar-Ge süreçlerine dahil oluyorlar. Üretilen 
yeni fikirlerin teknolojiye dönüşümü ve ülke 
ekonomisine katma değer sağlamasını, 
akademisyenlerimizin yalnızca sağlık hizmeti ile 
değil aynı zamanda kullanılacak araç ve gereçleri 
üreterek ekonomiye katkı sağlaması amacıyla 
Teknoloji Transfer Ofisimizi kurduk, proje destek 
birimimizi faaliyete geçirdik. 

Üniversitelerin en önemli misyonlarından birisi 
de mesleki eğitim vermek. Her öğrencimize 
kaliteli bir eğitim vererek ihtiyaç duyacağı 
bilgi ve becerileri en iyi düzeyde kazandırmak 
istiyoruz. Bu amaçla eğitim standartlarımızı 
iyileştirmek için akreditasyon süreçleri başlattık, 
ilk olarak Tıp Fakültesi için hazırlıklar tamamlandı, 
başvurumuzu yaptık. İlk kuruluşumuzda 
üniversite genelinde aktif olan 13 eğitim 
programımız vardı, bugün 33 programda 
eğitim veriyoruz. Yeni programlarımızı açarken 
ülkemizin ihtiyacı olan ve istihdam ihtiyacı duyulan 
alanları göz önüne alıyoruz. Bazı programlarımız 
ile yeni meslek alanları oluşuyor. Örneğin bu 
sene ilk öğrencilerimizi aldığımız Adli Bilimler 
programı Türkiye’de devlet üniversitelerinde bu 
alanda ilk ve tek program olma özelliğini taşıyor. 
Yine Türkiye’deki ilklerden olan Dezenfeksiyon 
Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği programı 
ile yeni bir meslek alanı oluşturuyoruz. 
Ergoterapi, Konuşma ve Dil Bozuklukları, İş 
Uğraşı Teknikerliği gibi programlarımız da özellikli 
bölümler. Mesleki eğitimde uygulamalara özel 
önem veriyoruz. Çoğu programda öğrencilerin 
özellikle son seneleri neredeyse tamamen 
çalışma alanlarında geçiyor. Örnek vermek 
gerekirse Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki 
dijital ve estetik diş kliniği bölgemizdeki tek ünite 
ve bu nedenle öğrencilerimiz lisans ve uzmanlık 
öğrencilerimiz 3D ağız içi tarama ve kazıyıcılar 
ile dünya standartlarında dijital eğitim imkanına 
sahipler. İki senelik İlk Yardım ve Acil Teknikerliği 
programında uygulama dersleri ilk önce eğitim 
ambulansında veriliyor, sonrasında ise öğrenciler 
Sağlık Bakanlığının 112 Acil ekipleri ile gerçek 
vakalara gidiyorlar. Önümüzdeki senelerde bu 
farklar daha iyi görülmeye başlayacak. 

Üniversitenizin yerli ve yabancı üniversitelerle 
ortak çalışması bulunmakta mıdır? Bu ortak 
çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Araştırma altyapılarının kullanımı için pek çok 
üniversite ile karşılıklı anlaşmalar yaptık, bunlar 

arasında ülkemizin önde gelen üniversiteleri de 
bulunuyor. Ayrıca akademisyenlerimizi ihtiyaç 
duyulan alanlarda ileri eğitim almaları ya da 
bilimsel çalışmalara katılmaları için 6 ay – 2 
sene arasında değişen sürelerde yurt içindeki 
ve yurt dışındaki üniversitelere görevli olarak 
gönderiyoruz. Şu anda Tıp Fakültemizden iki 
öğretim üyemiz Amerika’daki “University of 
Texas MD Anderson Cancer Center” ile kanser 
alanındaki çalışmalarına devam etmekte ve 
doktora sonrası araştırmacı olarak TÜBİTAK 
tarafından fonlanmaktadır. Yine Sağlık Bilimleri 
Fakültesinde görev yapan bir öğretim üyemiz 
çoğunluğu Belçika olmak üzere, İsveç, Yunanistan, 
Hollanda, Yeni Zelanda’da görev yapan öğretim 
üyeleri ile kronik ağrının sınıflandırması için bir 
rehber ve algoritma üzerine çalışma yaptı ve bu 
çalışma Avrupa Ağrı Konfederasyonu tarafından 
da kabul görerek rehberlerine eklendi. Buna 
ek olarak Adli Bilimler Bölümümüz tarafından 
Brezilya, Japonya, Hindistan, İtalya ve Güney 
Afrika’dan öğretim üyelerinin de yer aldığı 
kulak biyometrisinde kimliklendirme ile ilgili bir 
çalışma yürütülmektedir. Polonya, Portekiz ve 
İspanya ile sosyal bilimler alanında da çalışmalar 
yürütmekteyiz. Ayrıca İrlanda “Technological 
University Dublin” ile de öğrencilerimizin 
faydalanabileceği online eğitimler için bağlantı 
halindeyiz.

Ülkemizdeki üniversiteler ve üniversitenizin 
gelişimi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?  
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin ülke 
üniversiteleri arasındaki konumu nedir?

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın vizyonunda üniversite sayısı 
206’ya ulaştı. Ülke genelinde Yüksek Öğrenim 
Kurumlarında 8 milyonu aşan öğrenci ile 
Avrupa’da en yüksek rakamlardayız. Nicel 
olarak bu artışa karşın üniversitelerimizin dünya 
üzerindeki etkinliği değerlendirildiğinde henüz 
istenilen düzeyde olmadığımızı görüyoruz. Bu 
sayısal artışın nitelik açısından da gelişmesi 
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amacıyla politikalar oluşturuldu. Biz de 
üniversitemizde Yükseköğretim Kalite Kurulu 
standartlarının gereklilikleri doğrultusunda 
iyileştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Kuruluşumuzdan bu yana sürekli gelişim ve 
büyüme içerisinde olan bir üniversiteyiz. İlk 
kuruluşunda fakülte ve yüksekokul formatında 
yapısı olan üniversitemizi geçen süreç içerisinde 
yükseköğrenimin gerektirdiği organizasyon 
yapısına kavuşturduk. Gelişme ve büyümeyi 
rakamlarla ifade etmek gerekirse; 2018’de 
200 olan öğretim elemanı sayımız bugün 500’ü 
geçti, yine 110 olan idari personel sayımız son 
alımlarla birlikte 350’ye ulaştı. 2018 yılında 
34 bin metrekare olan açık alanımız Kütahya 
Dumlupınar Üniversitesi ile yapılan anlaşmalar ve 
hazine tahsisleri ile 2022 yılında 29 kat artarak 
973 bin metrekareye ulaştı. Tavşanlı ve Simav 
Sağlık Hizmetleri MYO’lar için tahsis edilen 
binalar, Ağız ve Diş Sağlığı için Belediye’den 
kiraladığımız eski hal binası ve eski belediye 
binasının kiralanması ile 29 bin metrekare 
olan kapalı alanımızı ise 48 bin metrekareye 
yükseltmiş olduk. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile 
Kütahya merkez ve Tavşanlı’da birer meslek 
yüksekokulumuzu faaliyete geçirirken, yeni 
açtığımız programlarla birlikte öğrenci sayımız 
2800’den 4500’e yükselmiş oldu, bu artışlar 
önümüzdeki senelerde de devam edecek.

Altyapıları ve misyonları doğrultusunda bazı 
üniversiteler araştırma, bazıları da bölgesel 
kalkınma yönünde potansiyele sahipler. Biz de 
üniversitemizi bölgesel kalkınma önceliği olan 
bir üniversite olarak konumlandırıyoruz. 2018 
yılında kurulduğumuz için henüz yolun çok 
başındayız. Ancak kendi özeliklerimize göre 
stratejimizi oluşturduk, hedeflerimizi belirledik. 
Bu doğrultuda attığımız adımların ilk sonuçlarını 
almaya başladık. Bazı verileri paylaşayım; Web of 
Science (WOS) yayın ve atıf sayısı üniversitelerin 
bilimsel değer sıralamalarının belirlenmesinde 
kullanılan global bir veri tabanıdır. 2019 
yılında üniversitemiz öğretim üyelerinin bu 
veri tabanında indekslenen Uluslararası 
Dergilerde makale sayısı 90 iken 2021’de 
188’e, atıf sayısı ise 132 iken 402’ye yükseldi. 
Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, 
enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik 
alanlarında değerlendiren UI GreenMetric 
Dünya Üniversiteleri (Yeşil Üniversite) 2021 yılı 
sıralama sonuçlarında Kütahya Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi olarak dünyada 455., ülkemizde 
değerlendirmeye alınan 71 üniversite arasında 
ise 34. sırada yer aldık. Gelecek senelerde 
Üniversite sıralamalarındaki yerimizin de giderek 
yükselmesini bekliyoruz.

Üniversitenizin gerçekleştirdiği sosyal 
etkinliklerden bahsedebilir misiniz?

Öğrencilerin ders dışı bilimsel, sosyal, toplumsal 
ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, 
öğrencileri yaşam boyu öğrenen bireyler olarak 
yetiştirmek amacıyla planlanan “Sosyokültürel 
Etkinlikler” dersi, 1. sınıf öğrencilerinin 
müfredatlarında yer almaktadır. Bu ders ile 
öğrenciler eğitim komisyonu tarafından onay 
verilen ulusal ya da uluslararası bilimsel kongre, 
sempozyum, seminer, çalıştay, panel, söyleşi, 
atölye çalışmaları, müze veya arkeolojik alan 
gezileri, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, 
konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, 
çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri 

gibi etkinliklere katılmaktadır. Üniversitemiz 
ile “Kütahya Belediyesi” arasında düzenlenen 
Sosyokültürel Etkinlikler Dersi Protokolü ile 
“Kütahya’yı Tanıyorum” etkinlikleri kapsamında 
öğrencilere belediye tarafından gezi rehberleri 
eşlik etmekte, öğrencilerin öğrenim gördükleri 
şehri daha yakından tanımalarını sağlamak 
amacıyla Kütahya’nın tarihi, kültürel ve sanatsal 
zenginlikleri tanıtılmaktadır. Hekim Sinan 
Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezinde, merkez 
çalışanlarının rehberliğinde öğrencilere Hekim 
Sinan’ın hayatı ile tıbbi/aromatik bitkilerin 
tanıtımı yapılmaktadır. Kütahya Kültür ve 
Sanat Derneği (KÜSAD) ve Kent Konseyi 
arasında düzenlenen protokoller kapsamında 
ise öğrencilere sanatçılar tarafından sanat 
atölyeleri tanıtılmakta, öğrencilerin ilgi 
alanlarına göre atölyelerde çalışma fırsatları 
da sunulmaktadır. Keramika seramik fabrikası, 
Yeşilay, Kızılay ve AFAD tarafından düzenlenen 
etkinliklerde de öğrenciler aktif olarak görev 
almaktadır. Üniversitemiz öğrenci kulüpleri aktif 
olarak çalışmakta ve faaliyetleri üniversitemiz 
tarafından teşvik edilmektedir.

Üniversite olarak kısa, orta ve uzun vadede 
gelecek dönem hedefleriniz nelerdir?

Üniversite olarak stratejik planımızı hazırlarken 
hem bölgesel kalkınmayı, hem 11. Kalkınma 
Planını hem de kurumsal gelişimimizi göz önünde 
bulundurduk. Kısa vadede kalite güvence 
süreçleri ile faaliyetlerimizi izleyebilecek şekilde 
planlayıp orta vadede kurumsal görünürlüğü 
sağlayacak sıralamalara girmeyi hedefliyoruz. 
Uzun vadede ise kurum olarak hem termal sağlık 
turizmi hem de ileri düzeyde sağlık hizmetleri ile 
ülkeye ve bölgeye katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Öncelikli olarak fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamak 
üzere bu sene yeni kampüsümüzün inşaatına 
başlıyoruz. Akademik personel ve bilimsel 
kapasitesi yüksek araştırıcılar açısından 
takviyelerimiz devam edecek. Kaliteli eğitim 
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açısından fakültelerimizde eğitim kalite 
akreditasyon süreçlerini başlattık. Üniversite 
olarak belirlediğimiz mükemmellik alanlarımızdan 
biri de Wellness ve Rehabilitasyon tedavileri 
alanıdır. Özel sektör ile iş birliği halinde termal 
sağlık turizmine öncülük yapmak ve örnek bir iyi 
uygulama örneği oluşturmak istiyoruz.  

Kütahya ilinde üniversitenizin etkinliği hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Hem üniversitenin şehir ile olan ilişkilerini 
güçlendirmek hem de her iki tarafın beklentilerini 
daha iyi anlayabilmek için düzenli olarak şehrin 
farklı gruplarını ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler 
sonucunda üniversitemiz faaliyetlerinin şehirde 
bilinirliğinin arttığını görüyor ve bölge halkından 
olumlu geri dönüşler alıyoruz.

Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile Teknoloji 
Transfer Ofisi ekibimiz Zafer Kalkınma Ajansı, 
KUTSO, Kütahya Tasarım Teknokent ve Organize 
Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren büyük ölçekli 
işletmeler gibi kuruluşlarla yakın ilişki içerisinde. 
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezimiz Kütahya Valiliğinin Şiddeti Önleme 
Teknik Kurulu ile ortak çalışarak şehirde yaşanan 
şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılması 
ve bu olayların engellenmesine destek oluyor. 
Kütahya Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin de desteği 
ile yürüttüğümüz Kadına Şiddetin Önlenmesine 
yönelik proje ve eğitimlerimiz devam etmekte.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezimiz, Kütahya’da yaşayan veya çalışan 
paydaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde eğitim programları hazırlamaktadır. 

Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma 
Merkezimizde ülkemizde önemli hatta ilk 
denebilecek bir protokole imza attık. Yapılan 
düzenleme ile Ağız Diş Çene Cerrahlarımız genel 
anestezi altında cerrahi işlemleri gerçekleştiriyor 

ve yapılan işlemlerin tamamı Ağız Diş Sağlığı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 
verilebiliyor. Merkezimizden Çene Cerrahi 
Öğretim Üyelerimizi görevlendirmeden de 
bu problemi protokolle çözebildik. Buna ek 
olarak Dijital ve Estetik Diş Kliniği bölgemizde 
bu alandaki ilk ve tek ünitedir. Dijital olarak 
kron kaplama ve gülüş tasarımı işlemlerini tüm 
diş hekimlerimiz Ağız Diş Sağlığı Uygulama 
ve Araştırma Merkezimizdeki bu ünitede 
gerçekleştirebiliyor.  

Bizim üniversite olarak kendimize ait bir 
hastanemiz yok, birlikte çalışma protokolü 
kapsamında Öğretim Üyelerimiz Sağlık Bakanlığı 
Hastanesinde görev yapıyorlar. Üniversitenin 
yenilikçi ve bilimsel yaklaşımları ile burada 
verilen sağlık hizmetlerine nitelik kattık, pek çok 
ileri tıbbi uygulama Kütahya’da yapılır hale geldi. 
Hastalar bu hizmetlere büyük şehirlere kıyasla 
çok daha rahat bir şekilde ulaşıyorlar, eskiden 
başka illerde şifa ararken şu anda civar illerden 
sevk alan bir il haline geldik. Vatandaşlarımız da 
bunun farkında ve üniversitemize pozitif olarak 
bakıyorlar, ilimizin bir kazanımı olarak görüyorlar. 

Kalkınma Ajanslarının sağladığı destekleri 
ve faaliyetleri ile bunların etkinliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Ajansımız tarafından 
finanse edilen projelerinizle ilgili neler 
söyleyebilirsiniz? Ajans ile yeni projelerde 
çalışmaya devam etmek ister misiniz?

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 
“Üç Boyutlu Yazıcı Destekli Dijital Dental 
Uygulamalar Merkezi Kurulumu” Fizibilite 
projesini 2021 yılında tamamladık ve birimi 
oluşturmak için iş birliği protokolü aşamasındayız. 
Ülkemizde protez teknisyenlik hizmetleri gün 
geçtikçe pahalılaşmakta ve kamu kurumları 
özellikle halk tarafından kaplama olarak bilinen 
sabit metal destekli protezleri kaliteli ve ucuz 
olarak satın alamamaktadır. Bu problemi de 
çözüme ulaştırabilme adına Ağız Diş Sağlığı 

Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 
“Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı” ruhsatını 
geçen hafta aldık. KDPÜ ile iş birliği yaparak 
protez laboratuvarı bünyesinde bulunan üç 
boyutlu metal yazıcıyı kullanarak metal destekli 
protez üretimlerini gerçekleştirebileceğiz. Henüz 
üç senelik bir üniversite olmamıza rağmen ruhsat 
almak ve metal destekli üretim yapabilecek 
konuma gelmek çok büyük bir başarı. Biz 
biliyoruz ki böyle bir hizmeti yalnızca çok köklü 
birkaç üniversite sağlayabiliyor. Kütahya ve çevre 
illeri adına bu hizmetin sağlanabilmesini çok 
büyük bir atılım olarak görüyoruz. Yine bu alanda 
kamu yararını sağlayacak ve Kütahya halkına 
diş protez işlemlerini daha uygun maliyetli ve 
daha kaliteli sunabileceğimiz ve yürütücülüğünü 
üstlendiğimiz bir SOGEP projesine de başvuru 
aşamasındayız.

Bir diğer projemiz olan “Yoncalı’da Konaklamalı 
Rehabilitasyon Merkezi Fizibilite Desteği” 
başlıklı projemiz Fizibilite Desteği kapsamında 
fonlanmıştı. Bu sayede, uluslararası düzeyde 
sağlık turizmini şehrimize kazandırmak için 
bölgenin termal su kaynakları ile mineral 
içeriklerini, doğal güzelliklerini, sosyoekonomik 
durumunu, ekonomik ve fiziksel altyapısını 
konu alan gerekli çalışmaları yapmış olduk. 
Böylelikle burada konaklamalı bir rehabilitasyon 
merkezinin yapılması için fizibilite çalışmasını 
hazırlamış olduk.

Benzer şekilde, Termal Sağlık Turizmi alanında 
Türkiye’de mükemmellik merkezi olma yönünde 
çalışmalarımızı desteklemek üzere; uygulanan 
tedavilerin standartları, bilimsel yöntemlere 
göre rehberlere bağlanması ve bunların en 
önemlisi de raporlanması konusunda, Zafer 
Kalkınma Ajansı desteği ile bir otomasyon 
programı geliştirdik. Bu sayede FTR ek hizmet 
binasındaki hizmetlerin kalitesinin arttırılması, 
teknik ve insani kaynakların verimli kullanımı 
ve hizmetin uluslararası normlara uygun olarak 
standardizasyonu üzerine hekimlere, yardımcı 
sağlık personeline ve idari personele eğitim 
verildi.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından fonlanan 
teknik destek programı ile tüm personelimize 
Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi verdik. Ayrıca 
yine teknik destek programı kapsamında 
üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi kurumsal 
eğitimini tamamladı.

Zafer Kalkınma Ajansı ile şu an süreci devam 
eden projelerimize ek olarak bölgemize ve 
ilimize katkı sağlayacak büyük ölçekli yeni mali 
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destek projelerinin hazırlığı içerisindeyiz. Zafer 
Kalkınma Ajansı gibi bölgesel öncelikli bir 
kurum ile çalışmanın üniversitemizin bölgeye 
olan katkısını arttıracağını düşünüyoruz. Hem 
sağlık alanında tematik bir üniversite olmamız 
hem de stratejik planda bölgesel kalkınmaya 
katkı sağlamayı hedefleyen bir kurum olmamız 
nedeni ile ajansımızın desteği bizim için büyük 
önem arz etmektedir.

Son olarak Kütahya Sağlık Bilimleri 
Üniversitesini tercih etmek isteyen 
öğrencilerimize ne söylemek istersiniz?

Bir öğrencinin yükseköğrenimden beklentisi 
ileride çalışacağı alanın gerektirdiği bilgi ve 
niteliklere sahip olmaktır. Biz nitelikli uygulama 
ve eğitimlerimiz ile bunu garanti ediyoruz. Sağlık 
eğitimini usta-çırak ilişkisine benzetebiliriz. 
Bu açıdan baktığınızda Tıp Fakültesinde 
bugün için toplam 314 akademisyen 810 
öğrencimiz var. Yani bir öğretim üyesi başına 

3 öğrenci düşüyor. Diş Hekimliği Bölümünde 
bu sayı 7 iken üniversite genelindeki öğretim 
elemanı başına düşen öğrenci sayısı ise 9. 
Bu rakamların Türkiye’nin en iyileri arasında 
olduğunu söyleyebilirim.  

Öğrenci dostu bir üniversite olduğumuzu 
söyleyebilirim. Öğrencilerimiz kurumumuzdaki 
tüm akademik ve idari personele rahatlıkla 
ulaşabiliyor, her bir alanı kullanabiliyorlar. 
Bizzat benim odama gelip çay ikramımı almış 
çok sayıda öğrencim var. Çeşitli sanatsal 
ve sportif faaliyetler ile sosyal etkinlikler 
açısından da öğrencilerimizi destekliyoruz. 
Kişisel gelişimlerine destek olacak seracılık, 
fotoğrafçılık gibi seçmeli dersler açıyoruz. Hatta 
açtığımız “Dünya Mutfakları” dersi büyük ilgi 
gördü.  

Eğitimi desteklemek için mobil sistemler ile de 
önemli veri tabanları abonelikleri ve 5 binden 
fazla elektronik kitap ile eğitim ve akademik 

alt yapımızı destekledik. Öğrenciler veri 
tabanımıza uzaktan da bağlanabiliyor, yayınlara 
ve kitaplara ulaşabiliyorlar. Sürekli Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezimiz faaliyete 
geçti ve burada öğrencilere yönelik yabancı dil 
eğitimleri, işaret dili gibi kişisel gelişim eğitimleri 
ve mesleki gelişimlerine yönelik güncel eğitimler 
düzenleniyor.

Akademik danışmanlık sisteminin hem yüz 
yüze hem de online ortamda etkin bir şekilde 
yürütülebilmesi için bir akademik danışmanlık 
programı hazırladık. Böylece öğrenciler, online 
olarak akademisyenler ile kariyer gelişimi 
hakkında görüşme yapabilecek.

İçerisinde bulunan alışveriş merkezleri, 
yemekhaneler, kafe-restoranlar, olimpik yüzme 
havuzu ve dağcılık için tırmanma şeridi ile 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ülkemizde 
en güzel kampüse sahip olan üniversitelerden 
birisi. 

Yaptığımız protokol kapsamında öğrencilerimiz 
bu kampüs olanaklarının tümünden 
yararlanabiliyor. Son olarak bir sloganımız var, 
onu söylemek isterim. Diyoruz ki; “Aklımızda 
Sağlık” diyerek çıktığımız bu yolda “Aklında 
Sağlık” olan öğrencilerimizi üniversitemizde 
görmek isteriz.  
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