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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 duyar, Ajansımızda ve bölgemizde 

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

11 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan 2022/209 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afyonkarahisar 
Valiliğine atanan Sayın Valimiz Doç. Dr. Kübra 
Güran Yiğitbaşı’nın, Uşak Valiliğine atanan Sayın 
Valimiz Dr. Turan Ergün’ün yeni görevlerinin ve Ajans 
Yönetim Kurulu Üyeliklerinin hayırlı olmasını temenni 
ederiz. Görevlerini devreden Sayın Valilerimize hem 
Ajansımıza hem de bölgemize bugüne kadar yapmış 
oldukları katkılardan dolayı şükranlarımızı sunarız.

Değerli okuyucularımız, 24.12.2021 tarihinde ilan ettiğimiz ilk finansman desteği programımız 
KOBİFİN sonuçları açıklandı. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin COVID-19 sonrası 
toparlanma sürecinin desteklenmesi ve rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan KOBİFİN 
kapsamında 16 projenin finansman giderleri Ajans tarafından karşılanacak olup toplam 15 Milyon 
TL’lik yatırım ve 42’si genç olmak üzere 53 istihdam Bölgeye kazandırılacaktır. Proje sahiplerini 
tebrik eder, bölgemize hayırlı olmasını dileriz. 

Eğitim alanındaki sistematik çalışmalarımızın ilk ürünü olan Kendin Yap Hareketi tam anlamıyla 
TR33 Bölgesi’nin bir markası oldu. Kendin Yap Atölyelerinin sürdürülebilirliğini çok önemsiyoruz. 
Bu bağlamda bölge milli eğitim müdürlüklerimizin iş birliğinde 2 kez Uluslararası Kendin Yap 
Sempozyumu ve Kongresi düzenlendi. 9-10 Haziran’da ise Ajansımızın organizasyonunda 1. Kendin 
Yap Atölyeleri Festivali yapıldı. İçinde eğitimin, bilimin ve teknolojinin olduğu her etkinlikte yer almaya 
ve destek vermeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki sürdürülebilir kalkınmanın temelinde eğitim ve bilime 
olan yatırım vardır. Bir diğer etkinlik ise 45 kurum/kuruluşun katkıları ve Ajansımızın da destekleriyle 
11-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Manisa Bilim Şenliği oldu. 7’den 70’e her kesime hitap 
eden; atölye eğitimleri, gözlem, sergi, sahne gösterileri, tematik bilim oyunları, sanatsal faaliyetler, 
yarışmalar gibi farklı türlerdeki etkinlikler sayesinde dolu dolu geçen böylesi anlamlı ve güzel 
organizasyonların her sene tekrar ederek gelenekselleşmesini temenni ederiz. Organizasyonda 
emeği geçen herkese buradan tekrar teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli paydaşlarımız, Ajansımızın sosyal alanda da projeler yürüttüğünü biliyorsunuz. Özellikle 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen, 
Ajansımızın 2019-2020-2021 yıllarında sunduğu 42 projenin 37’sine destek alarak en başarılı 
Ajans olduğu Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamındaki projelerimizin 
faaliyetleri devam ediyor. Bu süre zarfında “Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi’ler 
Yetişiyor” projesi tanıtım toplantısı ile “Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri 
Koordinasyon Merkezi” açılışı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 yılı 
teması olarak belirlenen Genç İstihdamı kapsamındaki çalışmalarımızdan biri olan Siber Vatan 
Programı kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesiyle bir protokol imzalandı. Protokolle 
hayata geçirilen Program kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. 
Program ile ülkemizin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması için üniversite öğrencilerine 
eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri uygulanarak siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer 
planlamalarını teşvik etmeyi amaçlanmaktadır.

İlki geçen yıl düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali’nin ikincisi 2-4 Haziran tarihleri arasında 
Ajansımızın da destekleriyle Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’nde yapıldı. Türkiye’nin ilk antik kent 
film festivali olma özelliği taşıyan festival bu yıl da büyük beğeni topladı.

Değerli okuyucularımız, bu sayımızda sizlere Sahipata Kervansarayı ve Manisa’nın Selendi ilçesi 
hakkında bilgiler sunmaya çalıştık. Ayrıca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Ajans 
uzmanlarımızdan Ender İrkören'in hazırladığı  “TR33 Bölgesi Kooperatifçiliğinin  Genel  Görünümü ve  
Öneriler" raporunu sizlere sunduk. 
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Kütahya İl Genel Meclis 
Başkanı 

Musa YILMAZ

Hazırlayan | Murat Şener | Uzman | Kütahya Yatırım Destek Ofisi

Sayın Başkanım, sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

1957 doğumlu, evli ve 5 çocuk babasıyım. 
1976’da liseyi, 1979'da ise Eğitim Enstitüsü’nü 
bitirdim ve meslek hayatıma öğretmen olarak 
başladım. Siirt ve Isparta’da öğretmenlik 
yaptıktan sonra 1984’te Kütahya Azot Sanayi 
(TÜGSAŞ)’de işe başladım. TÜGSAŞ’da yaklaşık 
20 yıl analizci-laborant olarak çalıştıktan sonra 
2004’te emekli oldum. Meslek hayatımın belirli 
bir bölümünde iş yeri temsilciliği, iş yeri baş 
temsilciliği ve mali sekreterlik gibi sendikal 
görevlerde bulundum.

Mesleki ve siyasi kariyerimin dışında çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarında görev aldım. 1996 
yılında bir grup arkadaşımla yerel bir radyo 
(Engin FM) kuruluşunda görev alarak 10 yıl 
Kütahya gündemli programlar yaptım. Zaman 
zaman televizyon programları yaptım. Bu 
süreçte yerel gazetelerde gündeme ilişkin 

yazılar kaleme aldım. Dini ve siyasi konularla 
ilgili ödüllü yazılarım bulunmaktadır.  

2009 genel seçimlerinden bu yana İl Genel 
Meclisi Üyesi, 2014 yılından itibaren İl 
Genel Meclisi Başkanı ve uzunca süredir 
Ajansta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmaktayım.

İl Genel Meclisi‘nin kurumsal yapısı ve 
görevlerinden söz eder misiniz?

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi’nin karar organıdır. 
İlgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre 
ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden 
oluşur. İlimizin toplam 37 İl Genel Meclis Üyesi 
vardır.
İl Genel Meclisinin görev ve yetkilerini şöyle 
özetleyebiliriz:

Stratejik Plan ile Yatırım ve Çalışma 
Programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini 
görüşmek ve karara bağlamak, İl Özel İdaresi’nin 

ve bağlı kuruluşlarının kadrolarını ihdas etmek, 
mahalli birliklerle iş birliği yapmak gibi geniş bir 
yetki alanımız vardır.

İl Genel Meclisimiz Kütahya’mızın Belediye 
hudutları dışındaki tüm yerlerin birimlerinin 
altyapı, üstyapı, eğitim, turizm, spor, tarım, 
çevre gibi alanlarına hizmet götürmektedir. Bir 
anlamda Kütahya’mızın coğrafi olarak %80’ine 
hizmet sağlamaktadır. 546 köy ve 100 bağlısı 
olan ilimizin bu anlamda sadece yol ağı 4.000 
km’nin üzerindedir.

Ajansımızın Yönetim Kurulu’nda il genel meclisi 
başkanlıklarının önemini ve katkısını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ajans Yönetim Kurulu’nu incelediğimizde illerde 
kamu idaresinin en üst amiri olarak sayın 
valilerimizin, yerel yönetimi temsilen belediye 
başkanlarımız ile il genel meclisi başkanlarımızın, 
özel sektörü temsilen ticaret ve sanayi odası 
başkanlarımızın olduğunu görmekteyiz. Bu yapı 
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içerisinde bizim rolümüz belediye başkanlarımız 
ile birlikte yerel yönetimler olarak illerimizin 
kalkınması noktasında karar alıcı olarak görev 
yapmaktır. Burada kendimizi illeri genelde 
en iyi tanıyan, coğrafi ve sosyal sorunlarını 
bilen üyeler olarak değerlendiriyorum. Ajansın 
hizmetleri konusunda da bulundukları illerde 
doğru analiz ve katkı sağladıklarına inanıyorum.

Kütahya’nın gelişimi ile ilgili olarak ekonomik 
ve sosyal alanlarda kritik gördüğünüz hususlar 
nelerdir? Sizce Kütahya‘nın markalaşması için 
neler yapılabilir?

İlimizin marka bir il olması için yapılması 
gerekenlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

a. İlimizde çiniciliğin mevcut algısından 
kurtarılarak belli bir kalite ve standart 
haricinde üretime müsaade edilmemesi 
gerekmektedir. Bununla ilgili meslek 
erbabından bir kurul teşekkül ettirilmelidir.

b. Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin 
ilimiz için büyük umut ve gelecek vaat 
ettiğini gözlemekteyiz. Şimdilik gidişat çok 
iyi, kısa sürede ilimiz ve ekonomimize pozitif 
katkıları ortaya çıkacaktır.

c. Öncülüğünü İl Özel İdarimizin 
yaptığı, Ajansın da katkı sağladığı turizm 
merkezlerindeki Çavdarhisar-Aizanoi, 
Gediz-Murat Dağı, Simav-Gölcük, Emet-
Tahtalı ve Eğrigöz ile Domaniç-Koca 
Yayla’daki yatırımlarımız ve projelerimiz kısa 
sürede ilimizi bu alanda önemli bir merkez 
haline getirecektir.

d. Termal turizm konusunda önemli bir 
potansiyele sahip olan ilimiz, potansiyelini 
yeterli düzeyde kullanamamaktadır. 

Bu bağlamda ilimizin en önemli termal 
merkezlerinden olan Yoncalı’da il özel 
idaresi ve diğer bakanlıkların katkılarıyla 
altyapı ve su dağıtım sistemi yenilenerek 
modernize edilmiştir. Kütahya yukarıdaki 
anlatılan turizm yatırımlarına paralel olarak 
termalde de iyi bir ivme yakalayacaktır.

e. Son yıllarda önemi daha da artan 
tarım sektöründe sulama göletlerimizi ve 
tarlalarımızı daha ekonomik kullanarak bu 
alanda önemli ilerlemelerin sağlanacağını 
düşünmekteyiz.

Kütahya’nın gelişimi konusunda yapmayı 
planladığınız çalışmalardan bahsedebilir 
misiniz?

İl Özel İdaresi olarak yukarıda bahsettiğim 
projelerin direkt içerisinde görev yapmaktayız. 
Turizme ciddi kaynak ayırarak tarıma son 2 
yıldır 10 milyon TL’ye yakın hibe desteği verdik. 
Kuruculuğunu ve öncülüğünü üstlendiğimiz 
ilimiz sanayisinin gelişimine önemli katkı 
sağlayacak olan Zafer Organize Sanayi 
Bölgesi’ne finansman konusunda her türlü 
desteği vermekteyiz. Ayrıca önemli bir kaynak 
ayırdığımız Simav ilçesi Çitgöl beldesinde 

jeotermal ısıtmalı teknolojik seraların yer 
alacağı bir Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi kurulumu tamamlanmıştır.

Zafer Kalkınma Ajansının bugüne kadar 
yaptığı çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Kütahya’nın gelişiminde ajansın rolü nedir?

Zafer Kalkınma Ajansı ile hem bir Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak hem de bir paydaş 
olarak sıkı bir iş birliği ve iletişim içindeyiz. 
Kütahya ilimiz ve TR33 Bölgesi kapsamındaki 
Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illeri için 
oldukça önemli planların hazırlanmasında, 
yatırımların gerçekleştirilmesinde ve hibe 
desteklerinin sağlanmasında karar alıcı olarak 
diğer yönetim kurulu üyelerimizle birlikte 
görev aldık. Ajansın bütçesi ile kıyaslandığında 
en isabetli ve verimli çalışan kurumlardan 
birisi olduğunu düşünüyorum. Üye illerimiz 
arasında iyi bir denge ve proje bazlı çalışma 
yaptıklarını görüyor ve izliyoruz. Ajansımızın 
farklı branşlarda uzmanlaşmış oldukça seçkin 
ve nitelikli bir kadrosu olduğunu her vesilede 
görmekteyiz. Bu durum da bizlere teknik birçok 
konuda Ajansımızdan istifade etme imkânı 
sunuyor. Ajansın bütçesinin ve kaynakların 
arttırılmasını temenni ediyorum.
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Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) ile TR33 Bölgesi İl Milli Eğitim 
Müdürlükleri ve Kendin Yap Atölyeleri iş birliğiyle 1. Kendin 
Yap Atölyeleri Festivali 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde 

Afyonkarahisar Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda düzenlendi.

Açılış törenine, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 
İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet 
Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Şuayip Özdemir, 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah 
Okumuş, İl Jandarma Komutanı J. Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü 
Ali Temiz, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, İl Milli Eğitim 
Müdürü Metin Yalçın, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Ekici, ZAFER 
Genel Sekreteri Veli Oğuz, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve 
basın mensupları katıldı.

Açılış töreni 100. yıl Zafer etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar 
Kendin Yap Atölyesi öğrencileri tarafından robot ve drama gösterileriyle 
Kurtuluş Savaşı’nın Atatürk’ün Ankara’dan çıkmasıyla başlayan 26-30 
Ağustos tarihlerindeki olaylar canlandırıldı. Ardından Kendin Yap Atölyesi 
öğrencisi tarafından zeybek gösterisi yapıldı ve protokol üyeleri stantları 
gezdi. Ayrıca 2.500 öğrencinin katılımıyla açılışın gerçekleştirildiği 
festivalde eğlenceli etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenlendi.

Açılış töreninde konuşan ZAFER Genel Sekreteri Veli Oğuz, “2018 yılı 
Kasım ayında 4 Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile protokol yaptık. Protokol, 
kâğıt üstünde kalmasın diye hemen bir mali destek kurguladık. 10 Milyon 
TL bütçeli Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programını ilan ettik. 34 ilçede 
133 alt istasyona sahip 42 sabit, 6 mobil atölye kurduk. Bu atölyelerde 

robotik kodlamadan endüstriyel tasarıma, dijital stüdyodan güzel 
sanatlara kadar 34 farklı alanda istasyon oluşturuldu. Ajansımızın her 
bir proje başına %90’a kadar ve 600 bin TL üst limit olmak üzere verdiği 
10 milyon TL’ye ilaveten Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, belediyelerimiz, 
ticaret ve sanayi odalarımız, il özel idarelerimiz, yatırım izleme ve 
koordinasyon başkanlığımız, üniversitelerimiz, STK’larımız, iş insanlarımız 
da dâhil tamı tamına 125 yerel paydaşımız taşın altına elini koydu ve 
1.6 milyon TL desteği de onlar verdi. Yereldeki bu sahiplenmenin bir 
benzerini ulusal ve uluslararası düzeyde de gördük. Aselsan, Arçelik, 
Sanlab, Lego Education, Insider, Robotis, Microsoft, Habitat Derneği ve 
Bilim Kahramanları Derneği de Kendin Yap Atölyelerine sponsor oldular. 
İnancımız odur ki Kendin Yap Atölyelerinde yetişen çocuklarımız bilime ve 
insanlığa çok büyük hizmetler sunacaklar. Bu atölyeler, ülkemizin gururu 
olan Teknofest başta olmak üzere çocuklarımızın ulusal ve uluslararası 
düzeyde düzenlenecek yarışmalara hazırlanmasında, kendilerini 
bilimsel ve teknolojik anlamda geliştirmelerinde çok önemli fonksiyonlar 
üstlenmeye başladı. Nitekim geçen yıl Teknofest’te dereceler aldılar, bu 
sene de başarılı bir şekilde yarışmalara devam ediyorlar. Atölyelerimiz, il 
ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz tarafından aktif olarak kullanılmaya 
devam ediyor ve 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla yaklaşık 48 bin öğretmen 
ve öğrencimiz bu atölyelerde 848 bin adam x saat eğitim alma imkânı 
buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda çok aktörlü 
ve çok sektörlü bir yapıda faaliyetlerini yürüten ajansımızın eğitime olan 
destekleri bundan sonra da öncelikler arasında ilk sırada yer alacaktır. 
Zira biz biliyoruz ki çocuklarımıza verebileceğimiz en iyi şey arazi, ev veya 
dolgun bir banka hesabı değildir. Onlara verebileceğimiz en iyi şey, iyi bir 
eğitimdir. 34 ilçede kurduğumuz bu atölyeleri bölgemizdeki diğer ilçelere 
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Yönetim Kurulumuzda Değişiklik

11 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan 2022/209 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yönetim Kurulu 
Üyelerimizde değişiklikler oldu.

Afyonkarahisar Valiliğine atanan Sayın Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran 
Yiğitbaşı’nın, Uşak Valiliğine atanan Sayın Valimiz Dr. Turan Ergün’ün 

yeni görevlerinin ve Ajans Yönetim Kurulu Üyeliklerinin hayırlı olmasını 
temenni ederiz.

Görevlerini devreden Sayın Valilerimize hem Ajansımıza hem 
de bölgemize bugüne kadar yapmış oldukları katkılardan dolayı 
şükranlarımızı sunarız.

de yaygınlaştırmak üzere 2021 SOGEP kapsamında Vestel Beyaz 
Eşya ile bir proje geliştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayıyla 
hayata geçirdiğimiz SOGEP kapsamındaki ilk ve tek sosyal sorumluluk 
projesi ile 7 yeni ilçede atölye kurmak suretiyle Kendin Yap Atölyelerinin 
bulunduğu ilçe sayısını 41’e çıkarıyoruz. KENDİNYAP HAREKETİ, BİR 
TR33 MARKASI olarak ülke çapında adını duyurmayı başardı. Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen 
Ortak Yarınlar 2021 Ödül Programı’nda "Gençlerin Yolunu Açanlar" 
kategorisinde ödülle taçlandırıldı. Yine Sabancı Üniversitesi tarafından 
eğitimde iyi uygulama örnekleri arasında gösterilen Kendin Yap Hareketi, 
son olarak bu ayın başında GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri 
Fuarında katılımcılara örnek başarılı uygulama olarak tanıtıldı.Sözlerime 
son verirken milli eğitim camiamız için “Derdiniz Derdimiz, Eğitim En 
Önemli Meselemiz” diyor, festivalde emeği geçen herkese, başta milli 
eğitim camiamızın kıymetli öğretmen ve idarecilerine, öğrencilerimize, 
ajansımız personeline sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Festivalde, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Yeni Nesil Eğitim 
Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, 
Manisa ve Uşak illerinde kurulan 133 istasyondan oluşan 42 sabit ve 6 
mobil kendin yap atölyesinde 6-14 yaş arasındaki öğrenciler tarafından 
gerçekleştirilen çalışmalar sergilendi.

Festivalde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları yarışmasında Reverse 
kategorisinde ilkokul düzeyinde Lokman Çetinel, Sabri Yalçıner, Osman 
Talha Karavil; ortaokul düzeyinde Ülker Sarıçiçek, Eren Gülaç, Seyyid 
Battal Atasoy; Mangala kategorisinde ilkokul düzeyinde Seray Kartaloğlu, 
Eymen Tunçkol, Betül Elçi; ortaokul düzeyinde Muhammed Enes Ceylan, 
Yağmur Şen, Yiğit Cura dereceye girerek ödül aldılar.

3D Tasarım yarışmasında Manisa Saruhanlı Kendin Yap Atölyesinden 
danışman: Seher Karaman, öğrenciler: Betül Uğur ve Zeynep Ağış; Özgün 
Tasarım yarışmasında Afyonkarahisar Emirdağ Kendin Yap Atölyesinden 
danışman: Fatih Sezer, öğrenciler: Ela Aydın ve Yusuf Özdemir; Scratch 
yarışmasında Uşak Merkez Kendin Yap Atölyesinden danışman: Bayram 
Yiğit, öğrenciler: Muhammed Tahsin Kaya ve Abdullah Eren Okyay; 
Labirent yarışmasında Kütahya Merkez Kendin Yap Atölyesinden 
danışman: Harun Akbaba, öğrenciler: Enes Özdemir ve Muhammed Ali 
İlaç; ZAFER Özel Ödülü Uşak Merkez Kendin Yap Atölyesinden danışman: 
Sercan Özen, öğrenciler: Hatice Beyza Şahin ve Muhammed Kabakçı 
dereceye girerek ödül aldılar.

7ZAFER
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KOBİFİN Kapsamında16 Projeyle 15 Milyon TL’lik 
Yatırıma Destek

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

projelerin değerlendirme sonuçları 01.06.2022 tarihli ve 2022-03 sayılı 
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda karara bağlandı.

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin COVID-19 sonrası 
toparlanma sürecinin desteklenmesi ve rekabet gücünün artırılması 
amacıyla hazırlanan KOBİFİN kapsamında desteklenen 16 proje ile 15 
Milyon TL’lik yatırım hayata geçirilecek olup tahmini 4.7 Milyon TL’lik 
finansman gideri ZAFER tarafından karşılanacaktır.

Stratejik tematik sektörlerde (otomotiv yan sanayi, savunma sanayi 
ve teknik tekstil) ya da bu sektörlere doğrudan mamul / yarı mamul 
girdisi sağlayan imalat sanayisi sektörlerinde Ar-Ge faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi ile ürün ya da üretim süreci yenilikleri yapılması ve 
BİGEM imalat sanayisi sektörlerinde (C10 Gıda, C13 Tekstil, C15 Deri, 
C22 Kauçuk ve Plastik, C23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler, 
C25 Fabrikasyon Metal Ürünler, C27 Elektrikli Teçhizat, C31 Mobilya) 
yeni yatırımların hayata geçirilmesi ile kaynak verimliliği sağlamak amaçlı 
modernizasyon yatırımlarının yapılması hedeflerine katkı sağlaması 
amacıyla desteklenecek projelerde 42’si genç olmak üzere 53 istihdam 
öngörülmektedir.

İmalat Sanayisindeki KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması 
Finansman Desteği Programı (KOBİFİN) Proje Değerlendirme Sonuçları

# Projenin Adı Başvuru Sahibi  İl Finansman Giderine 
Esas Bütçe Tutarı (TL)

1 Mermer Atıkları Yeniden Değerlendirilerek İhraç 
Ediliyor  İbrahim Pehlivan  Afyonkarahisar 

(Merkez)  928.73

2 Tıbbi İğnesiz Bağlantı Konnektörleri ile 
Enfeksiyonlara Son Veriyoruz

Beşok Kalıp ve Plastik Sanayi Ticaret Anonim 
Şirketi  

Manisa 
(Yunusemre)  500.000

3 Kalite Süreçlerini İyileştirerek Yeni Bir Ürünle 
Büyüme Projesi  

CANMAK Yedek Parça Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi  

Manisa 
(Turgutlu)  1.000.000 

4
Kaynakların Verimli ve Optimal Kullanımı ve Buna 
Bağlı Oluşan Kapasite Artışına Paralel İstihdam 
Oluşturulması  

Baloğlu Gıda Tarım Ürünleri Akaryakıt 
Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi  

Manisa 
(Salihli)  999.537

5
Yeni Yatırımın Hayata Geçirilmesi ile İhracata 
Yönelik Üretim Kapasitesi, Ürün Çeşitliliği ve Katma 
Değerin Arttırılması  

Endosa Kalıp İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi  

Manisa 
(Yunusemre)  1.000.000 

6 Üretim Sürecinde Verimlilik ve Kalite Güvencesini 
Geliştirme  

Can Teknoloji Kalıp ve Metal Otomotiv Yedek 
Parça Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  

Manisa 
(Yunusemre)  1.240.652 

7 Ürün Çeşitlendirme İçin Yeni Yatırım  Uşak Selim Deri Tekstil İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi  

Uşak 
(Merkez)  649.000

8 Cam Bizim İşimiz  Özvardar Cam Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  Manisa 
(Yunusemre)  985.800

9 3D Lazer Tarayıcı ile Sorunsuz Proje Teslimatları  Dizaynoptimum Mühendislik Kalıp Makine 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  

Manisa 
(Yunusemre)  1.000.000 

10
İmalat Teknik Altyapısını Güçlendirerek Kapasite 
ve Verimliliği Arttırma Ve Otomotiv Sektöründe 
Büyüme Projesi  

Agropa Tarımsal Alet Hayvancılık İnşaat ve 
İnşaat Malzemeleri İthalat İhracat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi  

Manisa
(Turgutlu)  2.000.000 

11 HIDCO Yatırımlarla Büyüyor  HIDCO Redüktör İthalat İhracat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi  

Manisa 
(Turgutlu)  1.000.000 

12 DNZ Tarım Üretim Altyapısını Geliştirerek İç ve Dış 
Pazarlarda Rekabet Gücünü Arttırıyor  

DNZ-Deniz Dış Ticaret Sanayi ve Pazarlama 
Limited Şirketi  

Manisa 
(Salihli)  1.000.000 

13 Tasarruf Ekmekle Başlar  Mehmet Yılmaz Matador Ekmek Fırını  Manisa 
(Şehzadeler)  550.500

14 Büküm ve Pres Tezgahı  MNS Demir Çelik Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi  

Manisa 
(Turgutlu)  752.000

15 Yeni Yatırım İlavesi KOBİFİN  Piano Tile Mermer Madencilik İthalat ve 
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  

Afyonkarahisar 
(İscehisar)  1.000.000 

16 Yeni Yatırımlarla Kapasite Artışı ve Üretimde Enerji 
Verimliliği  

Uşak Lesa İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi  

Uşak 
(Merkez)  1.000.000 
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Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi'ler Yetişiyor

2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 
kapsamında Ajansımız tarafından desteklenen “Manisa Sivil 
Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi’ler Yetişiyor” projesi tanıtım 

toplantısı gerçekleştirildi. 

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya 
Genel Sekreterimiz Veli Oğuz, MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl 
Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İŞKUR İl Müdürü Eşref Arslan, AB 
ve Dış İlişkiler Proje Koordinatörü Ural Sevener, ilgili kurum temsilcileri ile 
iş garantisi sağlayan işyeri temsilcileri katıldı.

Toplantıda proje hakkında bilgiler veren Veli Oğuz, 2010 yılından bu yana 
faaliyet gösterdiklerini belirterek “Ajansımıza bugüne kadar toplam 1.600 
proje başvurusu geldi. 300 milyon TL Ajans desteğiyle 560 milyon TL’lik 
yatırım yapıldı. Uluslararası fonları da bölgeye çekmeye çalıştık. 9  projeye 
13,7 milyon Euro kaynak sağlandı. Yatırım tanıtım faaliyetleri kapsamında 
13.000 yatırımcıya danışmanlık hizmeti sağlanarak 445 yatırımı Bölgemize 
kazandırdık. Bu yatırımlar kapsamında 12 bin istihdam sağlandı. SOGEP 
kapsamında 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Bakanlığa sunduğumuz 42 
projenin 37’sine destek almaya hak kazanarak üst üste 3 yıl en başarılı 
kalkınma ajansı olduk. Projeler kapsamında 48 milyon TL destek alarak 
sosyal kalkınma alanında 70 milyon TL büyüklüğünde yatırım yapılmasını 
öngörüyoruz.  Zafer Kalkınma Ajansı olarak 2021 yılında 3 ödüle layık 
görüldük. “Şehir Ödülleri Türkiye 2020” ödül töreninde yürüttüğümüz 
vizyoner projeler ile “Yılın Kalkınma Ajansı” ödülünü aldık. Avrupa Kalkınma 
Ajansları Birliği (EURADA)’dan TR33 Bölgesi’nde uyguladığımız 4.1 milyon 
Avro bütçeli ZAFER-İN: TR33 Bölgesi’ndeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum 
Yeteneğinin Artırılması Operasyonu ile özel ödüle layık görüldük. Son olarak 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen 
“Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün” ödül programında Yeni Nesil Eğitim Mali 
Destek Programı - Kendin Yap Hareketi ile “Gençlerin Yolunu Açanlar” 
kategorisinde ödül aldık.  ‘Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi'ler 
Yetişiyor’ projesi de 2021 yılı SOGEP kapsamında desteklenmektedir. 
Bu tür projelerin devam edeceğine olan inancımız tamdır. Projenin hayırlı 
olması diler, emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Vali Yaşar Karadeniz ise konuşmasında ayakları yere basan projelerin 
Türkiye’de kaynak sorunu yaşamayacağını vurguladı. Vali Karadeniz 
“‘Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi'ler Yetişiyor’ projesi 
Valiliğimiz AB ve Dış İlişkiler Proje Ofisinin elinden çıktı, fikir Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğünce projelendirildi, Zafer Kalkınma Ajansımız destekledi, 
birçok kamu kurumu ve işyeri de projeye katılımcı oldu. Herkesin işin 

içinde olduğu güzel bir proje oldu.  Bir yerde iz bırakmak için önce orada 
bir iz bulmak gerekiyor. Bu projemizde de arkadaşlarımız önce bir iz buldu 
sonra da Manisa-Saruhanlı sınırları arasında bulunan sahada havacılık 
iznini projeye çevirdiler. Dünyada Türkiye’deki havacılık ile ilgili gelişmeler 
takip ediliyor. Sevmeyenler kaygıyla, sevenler gururla takip ediyor. Biz bu 
coğrafyada dimdik ayakta durmak zorundayız. Bizler her alanda olduğu 
gibi havacılık sektöründe güçlü olmak zorundayız. Projeyi hazırlayan, 
emeği geçen ve destekleyen tüm kurum ve sivil kuruluşlara teşekkür 
ediyorum” dedi.

Toplantıda daha sonra Manisa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Proje Koordinatörü 
Ural Sevener bir sunum eşliğinde projenin detayları hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. “Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi'ler Yetişiyor” 
projesi ayni katkılarla birlikte toplamda 14 milyon 763 bin liraya mal olacak. 
Proje kapsamında Şehzadeler ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 
bünyesinde bulunan 108.245 metrekare açık, 675 metrekare kapalı 
olmak üzere toplam 108.920 metrekarelik alana inşa edilecek. 2022 
Şubat ayında başlanılan projenin 2023 yılı Ağustos ayında bitirilmesi 
hedefleniyor. Kurulacak olan sivil havacılık merkezi ile başta havacılık ve 
savunma sanayi olmak üzere orta yüksek ve ileri teknoloji sektörlerde 
gençlerin geleceğin mesleklerine uygun yetkinliklerini geliştirerek ilin 
sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlaması amaçlanıyor. Proje ile Manisa 
İli Şehzadeler İlçesi Tekeliler Mahallesi, 1664 parselde bulunan 108 dönüm 
atıl arazi ve üzerinde bulunan atıl durumdaki hangar ile idari binanın yeni 
bir işletme modeli ile yeşil alan olarak işaretli, akredite (İHA-0 ve İHA-1 
ehliyeti verebilen) bir Sivil Havacılık Merkezine dönüştürülmesi sağlanacak. 
Kurulacak Merkezde, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya belirli 
bir teknik altyapıya sahip 40 genç ile dezavantajlı gruplardan 120 kişiye, 
genç işsizlerden 132 kişiye, mesleki yeterliliğini geliştirmek isteyen kamu 
ve özel sektör çalışanlarından 60 kişiye, robotik ve kodlama becerilerinin 
artırılması hedeflenen 60 öğrenciye olmak üzere toplam 412 kişiye 734 
saat eğitim verilecek. Ayrıca İlimizde faaliyet gösteren ve projeye destek 
olan 12 firma, mesleki beceri kazandırılacak 44 gencin istihdamını 
sağlamak üzere taahhütte bulundular.”

Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihiler Yetişiyor projesinin 
yararlanıcısı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iken proje ortakları; Manisa 
Valiliği,  İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Dağcılık ve Doğa Sporları 
Kulübü (MADAK), proje iştirakçileri; Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 
İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR İl 
Müdürlüğü, Manisa Ticaret Borsası, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme 
Derneği oldu.
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Manisa Bilim Şenliği, Atatürk Kent Parkı’nda Başladı

TÜBİTAK desteğiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde 
Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) ile toplamda 45 kurum/kuruluşun 
katkılarıyla düzenlenen Manisa Bilim Şenliği 11-14 Mayıs 2022 

tarihleri arasında Atatürk Kent Parkı’nda başladı.

Açılışa, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, 
ZAFER Genel Sekreteri Veli Oğuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk 
Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, TÜBİTAK yetkilileri, protokol üyeleri, 
öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ajans Genel Sekreteri Veli Oğuz konuşmasına, bilimi ve teknolojiyi 
halkla buluşturmak, bilimsel anlayışı geniş toplum kitlelerine yayabilmek, 
katılımcılara yaparak öğrenme deneyimi yaşatabilmek, bilim-teknoloji-toplum 
arasındaki etkileşimin artırılmasını sağlamak üzere bir araya gelinen etkinliğe 
destek olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek başladı. Sürdürülebilir 
kalkınmanın temelinde eğitim ve bilime olan yatırımın olduğunu söyleyerek 
Ajansın bilim ve eğitim alanındaki destekleri hakkında bilgi verdi. Veli Oğuz 
konuşmasının devamında “Çok sektörlü ve çok aktörlü bir yapıda faaliyetlerini 
yürüten ajansımızın bilim ve eğitime olan destekleri bundan sonra da 
öncelikler arasında ilk sırada yer alacaktır. Zira biz biliyoruz ki çocuklarımıza 
verebileceğimiz en iyi şey arazi, ev veya dolgun bir banka hesabı değildir. 
Onlara verebileceğimiz en iyi şey, iyi bir eğitimdir. Emeği geçen herkese 
sonsuz şükranlarımı sunuyor, sizleri saygıyla ve hürmetle selamlıyorum” dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Şu an içinde 
bulunduğumuz açılışını gerçekleştirdiğimiz TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 
Fuarı, geçmişi 12 yıla dayanan Türkiye’de bilimle toplumun 7’den 77’ye 
bilimsel gerçeklerden toplumun haberdar olmasını sağlayan projelerden 
bir tanesidir. 4004-4005-4006-4007 en kapsayıcı olan da budur. Manisa 
tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Baktığınızda sadece TÜBİTAK’tan 

alınan bir destekle açılan bilimsel stantlarla çocuklarımıza bir takım bilimsel 
gerçeklerin aktarılmasından ziyade TÜBİTAK bilim toplum projelerinin en 
büyük temel çıktısı olan bilimle toplumu bir araya getirebilmek, toplumun tüm 
dinamiklerini ortak bir hedefte tek bir gaye üzerinde eyleme geçirebilmektir” 
dedi. Rektör Ataç, konuşmasının sonunda Bilim Şenliği’ne destek veren tüm 
paydaşlara tek tek teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, açılış programında 
yaptığı konuşmada, “Bu güzel şehirde yetişen evlatlarımız; bilimle, fenle ve 
sanatla kentimizi çok daha modern bir yapıya kavuşturacak. Çünkü ben, 
bu ülkenin gençlerine ve çocuklarına yürekten inanıyorum. Bu noktada 
TÜBİTAK’a, Manisa Celal Bayar Üniversitemize ve bu organizasyondaki 
tüm paydaş kurumlara böylesine güzel bir organizasyonda yer aldıkları için 
teşekkür ediyorum. Biliyorum ki; gençlerimize fırsat verdiğimiz zaman, onlara 
öncülük ettiğimiz zaman ve imkanlarımızı onlar için seferber ettiğimiz zaman 
dünyayla rekabet edebilen güçlü bir ekonomiye sahip olabiliriz. Ve bunu 
da Manisa Bilim Şenliği’nde olduğu gibi, bilimi, gençlerimizle ve halkımızla 
buluşturup geniş kitlelere yayarak başarılı olabiliriz” dedi. 
 
Vali Yaşar Karadeniz konuşmasında, bilim ve teknolojinin sektörel bazda 
gelişmenin en önemli ayağı olduğunu vurguladı. Eğitim kurumlarının 
son dönemde yaptığı atılımlarla önemli gelişmelerin yaşandığını belirten 
Karadeniz, Bilim Şenliği’nin gelecek nesillerin inovatif fikirler üretmesine de 
imkan sağlayacağını belirtti.
 
Açılış konuşmalarının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri müzik 
dinletisi gerçekleştirdi. Ardından İzmir Türk Koleji öğrencilerinin yaptığı 
bando gösterisi büyük beğeni topladı. Açılış programında son olarak 
paydaş kurumlara Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Ataç tarafından teşekkür plaketi verildi. Program, açılan stantların ziyaret 
edilmesiyle devam etti.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 
2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 
kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 

proje ile Afyonkarahisar kent merkezinde Kadın Kültür Evleri ve 
Kadın Kooperatifleri Koordinasyon Merkezi açıldı.

Merkez, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü ve 
vatandaşların katılımıyla açıldı. Merkezde, kadın kültür evleri ve 
kooperatiflerinin koordinasyonu sağlanacak, eğitimler verilecek ve 
kooperatiflerde üretilen ürünler satışa sunulacaktır. 26 kadın kültür 
evi ve 17 kadın kooperatifiyle dikkat çeken Afyonkarahisar kadın 
istihdamında, üretimde ve ihracatta önemli bir yere geldi. 

Kadın istihdamında artış sağlaması, özellikle kırsal alanlarda 
kadınların ücretsiz aile işçisi konumundan üretici konumuna 
gelerek ekonomik bağımsızlığını sağlamasına aracılık eden kadın 
kültür evleri ve kooperatifleri ile kadınlarımızla büyüyor, gelişiyor ve 
değer kazanıyor.

Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri ve
Kadın Kooperatifleri Koordinasyon Merkezi Açıldı
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Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programında
Eğitimler Tamamlandı

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 
(DPÜ) arasında 25 Mart 2022 tarihinde imzalanan protokolle 
hayata geçirilen Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı 

kapsamında düzenlenen eğitimleri tamamlayan öğrencilere sertifikaları 
verildi.

Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı; üniversitede öğrenim gören 
öğrencilerin eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri uygulayarak siber 
güvenlik alanında kariyer planlamalarını teşvik etmek ve desteklemek 
amacıyla geliştirildi. Ayrıca Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 
2022-2023 teması olarak belirlenen “Genç İstihdamı” temasına da 

hizmet etmektedir. Siber Vatan Programının ilk aşamasında “Beyaz Şapkalı 
Hacker ve Temel Linux” eğitimleri, ikinci aşamada ise “Sızma Testi” eğitimi 
verildi.

Programın ilerleyen bölümlerinde ise öğrencilere siber güvenlik sektöründe 
faaliyet gösteren işletme, kurum ve kuruluşlarda stajyerlik imkanları 
tanınacaktır.

Siber Vatan Programının ilerleyen dönemde bölgenin tüm illerinde 
uygulanmasına yönelik çalışmalar Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 
yürütülmektedir.
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2. Aizanoi Kısa Film Festivali Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, 
Kütahya Valiliği himayesinde, Sinema Genel Müdürlüğü, Kütahya 
Belediyesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çavdarhisar 

Kaymakamlığı, Çavdarhisar Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) 
ve Film Yapımcıları Birliği destekleriyle Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı 
Derneği (ASİFSAD) tarafından düzenlenen 2. Aizanoi Kısa Film Festivali 2-4 
Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Festival, 2 Haziran Perşembe günü Musa Göçmen Senforock Orkestrası’nın 
konseriyle başladı. Türkiye’nin ilk antik kent film festivalinin Zafer 
Meydanı’nda düzenlenen açılış konserine binlerce kişi katıldı. Konser, TRT 
Müzik ekranlarından Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede de izleyiciyle buluştu.
Konser esnasında sahneye davet edilen Vali Ali Çelik, vatandaşlara seslendi. 
“Çininin başkenti, renklerin notası Kütahya’mızda muazzam bir konsere 
şahitlik ettik” diyen Vali Çelik, Musa Göçmen Senforock Orkestrası’na ve 
alanı dolduran herkese teşekkür etti.

Vali Ali Çelik, TRT Müzik ekranlarında canlı yayınlanan konserde Kütahya’nın 
tarihi ve kültürel değerlerini anlatmayı da ihmal etmedi. Binlerce yıllık 
geçmişi, ev sahipliği yaptığı medeniyetlerle Kütahya’nın kadim bir şehir 
olduğunu belirten Vali Çelik “Bu ev sahipliğinin getirdiği birçok avantaj var. 
Bu avantajlardan biri Aizanoi Antik Kenti’dir. Antik kentimizin yaklaşık 3 bin 
yıllık bir geçmişi var” dedi.

Aizanoi Antik Kenti'nin Çavdarlarla beraber Selçuklular ve Osmanlı 
Devleti'nin mirasını bir arada tutan, yaşayan bir antik kent olduğuna dikkat 
çeken Vali Çelik "Hep ilkleri barındırıyor. Anadolu’da ayakta kalan, en 
iyi korunmuş Zeus Tapınağı, tiyatro ve stadyumun bir arada bulunduğu 
dünyada bir başka örneği olmayan anıtsal bir yapı, tarihin ilk borsasıyla 
Aizanoi Antik Kenti ilklerin şehri. O dönemde metropolis olarak adlandırılan 
bir şehir. O kültürel devamlılığın sağlandığı Çavdarlarla beraber devam eden 
yerel mimari örnekleri, bize ait olan değerler de Aizanoi Antik Kenti’yle 
beraber bütünleşmiş durumda. Böylesine zengin bir geçmişin tanıtılması da 
bizim için büyük bir görev ve sorumluluk” dedi. 

Vali Ali Çelik konuşmasının sonunda ise Türk sinemasının bilge yönetmeni 
Ahmet Uluçay’ı anlattı.  Ahmet Uluçay’a dair sözleri büyük alkış alan Vali 
Çelik konuşmasında şunları söyledi: “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak 
filmiyle bizi tüm dünyaya tanıtan bir yönetmenimiz var: Ahmet Uluçay. 
Sinema, kimi için sanat, kimi için ün… Ahmet Uluçay içinse aşk. Ahmet 
Uluçay, sinemaya aşkla sarılan, birçok olumsuzluğa rağmen sanatı ve 
sinemayı bütünleştirmeye çalışan, bozkırda deniz kabuğu arayan bir isim. 
Uluçay, sinemayı “gımıldayan resimler” olarak tarif ediyor. Yaşamla bize ait 
olanı evrensellikle bütünleştirmek, bize ait değerleri tüm ülkemize, dünyaya 
tanıtmak bize ve gençlerimize düşen en önemli sorumluluk.”

Aizanoi Kısa Film Festivali’nin gala gecesi ve ödül töreni dünyanın ilk 
borsası ve en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan Kütahya’nın 
Çavdarhisar ilçesinde yapıldı.

Zeus Tapınağı bahçesinde düzenlenen festivale, Kütahya Valisi Ali Çelik ile 
eşi Nezihe Çelik, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 
Genel Sekreterimiz Veli Oğuz, il ve ilçe protokol üyeleri, davetliler ve binlerce 
vatandaş katıldı. 

Finale kalan filmlerin gösterimi, Zeus Tapınağı Galerisi’nde yapıldı. Ulusal 
ve uluslararası 2 bin 252 kısa filmin katıldığı yarışmada ödüller sahiplerini 
buldu. 

27 kısa film arasından çevre bilinci ve iklim krizi kategorisinde en iyi yerli 
kurmaca Yeliz Gürkan'ın "Kimin Umurunda", en iyi yerli belgesel Evrim 
İnci'nin "Bulak", spor ve sağlık kategorisinde en iyi yerli belgesel Melih 
Aslan'ın "Bisikletçi", en iyi yerli kurmaca Kenan Çelik'in "Çöp Dünyası", 
kültürel miras kategorisinde en iyi yerli belgesel Hayriye Savaşçıoğlu'nun 
"Yüz Yıllardır Açılmamış Mektuplar" ve en iyi yerli kurmaca Gürsel Ateş'in 
"Nereye" isimli kısa filmleri oldu.
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Afyonkarahisar'ın Türkiye'ye açılan 
penceresi albikere.com ilk yılını doldurdu. 
Bu kapsamda Vali Doç. Dr. Kübra Güran 

Yiğitbaşı, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, 
il protokolü, kadın kooperatifi üyesi kadınlar 
ve basın mensuplarının katılımıyla kutlama 
programı düzenlendi.

albikere.com’un kısa hikayesinin anlatıldığı 
tanıtım video gösteriminin ardından Çobanlar 
Kadın Kooperatifi Başkanı Nermin Denk, 
kadın kooperatifleri adına bir konuşma yaptı. 
Koşan Adam Akın Yeniceli’nin albikere.com’u 
anlatan tanıtım videosunun izlenmesi sonrası 
Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker 
konuştu. albikere.com’un mevcut durumunu ve 
bir yıllık sürede yapılan çalışmaları anlattı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser söz aldı. 
Afyonkarahisar’dan doğan ve Türkiye’nin markası 
olma yolunda ilerleyen albikere.com’un 2021 
yılındaki kuruluş günlerinden bugünlere kat ettiği 
yola ve üstlendiği role dikkat çeken Serteser, Vali 
Kübra Güran Yiğitbaşı öncülüğünde çok daha 
güzel çalışmalar yapılacağına inandığını söyledi.

Bir Yıl Önce Hayal Edilen Bir Site Bugün Gerçek 
Oldu

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet 
Zeybek ise konuşmasında: “Afyon’umuzun 
e-ticaret pazarındaki markası olan albikere.
com bir yıl gibi kısa bir sürede 100 Bin çeşitli 
ürünün site üzerinden pazarlandığı alışveriş 
internet sitemizin 1. yılı kutlu olsun. Sitenin 
çalışanlarına, ürünün pazarlanmasında katkısı 

olan bayan kardeşlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Bir yıl önce hayal edilen bir site bugün 
gerçek oldu. Niyetimiz temennimiz sitemizde 
fazla ürünün olması, pazarlanması ve gelirleri ile 
öğrencilerimize eğitim burs imkânını sağlaması 
olmasıdır. Afyonkarahisar’ımızın tüm ilçelerinde 
kadın kültür kooperatifleri bulunuyordu. Bizde 
Afyonkarahisar Belediyesi olarak Mareşal 
Fevzi Çakmak Mahallemizde kadın kültür 
evinin açılışını yaptık. 200 metrekare alan 
içinde 150 metrekare atölyesi bulunan toplantı 
salonu derslikler buluyor. Merkezimizde 
üretilen ürünlerimizi üreterek pazarlamasını 
yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde ürünlerimizi 
çeşitlendireceğiz. Afyonkarahisar ilimizin 
genelinde el emeği göz nuru ürünleri üretip 
pazarlamasında emeği olan herkese teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Afyonkarahisar’dan Doğan Marka

Bundan tam bir yıl önce takvim yaprakları 25 
Mayıs 2021 tarihini gösterdiğinde Türkiye’nin 

yeni bir markasının Afyonkarahisar’dan 
doğduğuna dikkat çeken Vali Doç. Dr. Kübra 
Güran Yiğitbaşı: “Kısa sürede hızla büyüyen 
albikere.com internet sitesi, bugün Türkiye’nin 
markası haline geldi. Afyonkarahisar Valiliğimiz, 
Afyonkarahisar Ticaret Sanayi Odamız ile 
Afyon Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından 
kurulan albikere.com e-ticaret Sitesini,  diğer 
alışveriş sitelerinden ayıran en önemli özelliği 
üreten kadınlarımızı ve üniversite öğrencilerimizi 
desteklemesi. Yapılan her alışveriş ile hem kadın 
kooperatiflerimiz güçleniyor hem de elde edilen 
gelir ile burs desteği sağlanıyor” dedi.

En Büyük Alkışı Hak Ediyor

albikere.com için “Online imece de diyebiliriz 
aslında” ifadelerini kullanan Vali Yiğitbaşı: “Kadın 
Kooperatiflerimizin ürettiği ürünler başta olmak 
üzere Yöresel Ürünler, Coğrafi İşaretli Ürünler ve 
diğer birçok ürünü bu sitede bulmak mümkün. 
900’den fazla mağaza ile kullanıcılara hizmet 
veren albikere.com kadın üretimini, geleceğimizin 

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

Afyonkarahisar'ın Türkiye'ye Açılan Penceresi 
albikere.com Bir Yaşında

1414 ZAFER



15ZAFER

teminatı olacak gençlerimizi desteklemesi 
açısından aslında bu anlamda en büyük alkışı 
hak ediyor. Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından 
denetime tutulan e-ticaret sitelerine verilen 
Güven Damgası’na sahip olan albikere.com 
internet sitemizde evinde kendi imkânları ile 
alışveriş yapan herkesin ücretsiz mağaza açma 
olanağının olması da albikere’yi rakiplerinden bir 
adım öteye taşıyor” diye konuştu.

Şehrimizin Gelişimine Online Katkı Sunuyor 

Türkiye’de kadın girişimci oranının 2002’de 
yüzde 4’lerde iken günümüzde yüzde 15’lere 

çıktığını kaydeden Vali Yiğitbaşı: “Şehrimizin 
gelişme hikayesine online katkıda bulunan 
kentin amazonu olarak adlandırılan albikere.
com aracılığıyla Afyonkarahisar’ımızın 
girişimci kadınları hem daha çok üretecek 
hem de emeğini maddiyata dönüştürebilecek. 
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamızın 
bir odasından dünyaya açılan bir kapı olan ve 
şehrimizin gelişimine online katkı sunan albikere.
com şehrimizi dünyayla buluştururken kadın 
kooperatiflerimiz için de önemli bir pazar imkanı 
sunuyor. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte tüm 
dünyada artma eğilimi gösteren e-ticareti hacmi 
pandemi sürecinin ardından çok daha hızlı 

yükselişe geçti. Geleneksel perakendeciliğe göre 
daha düşük maliyeti olan, marka bilincini daha 
kolay artıran, 7/24 açık bir mağazaya sahip 
olma imkanı tanıyan, mağazaya her noktadan 
her an ulaşım imkanı tanıyan, kampanya ve 
indirimlerle satış miktarını artırma fırsatı sunan 
e-ticaret gelecek te de hiç kuşkusuz hayatımızda 
sıkça yer alacak bir alan” şeklinde konuştu.  

Güzel Bir Başarı Hikâyesi Yazdık

Vali Yiğitbaşı konuşmasının son bölümünde 
şunları söyledi: “Bir şeyler satmaya uğraşmak için 
değil gönül vererek bu işin yapılıyor olması beni 
ayrıca mutlu ediyor. Bu anlamda bu fikrin öncüsü 
olan, bu sinerjinin ortaya çıkarılmasında önemli 
katkıları olan önceki dönem Valimiz Gökmen 
Çiçek’i ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü 
Serteser’i tebrik ediyorum. E-ticarette birlik 
içerisinde çeşitlilik ortaya koyarak, şehrimiz için 
güzel bir başarı hikâyesi yazdık. Kadınlarımızın ve 
öğrencilerimizin hayatına dokunan, kentimizde 
bir gönüllülük ve iyilik hareketi olarak albikere.
com’un uzun yıllar e-ticaret alanında şehrimize 
fayda sağlamasını temenni ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum” dedi.

Program, albikere.com’un 1’inci yılı dolayısıyla 
gerçekleştirilen çekiliş talihlilerinin isimlerinin 
açıklanması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile 
sona erdi.

Vali Ali Çelik, Büyük Zafer’in 100. yılı 
kutlamaları kapsamında, Kütahya 
Valiliğinin destekleriyle gönüllü bir ekip 

tarafından organize edilen Kütahya’nın ilk 
Çocuk Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Vali Ali Çelik’e 
Milletvekili Ahmet Erbaş ile Kütahya Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Alim Işık eşlik etti.

Sera AVM’de açılan fuardaki stantları ziyaret 
ederek yayınevi yetkilileriyle görüşen Vali Ali 
Çelik, fuara gösterilen ilgiden memnuniyet 
duyduğunu söyledi.

Çocuk kitapları yayımlayan 50 yayınevinden 
30’unun fuara katılmasının önemine dikkat 
çeken Vali Çelik, vatandaşları 22 Mayıs’a kadar 
açık olacak fuarı ziyaret etmeye davet etti. 

Türkiye’nin geleceği için çocukların iyi 
yetiştirilmesi gerektiğini kaydeden Vali Çelik, 
“6 yaştan itibaren çocuklarımızın dünyasını 
çeşitlendirip bakış açılarına renkler katabilirsek 
ülkemizin geleceğinin daha huzurlu ve mutlu 
olacağına inanıyoruz. Daha iyi gelecek için 
çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Ne kadar çok 

kitap okurlarsa çocuklarımızın bakış açıları o 
kadar geniş, algıları yüksek, düşünce sistematiği 
analitik olacak” diye konuştu.

Ailelere de seslenen Vali Çelik, “Okuma alışkanlığı 
aileden gelir. Çocuklarımızın alışkanlığının 
gelişmesi için evde okuma saatleri düzenleyip 
birlikte okuyalım” dedi.

Kütahya’nın ilk Çocuk Kitap Fuarı Açıldı
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Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar 
Belediye Başkanlığı himayelerinde 2 
Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında bu yıl 

4. kez düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı, 
Afyon Motor Sporları Merkezi’nde, 200’e yakın 
yayınevi, 100’den fazla yazarın katılımıyla çok 
sayıda yazarın söyleşi ve imza etkinliklerinin 
yapılacağı zengin bir içerik ile kitapseverlerin 
ziyaretine açıldı.

Çeşitli yayınevi ve seçkin yazarlara ait kitaplar 
ile hem çocuklara, hem de gençlere yönelik 
etkinliklerin yer alacağı 4. Kitap Fuarının açılışı 
renkli görüntülere sahne olurken, her yaştan 
ziyaretçinin de akınına uğradı.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik 
dinletisi ile başlayan açılış programında ilk olarak 
AS Fuarcılık ile Kocatepe Kitap ve Kültür Sarayı 
adına Mehmet Abdioğulları söz aldı. Fuarın 
içeriği hakkında bilgiler verdi.

Ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı 
Mehmet Zeybek söz aldı. Fuarın Afyonkarahisar’a, 
ailelere, öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

İl Genelinde 57 Bin 572 Üye Sayımız Mevcut

Son olarak söz alan Vali Doç. Dr. Kübra Güran 
Yiğitbaşı: “Afyonkarahisar;  Şehit aileleri adına 
en fazla kütüphanenin açıldığı, her bir eğitim 
kurumunda oluşturulan kütüphaneleri, İl ve 
İlçe Halk Kütüphaneleri, Kitap Kafe ve Gezici 
Kütüphanesi, hayırsever iş insanları tarafından 
oluşturulan kütüphaneleri, Şehir kimliğine ilişmiş 
basit bir mimari dekordan daha ziyade sosyal 
ve tarihsel bir hakikatin simgesi olacak Millet 
Kütüphanesi çalışmaları ile Kitap Şehri olma 
konusunda iddialı bir şehir olduğunu adeta 

kanıtlıyor. Afyonkarahisar, şehir merkezinde 
1971 yılında yapılan yetişkin bölümü, çocuk 
bölümü, internet salonu, süreli yayınlar salonu ve 
Millet Kıraathanesinin yer aldığı bir kütüphaneye 
sahip. 31 bin 753 üye sayısı, 97 bin 532 kitap 
sayısı ile İl merkezinde kitapseverlerimize hizmet 
veriyor. Yine il geneline bakarsak 310 bin 329 
kitap sayımız, 57 bin 572 üye sayımız mevcut” 
dedi.

Televizon ve İnternete Daha Çok Vakit Ayrılıyor 

Ülkemizde kitap okuma üzerine yapılan 
araştırmalardan bahseden Vali Yiğitbaşı: 
“2006, 2011 ve 2016 yıllarında Ali ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığımızca gerçekleştirilen 
Türkiye Aile Yapısı Araştırması kapsamında 
elde edilen sonuçlara bakıldığında Türkiye’de 
hane halkı üyelerinin birlikte sıklıkla yaptıklarını 
belirttikleri faaliyet TV seyretmektir (%40). İkinci 
sırada ise %25 ile akraba ziyareti geliyor. Aile 
bireylerinin birlikte en az yaptıkları faaliyet ise 
sinema veya tiyatroya gitmektir. Kitap okuma 
ise bu sonuçlarda ne yazık ki ilk sıralarda yok. 
Türkiye ve Dünyada internette geçirilen süreleri 
kıyaslarsak; Dünya ortalaması günlük 6 saat 
54 dakika iken bu oran Türkiye’de 7 saat 57 
dakikadır. Yine günlük sosyal medyada geçirilen 

sürede dünya ortalaması 2 saat 25 dakika iken 
bu süre ülkemizde 2 saat 57 dakikadır. Türkiye’de 
günlük kişi başı ortalama 4 saat 33 dakika 
televizyon izleniyor. Dünyada günlük ortalama 
televizyon izleme süresi 2 saat 54 dakika. Yani 
Türkiye tüm dünyadan her gün 1,5 saatten 
daha fazla televizyon izliyor. “Türkiye’nin Okuma 
Alışkanlığı” isimli çalışmaya göre, Türkiye’de 
ihtiyaç maddeleri sıralamasında kitap, 235'inci 
sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Kitap Okumayı Günlük Yaşamın Bir Parçası 
Haline Getirelim

Velilere de seslenen, okuma alışkanlığın 
kazandırılması amacıyla çocuklarla birlikte 
okumayı günlük yaşamın bir parçası haline 
getirmek gerektiğini belirten Vali Yiğitbaşı: “Biz 
okuma alışkanlığını evde, okulda, toplumda 
öğreniyoruz. Okuma kültürü nerde başlar 
sorusuna verilen en yaygın cevap tabii ki 
ailedir. Anne ve babalara bu noktada büyük 
görev düşüyor. Ebeveynin kitaptan aldığı haz 
ve duyduğu neşe çocuğuna bulaşacaktır. Kitap 
sevgisini aşılamak için kitap alışverişlerini 
birlikte yapmak, çocuğa ait bir kütüphane 
oluşturmak, kitaptaki öyküler üzerine sohbet 
etmek, birlikte kitap okuma saatleri yapmak çok 

Afyonkarahisar 4. Kitap Fuarı Kitapseverlere Kapılarını Açtı
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15. Uluslararası Çizgi Film ve 
Animasyon Festivali açılış 
töreni DPÜ'nün ev sahipliğinde 

gerçekleşti.

Festivalin açılış konuşmasını yapan DPÜ ULMER 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yunus Şişman 
şunları söyledi: ”Güzel Sanatlar Fakültemizin 
bu yıl 15.'sini düzenlediği Çizgi Film Animasyon 
Festivaline başlamadan önce dünkü şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. GSF’nin eğitim öğretim faaliyetlerini 
sürdürmesini ve yurt içi ve yurt dışında birçok 
faaliyete devam etmesini bugün bir kez daha 
tecrübe etmiş olduk. Bugüne kadar birçok 
sanatsal projeyi gerçekleştirmiş bulunmaktalar. 
Bu festival de bunun en önemlilerinden bir tanesi. 
Üç güne yayılan festivalimizde öğrencilerimiz 
kendi emekleriyle oluşturdukları eserleri, özel 

sektördeki alanındaki uzmanlara takdim etme 
şansı bulacak. Böyle bir birlikteliği bize sağlayan 
herkese teşekkür ediyorum. Ben huzurlarınızda 
tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bu 
festivalimize destek veren tüm sponsorlara da 
teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.”

Törende katılımcılara hitap eden Rektörü Prof. 
Dr. Kâzım Uysal “Sevgili misafirler ve çok değerli 
öğrencilerim hepiniz hoş geldiniz. Şu an karşımda 
çok iç açıcı, mutlu eden ve rengârenk bir manzara 
var. Bu etkinliğe sebep olan herkese teşekkür 
ediyorum. Öncelikle Fransa İtalya, İspanya’dan 
gelen misafirlerimizi de canı gönülden 
selamlıyorum. Kendileri burada olmaktan dolayı 
çok mutlular. DPÜ özellikle sanata ve sanatkâra 
çok önem veren bir üniversite. Bunu sözle değil, 
yaptığımız işlerle gösterdik ve göstermeye 
devam ediyoruz. Sadece ulusal bazda değil 

uluslararası bazda da çok önemli projelere imza 
atıyoruz. Gerek akademisyen arkadaşlarımı, 
gerekse öğrenci arkadaşlarımızı tebrik 
ediyorum. Farklı olmak ve farklılığı kabul etmek 
çok güzel bir şey. Dünyada 7-8 milyar insan var. 
Hepsi farklı, hepsinin parmak izi farklı, dokusu 
farklı, hiçbir insan hiç birinin aynısı değil, bu 
farklılık aslında varlık âleminin her şeyine şahit. 
Bu farklılıklar içerisinde bir birlik var. Demek ki 
farklı olmak bir yaratılış gerçeği. Ben bu duygu 
ve düşüncelerle emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, bu festivalin çok verimli geçmesini niyaz 
ediyorum.” dedi.

Konuşmalarının ardından protokol üyeleri 
ve davetliler festival kapsamında öğrenciler, 
akademisyenler ve Kütahyalı sanatçıların 
eserlerinden oluşan sergileri gezdiler ve 
sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldılar.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde 15. Çizgi Film ve 
Animasyon Festivali Düzenlendi

önemli. Kitap Fuarları da okuma alışkanlıklarının 
kazanılmasında önemli bir mekansal alan 
olarak karşımıza çıkıyor.  Okuma alışkanlığımızın 
kazandırılması amacıyla çocuklarımızla birlikte 
okumayı günlük yaşamın bir parçası haline 
getirmemiz gerekiyor. Nitekim, evde kitap 
okunduğu bir ortamda 4 yaşındaki bir çocuğun 
kitap okunmayan evlerde bulunan yaşıtlarına 
göre yaklaşık 32 Milyon daha fazla kelime 
duyması, okuma serüvenlerine erken yaşlarda 
başlamamızın ve çocuklarımızın hayal gücüne 

olan katkısının ne kadar önemli olduğunun 
bilimsel kanıtı olarak karşımızda çıkmaktadır” 
diye konuştu.

Kitapla Geçirdiğimiz Günler Kadar Dolu Gün 
Yoktur

Vali Yiğitbaşı konuşmasının son bölümünde 
şunları söyledi: “Yapılan araştırmalarda anne 
ve babanın çocuğa kitap okuyarak geçirdiği 
günlük 20 dakikalık diyaloğun faydasının diğer 
medya araçları ile karşılaştırılamayacağı ortaya 
konmuştur. Reading Worlwide’dan aktarıldığına 
göre, Kitapla Başla projesine katılan çocukların 
%68’i kitap okumayı en sevdikleri aktivite 
olarak değerlendirirken, projeye katılmayan 
çocukların en sevdikleri aktivitelerde kitap 
okuma oranı ise %21 düzeyinde kalmıştır.  
Çok sevdiğimiz kitaplarla geçirdiğimiz günler 
kadar dolu dolu yaşanmış başka bir zaman 
yoktur.  10 süreyle sizleri misafir edeceğimiz 

Kitap Fuarımız süresince bu zamanı doya doya 
yaşayabileceğimiz bir ortamın sunulmasında 
başta belediye başkanımız olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 
Okuyanı, ziyaret edeni ve tüm katılımcıların 
maksimum fayda sağladığı bir kitap fuarı 
olmasını diliyorum.”

Yeni Proje Müjdesi

Konuşmasını noktalamadan önce yeni projesiyle 
ilgili bir de müjde veren Vali Yiğitbaşı, küçük 
yaşlarda anne babayla kitap okumayla ilgili 
bir projeyi kısa sürede hayata geçireceğini, 
çalışmaların başladığını söyledi.

Vali Yiğitbaşı’nın konuşmasının ardından açılış 
kurdelesi kesildi. 55 stantta 200 yayınevinin 
yer aldığı fuar alanında incelemelerde bulunan 
Vali Yiğtibaşı ve protokol üyeleri, stantları tek tek 
dolaşarak fuarın gidişatı hakkında bilgiler aldı.
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Vali Ali Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile Kütahya Belediyesi iş birliğinde 
yapılacak Halk Kütüphanesi’nin protokol 

imza töreninde konuştu. Vali Çelik, “Çok büyük 
bir heyecan duydum. Şehrimizin en güzel 
yerinde Kütahya’mızı kitaplarla buluşturacak, 
gençlerimizin buluşma noktası olacak büyük bir 
proje. Devletimizin ve milletimizin yarınları için 
çok değerli” dedi.

Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Kültür 
Sarayı binası yerine modern Halk Kütüphanesi 
inşa edilecek. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya Belediyesi 
iş birliğinde, Ali Paşa Mahallesi’nde yapılacak 5 
bin 988 metrekare kapalı alana sahip yeni Halk 
Kütüphanesi için Valilik Toplantı Salonunda 
protokol imza töreni düzenlendi.

Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan 
projenin tanıtılmasıyla başlayan törende, imzalar 
Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Âlim Işık ile Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş tarafından 
atıldı. 

Kütahya’nın en temel ihtiyaçlarından birinin 
kütüphane olduğunu belirten Vali Ali Çelik, Halk 
Kütüphanesi projesinden büyük bir heyecan ve 
mutluluk duyduğunu söyledi.  

Vali Ali Çelik: Kütahya’mız Adına Büyük Bir 
Kazanım

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Vali Çelik, 

“Kütahya Belediyemiz ciddi katkı sundu. 
Belediyemizin mülkiyetinde olan arazide 
inşa edilecek işin maliyetinin büyük kısmını 
Belediyemiz üstlenecek. Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğümüz de bu zor 
zamanda ciddi bir kaynağı Kütahya’mıza 
ayırdı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve 
Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy’a, 
Milletvekillerimize, Belediye Başkanımız Prof. 
Dr. Sn. Alim Işık’a ve Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürümüz Sn. Ali Odabaş’a şehrim ve 
hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum” 
diye konuştu. 

Gençlerimizin Buluşma Noktası Olacak

Şehrin merkezinde, yeşille iç içe alana inşa 
edilecek halk kütüphanesinin Kütahya adına 
büyük bir kazanım olacağının altını çizen Vali 
Çelik, “Şehrimizin en güzel yerinde Kütahya’mızı 
kitaplarla buluşturacak, gençlerimizin buluşma 
noktası olacak, onlara gelecek vizyonu katacak, 
on yılları kucaklayacak büyük bir proje. 

Devletimizin ve milletimizin yarınları için çok 
değerli” dedi.

Prof. Dr. Alim Işık: Cumhuriyetimizin 100. Yılında 
Hizmete Sunmayı İstiyoruz

Projeyi hayati olarak nitelendiren ve paydaşlara 
teşekkür eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Âlim 
Işık, “Valimizin koordinesinde böyle bir törene 
paydaşlık yapmak bizleri de onurlandırdı. 
İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 
yılı olan 2023 yılında tamamlayıp şehrimize 
kazandırmayı Rabbim nasip eder. Şimdiden 
hayırlı olsun” dedi.

Ali Odabaş: Bütün Yaş Gruplarına Hizmet Edecek

Kütüphanenin şimdiden Kütahya’ya hayırlı 
olması temennisinde bulunan Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, 
“Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 
olarak son yıllarda kütüphaneleri; kitap, masa, 
sandalye, raf denkleminden daha ötelere 
taşıyacak bir dönüşüm içindeyiz. Bu dönüşümde 
de kütüphanelerimizin fonksiyonlarını oldukça 
fazlalaştırıyoruz. Eskiden 7’den 70’e diye bir 
deyim vardı, biz doğumdan ölüme kadar bütün 
yaş gruplarına hizmet edebilecek fonksiyonlarla 
mekânlar tasarlıyoruz. Bu anlamda 
Kütahya’mızın da bir ihtiyacı vardı. Belediye 
Başkanımıza, ekibine çok teşekkür ediyorum. 
Meselenin çözümü için Sayın Valimiz çok fazla 
gayret gösterdi. Belediye ve Genel Müdürlükle 
görüşmelerde de pozitif, yapıcı, yol gösterici 
yönlerinden dolayı Sayın Valimize çok teşekkür 
ediyorum. İnşallah 2023 yılına, Kütahya gibi 
sembol bir şehir bu güzel yatırıma kavuşmuş 
olur” diye konuştu.

Vali Ali Çelik: Halk Kütüphanesi Şehrin En Güzel Yerinde 
İnşa Edilecek
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin 
Kuruluşunun 30. Yılı Etkinlikleri 
ve Salihli'nin Düşman İşgalinden 

Kurtuluşunun 100. Yıldönümü Kapsamında 
gerçekleştirilen “Lidya'dan Dijital Çağa, Para, 
Bankacılık ve Finans” ana temalı Salihli-Sart 
Para Kongresi, Dünyada parayı ilk basan 
uygarlık olan Lidya Krallığının Başkenti 
Sardes'teki Artemis Tapınağında başladı. 3 gün 
boyunca sürecek olan kongrenin açılış töreni 
sonrası Vali Yaşar Karadeniz ve konuklar 2 bin 
600 yıl önce tarihte ilk paranın basıldığı kentte 
aynı teknikle kendi paralarını bastı.

Dünyanın en önemli antik şehirleri arasında ilk 
sıralarda bulunan ve paranın ilk basıldığı yer 
olan Manisa'nın Salihli İlçesindeki Sardes Antik 
Kentindeki Artemis Tapınağı Salihli-Sart Para 
Kongresinin açılışına ev sahipliği yaptı.  Manisa 
Celal Bayar Üniversitesi ve Salihli Belediyesi 
ve iş birliği ile gerçekleşen kongreye Vali 
Yaşar Karadeniz, Manisa CBÜ Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Ataç, Salihli Kaymakamı Mehmet 
Kamil Sağlam, Ahmetli Kaymakamı Abdullah 
Kurt, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Salihli 
Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye’nin tek 
jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global 
Jeoparkı’nın şehrimize değer kattığını, bu 
güzelliklerin tanıtılması gerektiğini ve bu 
çerçevede çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Madeni paranın insanlık tarafından 
kullanılan ilk yer olması sebebiyle Salihli'yi diğer 
alanlarda olduğu gibi para ile özdeşleşmiş bir 
marka şehir haline getirmek için bir çaba sarf 
ettiklerini de söyleyen Kayda, bu anlamda 
gerçekleştirilen kongrenin tarihi bir kongre 

olduğunu söyledi.Manisa'da 2015 yılında 
başlayan çalışmalara verilen arayı telafi 
etmeye çalıştıklarını kaydeden Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Ataç, "Bugün geldiğimiz noktada paranın 
tarihçesinden yaşanan olaylar ve bu yaşanan 
olaylara ekonomiye yön verilmesi hep bu 
sektörde oldu. Biz istiyoruz ki Türkiye'nin para 
politikasına yön veren erkin yılda bir kez burada 
toplanarak, belki bir festival belki bir bilim 
festivali belki de bir kongre ile birlikte burada 
Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren ve Türkiye ile 
ticareti bulunan ülkelerin kararlarının buradan 
açıklanması, buradan yön verilmesi emin 
olun Manisa'da yaşayan bir birey olarak, bu 
üniversitenin rektörü olarak benim de hayalim" 
diye konuştu.

Manisa'nın tarım ve sanayide ülke genelinde 
oldukça iyi durumda olmasına rağmen 
turizmde geriden geldiğine dikkat çeken Vali 
Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi: "İlimizin 
ekonomik anlamda gelişmesi dolayısıyla 
konumuz olan parayı daha çok kazanması 
anlamında hedeflerimizle hemen hemen aynı. 
Sorunlarda aynı, artılarda aynı, yapmamız 
gereken işlerde aynı. Manisa olarak Salihli'de 
de tarım ve sanayide oldukça iyi durumdayız. 
Daha da iyi olmak için çalışmalarımız devam 
edecek. Turizm konusunda ise biraz geriden 
başlamışız. Burada da bir ivmemiz var ama 

turizmde başarıya ulaşmanın ana yollarından 
birisi birbirinden kopuk bağımsız hareketlerden 
ziyade potansiyeli yüksek alanları turizm zonu 
olarak iyi işlemek, destinasyonla birbirine 
bağlamak ve bunların tanıtımını iyi yapmak. 
Manisa'da turizm potansiyelinin yüksek olduğu 
iki bölge görüyorum. Bunlardan ilki Manisa Spil 
Dağı ve Yuntdağını içeren bölge, ikincisi Kula 
ve Salihli bölgesi. Biz bu iki noktaya ne kadar 
yüklenirsek turizmde o kadar yol alacağımıza 
inanıyorum."

Vali Karadeniz'in konuşmasının ardından 
Artemis Tapınağının büyülü atmosferi içinde 
konuklara Salihli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
öğrencileri tarafından hazırlanan gitar resitali 
sunuldu.

Kongrenin açılışındaki son konuşmayı 
gerçekleştiren Manisa CBÜ Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Görevlisi ve Aigai Kazı Başkanı Doç. 
Dr. Yusuf Sezgin de Sardes'in öneminden ve 
zenginliğinden bahsetti.

Konuşmaların ardından kongrenin 
gerçekleşmesine katkı sunanlara plaket takdimi 
yapıldı. Açılış töreninin sonunda Vali Karadeniz 
ve davetliler tarihte ilk paranın basıldığı teknikle 
M.Ö. 600 yılının yazılı olduğu ve ön yüzünde 
Lidya Aslanının bulunduğu kendi paralarını 
bastı.

"Lidya'dan Dijital Çağa: Para, Bankacılık ve Finans" Kongresi 
Paranın Başkentinde Düzenlendi
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Uşak'ın Kayağıl köyüne bağlı İtecik 
Tepesi'nde yetişen halk arasında "İtecik 
Lalesi" olarak bilinen şakayık türü 

Paeonia Peregrina açtı. Yaklaşık bin 200 metre 
yükseklikte 5 hektarlık alanda yetişen endemik 
tür olan İtecik Lalesi'ni koparana 109 bin TL 
para cezası kesiliyor. 2020 yılında koruma 
altına alınan bölgeye giden Uşak Valisi Turan 
Ergün gazetecilere açıklamada bulundu. Burada 
açıklama yapan Vali Turan Ergün, Türkiye'nin 
biyoçeşitlilik açısından çok zengin olduğunu dile 
getirerek, "Özellikle biyoçeşitlilik açısında ülkemiz 
çok zengin bir ülke. Özellikle Avrupa ve dünyada 
kendine özgü türler barındıran bir ülke." dedi.

Halk arasında "İtecik Lalesi" olarak bilinen 
Paeonia Peregrina hakkında bilgi veren Ergün 
"İtecik lalesi dediğimiz lale yine endemik bir tür 
olarak bizim ilimizde ve Kayaağıl köyümüzde 
yetişen bir tür. Burası 2020 yılında 5 hektarlık 
bir alan olarak tabiatı koruma alanı olarak ilan 
edilmiş." ifadesini kullandı.

Endemik türlerin değerine değinen Vali Ergün 
konuşmasına şöyle devam etti;

"Çevre geri döndürülemez bir şey biliyorsunuz. 
Hepimizin değer vermesi gereken bir değer. 

Bütün dünya yavaş yavaş bunun değerini 
çok daha fazla anlıyor. Bu endemik türler 
de gerçekten korunması gereken türler. Biz 
bu endemik türleri hep beraber korumalıyız, 
bunlara sahip çıkmalıyız. Çünkü dünyada bunlar 
hem hayvan hem de bitki türü açısından hızla 
azalıyorlar. Nesilleri yok oluyor. Bunları ne kadar 
bizden sonraki gelecek kuşaklara aktarabilirsek 
o kadar görevimizi ifa etmiş oluruz."

109 bin TL para cezası olduğunu söyleyen 
Ergün, "Bunun değerini anlayan vatandaşlarımız 
zaten koparmaz. Sahip çıkmamız lazım. 
Bize özgü bir değer, korumamız lazım. Ben 
vatandaşlarımızın, Uşaklıların onun bilincinde 
olduğunu düşünüyorum zaten. Yani cezadan 
çok sahip çıkarak korunur bunlar. Ben ona 
inanıyorum. Ama 109 bin lira da cezası var 
koparmanın" dedi.

Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 
ortak projesi "Spor Aşkı Engel Tanımaz" 

çerçevesinde özel eğitim okullarına, farklı engel 
gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilmiş 
spor malzemeleri taşıyan tır Manisa’ya geldi.

Özel bireyler için malzeme yüklü olan tır için 
Manisa Cumhuriyet Meydanında Vali Yaşar 
Karadeniz, Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, İl 
Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, İl Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, engelli bireyler ve 
ailelerinin katılımıyla karşılama töreni düzenlendi.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
Vali Yaşar Karadeniz "Spor Aşkı Engel 
Tanımaz’ mottosuyla Cumhurbaşkanlığımız 
ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız himayesinde 
organize edilen bu kampanya son yıllarda 
engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerde 
yeni bir katkı daha sunmaktadır.  Engelli 

vatandaşlarımızın sportif ve diğer ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik hizmetlerin yeni bir adımıdır. 
Ben inanıyorum ki bu spor malzemeleriyle 
engelli vatandaşlarımızın alacağı hizmetler 
sonrasında birçok engelli spor dalında ve ampute 
takımlarda ilimizde inşallah başarılı sporcular 
çıkacaktır. Ben kampanyayı organize ederek 
ilimize bu hizmetlerin sunulmasından dolayı 

başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik 
Spor Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum, 
kampanyanın ilimize ve ülkemize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Vali Karadeniz, engelli bireyler ve aileleriyle 
sohbet ederek, engelli bireylere çeşitli spor 
malzemeleri hediye etti.

Uşak'ta Yetişen İtecik Lalesini Koparana 109 Bin TL Ceza Var

“Spor Aşkı Engel Tanımaz” Projesi ile Manisalı Engellilerin Yüzü Güldü
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Uşak Belediyesi ve Uşak İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen 
‘Sağlıklı Gelecek Bisikletle Gelecek’ adlı 

proje kapsamında pilot okullara bisiklet, koruyucu 
ekipman ve akıllı saat dağıtımı gerçekleştirildi.

Şehirde uzun zamandır gerçekleştirilen eğitim ve 
çeşitli etkinliklerle çocukların trafik konusunda 
bilinçlenmesi hedeflenmişti. Bu kapsamda 
daha önce kentteki trafik eğitim parkurunda 
bisiklet kullanan ve trafik işaretleriyle işaretçileri 
hakkında bilgilendirilen çok sayıda ortaokul 
öğrencisi, düzenlenen etkinlikle hediyelerine 
kavuştu. Projenin pilot okulu olarak seçilen 
Alper Günbayram ve Saime Sefa Erdoğan 
Ortaokullarında eğitim gören 60 öğrenciye 
bisiklet, kask ve akıllı saat dağıtımı, düzenlenen 
törenle yapıldı.

Etkinlik Geniş Katılımla Gerçekleşti

Alper Günbayram Ortaokulu Spor Salonu’nda 
düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Muammer 
Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Belediye 
Başkan Yardımcıları Mehmet Kurnaz, Zeynep 
Ceylaner ve Hikmet Kahraman, Uşak İl Milli 
Eğitim Müdürü Bülent Şahin, öğrenci velileri ve 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Her Şey Çocuklar ve Temiz Bir Çevre için

Basın mensuplarına etkinlik hakkında 
açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı 
Mehmet Çakın, belirlenmiş olan iki pilot okulun 
öğrencileriyle birlikte bir araya gelindiğini 
anlatarak; “Projemizin amaçlarından biri 
olansağlıklı neslin inşası için çocuklarımızın 

bisiklet kullanması son derece anlamlı. Bizler 
de hem çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam 
sürdürmeleri hem de temiz bir çevre için 
farkındalık oluşturmak amacıyla bu projeyi 
gerçekleştirmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bisiklet Hayatlarının Bir Parçası Haline Gelecek
Başkan Çakın; projenin Uşak Belediyesi ve 
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında 
yürütüldüğünü hatırlatarak; “Bu kapsamda proje 
okullarımız çevresinde ikamet eden ve bisiklete 
ihtiyaç duyan öğrencilerimize bisikletlerini 
teslim ettik. Akan trafikte bisiklet kullananlar 
için önemli bir nokta olan yol çizgilerini ve trafik 
işaretlerini yeniledik. Bu sayede öğrencilerimizin, 
bisikleti hayatlarının bir parçası haline getirmeyi 
hedefliyoruz” diye konuştu.

Çocukların Vücut Sağlığının Korunması ve Çevre 
Duyarlılığının Artması Hedefleniyor

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de 
çocuklarla bir arada bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu anlatarak, “Bu proje, çocuklarımızın 
hem vücut sağlıklarını korumak hem de çevre 
temizliğine olan duyarlılıklarını artırmak adına 
gerçekleştirdiğimiz bir proje. Temennim;  iki 
proje okulumuzda başlayan bu etkinliğin, 
diğer okullarımızda da devam etmesidir. Sayın 
Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’a ve ekibine, 
bu konudaki katkı ve destekleri için teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Artık Evden Okula Yürüyerek Değil, Bisikletle 
Geleceğim

Etkinliğe katılan öğrencilerden Zahide Leylek, 

projenin kendisini çok mutlu ettiğini anlattı. 
Leylek, “Artık evden okula yürüyerek değil, 
bisikletle geleceğim” diye konuştu.

Sağlıklı Bir Yaşam İçin Bisikletlere İhtiyacımız 
Vardı

Tüm çocukların bisiklet takdiminden çok mutlu 
olduğunu kaydeden Öğrenci Halil Şavtlı, “Sağlıklı 
bir yaşam için bisikletlere ihtiyacımız vardı” dedi.

Sağlıklı Bir Yaşam İçin Bisiklete Binmemiz 
Gerekiyor

6’ncı Sınıf Öğrencisi Bedirhan Akar da 
çevre bilincine dikkat çekerek, “Çevre kirliliği 
olmaması için zararlı gaz salınımı yapn araçlara 
binmememiz gerekiyor. Ayrıca sağlıklı bir yaşam 
için de bisiklete binmemiz gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

Bisikletim Sayesinde Artık Okula Geç 
Kalmayacağım

Bisikletin insan vücudundaki iskelet ve kas 
sistemine sağladığı faydalara değinen Hiranur 
Kural, “Bisiklet kullanmak sağlığımız için çok 
önemli. Bir de benim evim okuluma biraz 
uzak. Bisikletim sayesinde artık okula geç 
kalmayacağım” diye konuştu.

Spor salonunda gerçekleşen takdim töreniyle 
başlayan etkinlik, protokol üyeleri ve öğrencilerin 
bisiklet sürmesi ve önceden planlanan varış 
noktasında dondurma ile meyve suyu ikramının 
ardından sona erdi.

Sağlıklı Gelecek Bisikletle Gelecek
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Türkiye’nin ilk bölgesel havalimanı olan 
Zafer Havalimanı, art arda yaptığı 
anlaşmalarla yurt içi ve yurt dışı 

seferlerini artırmaya devam ediyor. Zafer 
Havalimanı ilk etapta Pegasus Havayolları 
ve Eurowings Airlines gibi önemli havayolu 
şirketleriyle yaptığı anlaşmalarla Avrupa’daki 
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Düsseldorf, 
Brüksel ve Köln seferlerine başladı. 

Hali hazırda ülkenin lider havayolu şirketi 
THY ile İstanbul Havalimanı’na düzenli olarak 
haftada 4 sefer düzenleyen Zafer Havalimanı, 
Pegasus’la yaptığı yeni anlaşma ile yurt içi 
ve yurt dışı seferlerine artırdı. Avrupa’nın en 
büyük havayolu şirketlerinden olan Eurowings 
Airlines ile de Düsseldorf uçuşlarını başlatarak 
uluslararası seferlerine bir yenisini ekledi.

Zafer Havalimanı’ndan Düsseldorf, Köln ve 
Brüksel gibi önemli Avrupa şehirlerine yurt 
dışı seferlerini başlatan Pegasus Airlines, 
düzenleyeceği Sabiha Gökçen Havalimanı 
seferleriyle de İstanbul uçuşlarını artırmış 
oldu. Zafer Havalimanı ve Sabiha Gökçen 

Zafer Havalimanı'nın Yurt İçi ve Yurt Dışı Erişimi 
Yeni Uçuşlarla Güçleniyor

Zafer Havalimanı THY uçuşlarına 
ek olarak Pegasus Havayolları, Corendon 
Airlines ve Eurowings Airlines ile yaptığı 
anlaşmalarla uçuş noktalarını artırmaya 
devam ediyor. İstanbul Havalimanı uçuşlarına 
ek olarak Brüksel, Köln, Düsseldorf ve 
Amsterdam gibi Avrupa uçuşlarının yanı 
sıra Sabiha Gökçen uçuşları da başladı. 
Yolcu trafiği her geçen gün artan Zafer 
Havalimanı’ndan Haziran ayında 
Hac seferleri de düzenlenecek.

Havalimanı arasındaki karşılıklı uçuşlar yapılan 
iş birliği doğrultusunda Pegasus Havayolları 
üzerinden her hafta düzenli olarak sürecek. 
Yapılması planlanan bu yeni seferlerle Zafer 
Havalimanı Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak 
illerinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda 
bulunmayı sürdürecek. 

Zafer Havalimanı’ndan uçuşlara başlayacak bir 
diğer önemli havayolu şirketi olan Corendon 
Airlines, Amsterdam, Düsseldorf, Brüksel ve 
Köln gibi stratejik Avrupa şehirlerine 24 Haziran 
itibarıyla uçuşlar düzenlemeye başlayacak. 

Zafer Havalimanı’ndan Hac Seferleri

Zafer Havalimanı’ndan Haziran ayı 
içerisinde Corendon Airlines ile Hac seferleri 
düzenlenecek. Zafer Havalimanı’ndan dört 
sefer düzenleyecek olan Corendon Airlines, 
hac ibadeti için Kütahya, Afyonkarahisar ve 
Uşak illerindeki hacı adaylarına rahat, konforlu 
ve güvenli seyahat etme imkânı sunacak. 
Zafer Havalimanı’ndan üçü 8 Haziran, biri 13 
Haziran’da olmak üzere düzenleyeceği toplam 
dört sefere komşu illerden de gelecek yolcularla 
birlikte büyük bir talep oluşacağı öngörülüyor.

İç Ege bölgesinin sosyal ve ekonomik gelişim 
potansiyeline duyulan güvenin göstergesi olan 
Zafer Havalimanı, dünya standartlarındaki 
modern altyapısı ve 7/24 hizmete açık 
tesisleriyle, yapıldığı günden beri bölge ve ülke 
hava ulaşım ihtiyaçlarına kalıcı ve uzun vadeli 

çözümler sunuyor. Zafer Havalimanı planlanmış 
ve halen sürmekte olan çalışmalarla, bölgenin 
sosyal ve ekonomik gelişimine katkılarını 
sürdürmeye devam edecek.
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Hazırlayan | Murat Şener | Uzman | Kütahya Yatırım Destek Ofisi

Sayın Bülent Cebeci sizi kısaca 
tanıyabilir miyiz?

23.08.1972 tarihinde babamın 
memuriyetinden dolayı Giresun’da doğmuşum, 
aslen Tokatlıyım. Kütahya Merkez’de faaliyet 
gösteren BC Ajans Ltd. Şti’nin kurucusuyum. 
Kütahya’nın tanıtımına katkı sağlamak 
amacıyla 2020 yılında altı kurucu arkadaşımla 
beraber Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı 
Derneği’ni kurduk. Şu anda derneğin Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmekteyim.

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği’nin 
kuruluş tarihçesi hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Derneğimiz, Kütahya’da ilk kez 
gerçekleştirilecek bir kısa film festivaline 
imza atmak ve Kütahya’nın tanıtımına katkı 
sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne başvuru 
yapmış ve 43-016-196 sicil numarası ile 
kurulmuştur. Aizanoi Sinema ve Fotoğraf 
Sanatı Derneği Bülent Cebeci, Öğr. Gör. Ahmet 
Sunal, Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Dr. Murat 

Yıldız, Ünal Şengül, Öğr. Gör. Emre Yahşi ve 
Ayten Kılıçcebeci’nin kuruculuğu ile Kütahya 
Valiliği’nin destekleriyle Şubat 2020 tarihinde 
faaliyet geçmiştir. Mart 2021 tarihinde ilk 
olağan genel kurulunu yapmış olup Bülent 
Cebeci, Öğr. Gör. Ahmet Sunal, Doç. Dr. Orhan 
Özatik, Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ve Dr. 
Murat Yıldız’ın oluşturduğu Yönetim Kurulu ile 
yoluna devam etmektedir.

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği’nin 
kuruluş amacı nedir?

İlk ve en önemli amacımız Kütahya'nın 
tanıtımına katkı sağlamaktır. İnsanlara 
özellikle de sanatseverlere sinema ve fotoğraf 
sanatı bilinci ve algısı kazandırarak, sinema 
izlemeye ve sinema filmi yapmaya teşvik 
edici eğitimler düzenlemek, özellikle fotoğraf 

Bülent CEBECİ
Aizanoi Sinema ve 
Fotoğraf Sanatı 
Derneği Başkanı 
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sanatı alanında amatör ya da profesyonel fark 
etmeksizin kendilerini geliştirebilmeleri adına 
kurslar, seminerler ve eğitimler vererek katkı 
sağlamak istiyoruz.

Derneğimiz amacı ulusal ve uluslararası 
festivallerle ve yeni projelerle şehrimizin 
kültürel alanlarda prestijine katkı sağlamak, 
şehrin olumlu imajının geliştirilmesi ve ön plana 
çıkarılması konusunda çalışmalar yapmak ve 
bu gelişimlerin sürekli hale gelmesine yardımcı 
olmaktır. Kütahya'yı bir kültür ağı içine dahil 
etmek için çalışmalarımız devam etmektedir.

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği 
olarak faaliyet alanınızda yaşadığınız sorunlar 
ve zorluklar var mıdır? Yaşadığınız sorunlar ve 
zorluklar var ise bu durumu aşmak için ortaya 
koyduğunuz çabalar nelerdir?

Kütahya’da faaliyet gösteren derneğimiz daha 
çok sosyal ve kültürel alanlarda Kütahya'mızın 
tanıtımına destek vermek için çalışmalar 
yapmaktadır. Festival çalışmalarında ne 
yazık ki birkaç firma dışında özel sektörden 
destek alamamaktayız. Fakat kamu 
kurumları kapılarını sonuna kadar açtıkları 
için bu durum derneğimize güç vermektedir. 
Konaklama anlamında zaman zaman zorluklar 
çekebilsek de samimiyet çerçevesinde bu gibi 
konularından üstesinden gelebilmekteyiz. 
Bu gibi konuların Kütahya'da en kısa sürede 
çözülebileceğine inancımız sonsuzdur. Dernek 
olarak bu eksikliklerin ortadan kaldırılması için 
fikirlerimizi sunuyor ve yapılması gerekenlerle 
ilgili istişareler yapıyoruz. Derneğimiz her 
konuda şehrimizin daha çok gelişmesi adına 
ne yapılması gerekiyorsa, üstümüze ne 
düşüyorsa yapmak için gönüllüdür. Bu arada 

Valimiz Sayın Ali Çelik Beyefendiye teşekkür 
etmeden geçemeyeceğim. Kendisi Kütahya'nın 
çok daha iyi yerlere gelmesi için gecesini 
gündüzüne katarak çalışmaktadır. Festivale 
olan yüksek ilgisi ve desteği ile Kütahya’nın 
kültür ve sanat etkinliklerine verdiği önemi çok 
iyi görmekteyiz. 

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği 
olarak Kütahya iline olan katkılarınızdan 
ve önümüzdeki dönemler için planladığınız 
çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Çok yeni bir dernek olmamıza rağmen belki 
de Kütahya'nın şimdiye kadarki en büyük 
ve önemli organizasyonlarından birisi olan 
Uluslararası Aizanoi Kısa Film Festivali’nin 
ilkini geçen sene gerçekleştirdik. 

Dernek olarak yaptığımız ilk etkinliğin bu 
derece ses getirmesi ve heyecan yaratması 
bizi çok memnun etti. Ulusal basında da geniş 
yer bulan Festival hem Kütahya'mızın hem de 
Aizanoi Antik Kenti'in tanıtımı için çok önemli 
bir adım oldu. Özellikle festivalin gala gecesinin 
TRT Müzik ekranlarından gösterilmesiyle 
hiçbir festivale nasip olmayan 55 dakikalık 
bir canlı yayınla şehrimizi ve Aizanoi'yi tüm 
Türkiye'ye tanıtma imkanına sahip olduk. 

Bu sene ikincisini gerçekleştireceğimiz 
Festivalimizde hazırlıklarımızın sonuna 
yaklaşıyoruz. 2, 3 ve 4 Haziran’da 
gerçekleştirilecek olan festivalimize katkı 
sağlayan başta Kütahya Valiliğine ve Sayın 
Valimiz Ali Çelik Beyefendiye çok teşekkür 
ediyoruz. Kütahya Valiliği himayeleriyle 
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gerçekleştirdiğimiz festivalde aynı zamanda çok 
değerli paydaşlarımızla birlikte yol almaktan 
dolayı da çok memnunuz. Paydaşlarımız 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Zafer 
Kalkınma Ajansı, Kütahya Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi, Çavdarhisar Kaymakamlığı, 
Kütahya İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 
Çavdarhisar Belediyesi ve Fiyab'a bir kez daha 
tüm içtenliğimizle teşekkür ediyoruz.

Zafer Kalkınma Ajansı’ndan aldığınız destekler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Zafer Kalkınma Ajansı’nın derneğimize vermiş 
olduğu özellikle de Aizanoi Kısa Film Festivali’ne 
verdiği destekler bizleri çok memnun etmiştir.  
Geçen sene teknik destek kapsamında başvuru 

yaptığımız ve Ajans tarafından uygun bulunan 
“Uygulamalı Fotoğraf Teknikleri Eğitimi” 
programında olduğu gibi bu sene de bizlere 
destek sağlayan Zafer Kalkınma Ajansı'na 

çalışmalarından ve desteklerinden dolayı çok 
teşekkür ediyoruz. 

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

Kalkınma Ajanslarının bölgeler arası 
eşitsizlikleri azaltarak bölgesel kalkınmalara 
destek verdiğini biliyoruz. Özellikle Kalkınma 
Ajanslarının şehirlerin ve bölgelerin kalkınması 
için, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
arasında iş birliğini destekleyerek, yerel 
potansiyelin ortaya çıkmasına katkı sağlaması 
çok önemli. Bu anlamda Zafer Kalkınma Ajansı 
da yaptığı çalışmalar ve verdiği desteklerle 
bölgenin kalkınmasına büyük katkılar 
sağlamaktadır.
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Proje kapsamında Afyonkarahisar MTAL bünyesinde Tersine 
Mühendislik ve Hızlı Protipleme Atölyesi, Kodlama ve Robotik Tasarım 
Atölyesi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi Deneyimsel Öğrenme Atölyesi 

oluşturuldu. Proje kapsamında bu atölyelerin elektrik, internet, ısıtma ve 
havalandırma altyapısı da yapıldı. 

Kurulan atölyelere makine ekipman ve eğitim seti alımından sonra toplam 
30 teknik öğretmen 38 saat eğitici eğitimi aldı. Meslek öğretmenlerimizin 
aldıkları eğitimler sayesinde mesleki alan yeterliliklerini çağın 
gereksinimlerine paralel olarak geliştirmeleri sağlandı.

Okulda 11. sınıfta eğitim gören 28 öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim 
yılında atölye/laboratuvar derslerini yapılan iş birliği protokolleri kapsamında 
belirlenen işletmelerde haftada bir gün uygulamalı olarak başlarında ders 
öğretmenleri refakatinde yaptılar.

Mesleki eğitime farkındalık ve ilginin artırılması amacıyla öğrencilere, velilere 
ve özel sektör temsilcilerine yönelik 3 adet farkındalık semineri düzenlendi. 
Ayrıca çeşitli sektörlerde çalışan 25 personele proje kapsamında alınan 
makine ve teçhizatlar aracılığı ile uygulamalı atölye çalışmaları yapıldı. 
Farkındalık faaliyetleri kapsamında son olarak 2021 yılı sonunda özellikle 
yeni kurulan atölyelerde üretilen ürünler başta olmak üzere üretilen seçkin 
ve özgün ürünler için halka açık ürün sergisi düzenlendi. 

Sağlanan mali destek ile Afyonkarahisar MTAL’ye 21. yüzyıl gereksinimlerine 
uygun 3 yeni atölye kazandırılarak okulun teknolojik altyapısı ve kapasitesi 

Mesleki Eğitime Teknoloji Adaptasyonu

Program : Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi   
  Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik   
  Anadolu Lisesi

Proje Adı : META - Mesleki Eğitime Teknoloji   
  Adaptasyonu

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 523.128,55 TL

: 469.832,92 TL

: %89,81

: 12 Ay

: Afyonkarahisar

: Merkez

PROJELERDEN 
GELİŞMELER
Hazırlayan | İzleme ve Değerlendirme Birimi

ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
DESTEKLENEN

güçlendirildi. Bu sayede okulda atölye/laboratuvar dersleri 
uygulama ve üretime odaklı işlenmeye başladı. Öğrenciler 
kazandıkları bilgi, beceri ve deneyimlerle sektörün ihtiyacı 
olan aranan nitelikli iş gücü olarak imalat ve otomotiv 
sanayinde daha fazla istihdam edileceklerdir. Bu durum 
kalkınma ajanslarının 2022-2023 teması olan “Genç 
İstihdamı”na katkı sağlayacak olup işsizliği azaltacaktır.

2626 ZAFER
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Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP) 
kapsamında Ajansımız tarafından desteklenen “İşgücü Talebine 
Duyarlı Mesleki Eğitime Hazırlanıyoruz” projesi ile Kütahya 

Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine “Elektrik 
Makineleri ve Kontrol Sistemleri Laboratuvarı” ile “Endüstriyel Kontrol 
Sistemleri Laboratuvarı” kuruldu.

Proje ile işgücü piyasasında uyumsuz eşleşme sorunun çözümüne katkı 
sağlamak amaçlandı. Bu sorunun en önemli sebeplerinden biri mesleki 
eğitim kurumlarının altyapı yetersizliği/uyumsuzluğu, işletmeler ile okullar 
arasındaki iletişim/etkileşim eksikliği ve gençlere yönelik mesleki tanıtım-
yönlendirme faaliyetlerinin yetersizliğidir. Bu kapsamda Okula günümüz 
teknolojileriyle uyumlu laboratuvarlar kuruldu, işletmelerle iletişim artırıldı 
ve 8. sınıf öğrencilerine alan tanıtımları yapıldı.

Proje kapsamında oluşturulan otomatik kumanda, pnömatik-
elektropnömatik, hidrolik-elektrohidrolik deney setlerinden oluşan 
“Elektrik Makineleri ve Kontrol Sistemleri Laboratuvarı” ile bilgisayar, PLC, 
mekatronik ve mikrodenetleyici eğitim setlerinden oluşan “Endüstriyel 
Kontrol Sistemleri Laboratuvarı” 110 öğrenci tarafından aktif olarak 
kullanılmakta olup laboratuvarlar, organize sanayi bölgelerindeki 
işletmelerin kullandığı ürünlerden oluşmaktadır.

Projenin etkililiğini artırmak için Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanında 
görevli 6 öğretmene 40 saatlik PLC, Pnömatik, Hidrolik ve Motor 
Sürücüleri eğitimi verildi. İşletme ziyaretleri yapılarak deneyim paylaşımı 
gerçekleştirildi. İşletme yetkililerinin genel olarak mesleki eğitimden ve özel 
olarak Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanından beklentileri belirlendi. 
Okulda bu beklentileri karşılayacak uygulamalar artırıldı.

Seramik, otomasyon ve elektrik-elektronik sistemleriyle ilgilenen 4 işletme 
ile öğrencilerin staj, işletmede beceri eğitimi ve istihdamını kapsayan 
Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Ayrıca protokol olmaksızın 8 
işletme ile de iş birliği yapılarak tüm 12. sınıf öğrencilerinin staj yapmaları 
sağlandı.

Elektrik-Elektronik Alanı giderek mekatronik, otomasyon ve robotik 
sistemlere yakınlaşmaktadır. Bu kapsamda 45 öğrenciye bu sistemlerin 
temelini oluşturan mikro denetleyiciler konusunda 40 saatlik 3 adet kurs 
düzenlendi. Yeni laboratuvarlar sayesinde her öğrenciye eşit uygulama 
yapma şansı verildi.  Kursa katılan öğrenciler ile birlikte 6 eksen robot kol 
tasarlandı.

İlimiz merkez ilçedeki okulların 8. sınıfında okuyan 130 öğrenciye deney 
setleri ile çeşitli uygulamalar yaptırılarak alan tanıtımı yapıldı. Bu öğrenciler 
ile birlikte elektronik devre tasarımı, robotik ve mekatronik uygulama 
örnekleri gerçekleştirildi. Öğrencilere mesleki eğitimin öneminden ve 
değerinden bahsedilerek mezun olduklarında çalışma hayatları ile ilgili 
fırsatlar açıklandı.

İşgücü Talebine Duyarlı Mesleki 
Eğitime Hazırlanıyoruz

Program : Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali  
  Destek Programı

Proje Sahibi : Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki  
  ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje Adı : İşgücü Talebine Duyarlı Mesleki Eğitime  
 Hazırlanıyoruz

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 545.560,00 TL

: 490.860,79 TL

: %89,97

: 14 Ay

: Kütahya 

: Merkez

MEGDEP
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Ajansımızın desteğiyle Salihli Borsa İstanbul MTAL’de “Yeni Nesil 
Teknoloji Metal İşleme Eğitim Laboratuvarı” projesi hayata 
geçirildi. 

Proje ile makine ve metal sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye 
sahip, endüstrinin beklentilerine cevap verebilecek ve değişen teknolojiye 
uyum sağlayıp kendini yenileyebilecek teknisyenlerin yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir.

Proje kapsamında okuldaki Makine ve Tasarım Teknolojisi Atölyesi son 
teknoloji ekipmanlarla donatıldı. Okula kazandırılan CNC torna tezgahı ile 
ilgili öğretmenlere eğitici eğitimleri verildi.

Okul öğrencileri ve mezunları ile Salihli ve çevre ilçelerde yaşayan 
18-35 yaş arasında geçerli mesleği olmayan veya işsiz olan kişiler 
proje kapsamında açılan kurslara katılarak CNC tezgahı kullanmayı 
öğreniyorlar. Proje sonunda eğitim alan kişilerin istihdama kazandırılması 
ile kalkınma ajanslarının 2022-2023 teması olan “Genç İstihdamı”na da 
katkı sağlanacaktır.

Projenin eğitim laboratuvarı içermesi özelliğinin yanında gelir getirici 
üretim özelliği de bulunmaktadır. Üretilen yedek parça ürünler doğrudan 
ilgili sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır.

Yeni Nesil Teknoloji Metal İşleme 
Eğitim Laboratuvarı

Program : Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali   
  Destek Programı 

Proje Sahibi : Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik    
  Anadolu Lisesi

Proje Adı : Yeni Nesil Teknoloji Metal İşleme Eğitim  
  Laboratuvarı

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 455.689,11 TL

: 400.689,11 TL

: %87,93

: 18 Ay

: Manisa

: Salihli

2828 ZAFER

MEGDEP



29ZAFER

"Güçlü Altyapı, Sağlam Eğitim!” projesi ile Banaz Atatürk Mesleki 
Eğitim Merkezi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı’na Uygulamalı 
Mesleki Eğitim Atölyesi kuruldu.

Proje kapsamında Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi ile Şehit Tuncay 
Durmuş MTAL Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı öğretmenlerine 
eğitici eğitimi verilerek, öğretmenlerin yeni teknolojilerle tanışmaları, 
teknik bilgi ve becerilerinin arttırılması sağlandı. Öğrencilere yönelik 
düzenlenen Otomatik Kumanda ve Endüstriyel Elektronik Eğitimleri 
sayesinde öğrencilerin 21. yy becerilerine sahip, donanımlı bireyler 
olarak yetişmeleri sağlandı. Öğrencilerin emsallerine göre bir adım 
öne geçmelerine vesile olunarak özgüvenleri artırıldı. Okul-sanayi iş 
birliği geliştirilerek 19 öğrencinin işletmelerde beceri eğitimi alması 
sağlandı.

Kurulan Elektrik Elektronik Teknolojisi Laboratuvarı okulun 
görünürlüğünü arttırarak tercih edilme oranını yükseltti. Piyasadaki 
Elektrik Tesisatları ile Pano Montörlüğü meslek dalında faaliyet 
gösteren işletmeler ve işletme sahipleri okulun imkânları hakkında 
haberdar edildi. Bu teknolojiden yararlanmak isteyen işletme 
sahipleri düzenlenen kurslara katılım sağladı. Proje sayesinde okul 
öğrencilerine istihdamda öncelik sağlanmaya başlandı. 

Güçlü Altyapı, Sağlam Eğitim!

Program : Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali  
  Destek Programı

Proje Sahibi : Banaz Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi

Proje Adı : Güçlü Altyapı, Sağlam Eğitim!

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 242.950,00 TL

: 218.254,94TL

: %89,84

: 18 Ay

: Uşak 

: Banaz

MEGDEP

29ZAFER
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Hazırlayan | Halil Güngör Yoldaş | Uzman | Uşak Yatırım Destek Ofisi

Kenan YILDIZ
Firma Sahibi

Firmanızdan kısaca bahsedebilir misiniz?

1970 yılında kurulan firmayı 1993’te 
babamızdan devir aldık. Asıl işimiz demir 
doğrama olmakla birlikte demir satışı da 
yapıyoruz. Son dönemde artan taleplere 
paralel şekilde konteyner yapımına da başladık. 
Satışlarımızı ağırlıklı olarak Uşak Merkez ve 
ilçelerine gerçekleştiriyoruz. 

Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ağırlık doğrama üzerine olmakla birlikte; 
kapı, pencere, sera kurulumu ve montajı, 
CNC kesimleri, çelik çatı, sac kesim ve 
apkant bükümleri yapıyoruz. Konteyner ve 
konteynerdan ev imalatına da başladık. 

Firmanızın istihdam uygulamaları hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Firmamızda 8 çalışan bulunmaktadır. 2 şoför, 
2 muhasebe çalışanı ile 4 demir ustamız 
var. Firmamızda sirkülasyon pek yoktur. 
Genelde ince eleyip sık dokuyarak personel 
istihdam ediyoruz. Yakın zamanda kapasite 
artışı düşünmediğimizden personel alımı da 
yapmayacağız. Ama ilerleyen dönemlerde iş 
durumuna göre ilave istihdam düşünebiliriz.

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

Satışlarımızı ağırlıklı olarak Uşak Merkez 
ve ilçelerine yapmaktayız. Yakın çevre iller 
dışında Uşak dışına pek çıkmıyor ve mevcut 
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kapasitemizi göz önüne aldığımızda buna 
şimdilik gerek de duymuyoruz. 

Firmanızın gelecek hedefleri hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Yakın dönemde önümüzü göremediğimiz için 
kapasite artışına gitmeyeceğiz. İleriye dönük 
hedef koymak mevcut ortam çok zor. Dolayısı 
ile zarara uğramadan faaliyetlere devam 
etmeye çalışıyoruz. 

Zafer Kalkınma Ajansı ile yürüttüğünüz proje 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ajans ile yürüttüğümüz projede CNC 
Plazma Kesim Makinesi, Abkant Pres (Sac 
Büküm), Giyotin Makas aldık. Proje ile birlikte 
kapasitemizde önemli artışlar oldu. Projeden 
sonra fason işlerimizin yoğunluğunun artması 

ile birlikte müşteri portföyümüz de genişledi. 
Bu durum, bizi ekonomideki dalgalanmalara 
karşı da korumuş oldu. Aynı zamanda proje 
tamamlandıktan sonra Azerbaycan’a ihracat 
gerçekleştirdik. Ancak ihracat bir seferlik oldu 
ve sonrasında ihracata devam etmeme kararı 
aldık. Özetle, Ajans ile gerçekleştirdiğimiz 
projeden son derece memnun kaldık. Ajans 
firmamızın büyümesine önemli katkılar sağladı. 

Zafer Kalkınma Ajansı ile tekrar çalışmak ister 
misiniz? Aklınızda yeni proje fikirleri var mı?

Ajans ile tekrar çalışmak isteriz tabii ki. Ancak 
mevcut ekonomik koşullarda yatırım kararı 
almak çok zor. Önümüzü görmekte zorlanıyoruz. 
Dolayısı ile yakın zamanda yatırım yapmayı 
düşünmüyoruz. Ancak ileride koşullarda değişir 
ve tekrar yatırım kararı alırsak Ajans ile yeniden 
çalışmak isteriz. 

Firmanız hakkında paylaşmak isteğiniz başka 
hususlar var mı?

Derginizde firmamıza yer verdiğiniz için 
teşekkür ediyoruz. Zafer Kalkınma Ajansı 
ile çalıştığımız dönemde verimli bir iş birliği 
gerçekleştirdik. Ajansın diğer faaliyetlerini de 
takip ve takdir ediyoruz. 
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Sultandağı'nda tarihi İpek Yolu üzerinde, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. 
İzzeddin Keykavus döneminde yapılan ve Afyonkarahisar'ın en büyük 
kervansarayı olan İshaklı, görkemli mimari yapısıyla yıllara meydan 
okuyor.

Kervan yolları üzerinde yolcu, tüccar ile misafirlerin, konaklama ve diğer 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşa edilen Anadolu'daki asırlık han 
ve kervansaraylar, tarihin izlerini taşıyor.

İlçe merkezinde, Çavuş Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde 

bulunan Sultandağı Kervansarayı, halk arasında "İshaklı Kervansarayı" 
ve "Sahipata Kervansarayı" olarak da biliniyor. Toplam alanı 1800 m², 
Kapalı bölümü 440 m² ve avlu 1.100 m² büyüklüğündedir.

2. İzzeddin Keykavus'un beylerinden Fahreddin Ali Bin Hüseyin 
(Sahipata) tarafından 1249 yılında, doğu batı doğrultusunda kare planlı 
avlulu yaptırılan kervansarayda, avlunun kuzey yönünde giriş kapısı 
bulunmaktadır. Mimarı o zamanın en ünlü mimarları olan Kölük bin 
Abdullah ve Kaluyan El-Konevi’dir. Selçukluların diğer eserlerinde olduğu 
gibi avlu kapısının anıtsal bir görünümü vardır. Kesme taştan profilli 
taş işçiliği ile dikkat çekmektedir. Avlu duvarları kale duvarları gibi dışa 
kapalıdır. Portal nişinin iki yanında iki sütun yer almakta olup kapının üzeri 
mukarnaslarla bezenmiştir. Avlunun çevresinde set üzerinde yolcuların 
kaldığı mekanlar sıralanmıştır. Anadolu Selçuklu mimarisine özgü 
motiflerin kullanıldığı hanın ortasındaki merdivenle çıkılan köşk mescidi 
dikkat çekmektedir. İki katlı kare mekanlı olan bu mescit kesme taştan 
yapılmış olup birinci kattaki dört köşede bulunan ayaklar ve bunları 
birleştiren dört sivri kemer ikinci katı taşımaktadır. İkinci kat tamamen 
ibadete ayrılmış olup içeriye kuzeyden girilmektedir. Her cephede de 
birer küçük pencere bulunmaktadır. Mescidin üzeri mukarnaslı bir kubbe 
ile örtülmüştür. Ayrıca kuzey duvarı önünde de tonozlu bir yapı kalıntısı 
vardır. Köşk mescit duvarlarında, Roma ve Bizans dönemlerine ait 
devşirme malzemenin kullanıldığı da görülür.

Hazırlayan | Osman Köprücüoğlu | Koordinatör | Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi
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Ayrıca avlunun tam ortasında bir kuyu bulunur. Kervansarayın kuzeydoğu 
cephesi, anakapının yer aldığı 37,70 m uzunluğundaki giriş cephesidir. 
Önyüzün ortasında bulunan anakapı, 7,30 m genişliktedir. Önyüzde, 
ikisi köşede olmak üzere dört payanda yer almaktadır. Kuzeybatı ve 
güneydoğuda yer alan kare planlı payandalar 0,90 m duvardan öne 
doğru gelmektedir. Kare planlı payandalar ile anakapı arasında, çapı 1,88 
m olan yarım daire planlı payandalar yer almaktadır. Kuzeybatı yönünden 
güneydoğu yönüne doğru kare planlı payanda ile yarım daire planlı 
payanda arası 6,24 m, yarım daire payanda ile portal arası 5,16 metredir. 
Ana kapı güneydoğu yönünde ana kapı ile yarım daire planlı payanda 
arası 5,14 m, yarım daire planlı payanda ile kare planlı köşe payanda 
arası mesafe 6,11 metredir. Dış duvarların kalınlığı 1.60 metredir.

Sahipata Kervansarayına yapılan rölöve projesi, Eskişehir Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Kurulunun 15.08.2003 tarih ve 2056 sayılı kararı 
ile onaylanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 2018'de restorasyonu 
tamamlanan kervansaray, kafe olarak hizmet vermektedir.

Kitabesi
Ana kapı yazıtı şöyle okunur: "Izzeddin al-
Dunya zamanında yapıldı, Keyhüsrev oğlu, 
Alaeddin Keykubad oğlu, onun alçak gönüllü 
kölesi Ali ibn Husain." Kapalı bölümün kapı 
yazıtı şöyle okunur: Sâhipata "onun alçak 
gönüllü, günahkar kölesi"
Kervansarayın bulunduğu bölgenin deprem 
bölgesi olmasından dolayı, yıpranmaya 
etki eden diğer bir faktör de depremler 
olmuştur. Afyon Sultandağı 1. derece deprem 
bölgesinde bulunmaktadır. 03.02.2002 
tarihinde 6,0 şiddetinde yaşanan Sultandağı 
- Çay depreminde açık bölümde yer alan köşk 
mescit ağır hasar görmüş, çatı örtüsünde ve 
döşemede çökme oluşmuş, duvar yüzeylerinde 
çatlamalar ve zeminde oturmalar meydana 
gelmiştir. Barınakta da zeminde oturmalar 
olduğu, çalışmalar sırasında tespit edilmiştir.
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Selendi ilçesi, Manisa ilinin doğusunda Uşak ve Kütahya ile sınır 
konumundadır.  İlçenin yüz ölçümü 850 km² olup bunun %34’ü tarım alanı, 
%34’ü ormanlık, %14’ü çayır ve mera, %18’i de yerleşim yeri, dere yatağı 
ve kullanılmayan arazilerdir. Coğrafi özellikleri nedeniyle de ekonomisi 
tarım ve hayvancılığa dayanır. 

Selendi ilçesinin adı, Selendi çayına sel indiği zaman halkın söylediği 
“sel indi” söyleminin zamanla değişikliğe uğrayarak “Selendi” şekline 
dönüşmesinden kaynaklandığı rivayeti vardır. Diğer rivayet ise Selendi adını 

Roma İmparatorluğu tarafından şimdiki Karaselendi köyü yakınlarında 
kurulan tarihi “Slandos” şehri olarak anıldığı,  daha sonra zamanla 
Selendi olarak günümüze geldiğidir. İlçede Karaselendi bölgesinde yeni 
bulunan Bergama Krallığı döneminde yazılmış bir kitabede ise ilçenin 
ismi Moxeion olarak geçmektedir. Bu da Selendi’nin Helenistik (Lidya, 
Persler, Makedonya Krallığı, Bergama Krallığı) dönemdeki isminin Moxeion 
olduğunu göstermektedir.  Silandos ismi ise özellikle Lidya Devleti ile 
ilişkilendirilmekte olup MS 1-3. yüzyıllarda bölgede yaklaşık 300 yıl basılan 
sikkeler üzerinde Silandosta 
basılmış anlamını taşıyan 
Silandeon yazmaktadır. 
Batı Anadolu ile İç Anadolu 
arasındaki geçiş kapısı olma 
özeliğini taşıyan ve Roma 
döneminde 15-20 bin 
nüfusun yaşadığı Silandos 
Antik Kenti, ilçenin tarihteki 
jeopolitik önemini ifade 
etmeye yeterlidir. 

2008 yılında yapılan 
araştırmalar neticesinde, 
ilçenin batısındaki 1. derece 
sit alanı ilan edilen Hotaklı 
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mevkiinde ildeki 92 höyük içinde en büyüğü olan ve ikinci büyük höyüğün 
iki katı büyüklüğünde Terstepe Höyüğü bulunmuştur. Bölgedeki yerleşimin 
ilk olarak kalkolitik çağda (MÖ 5.500) başlayarak günümüze kadar devam 
ettiği yani ilçenin 7.500 yıllık bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmış olup ilçede 
yerleşim geçmişten günümüze sırayla ilk kalkolitik ve tunç çağı, Frigya, 
Lidya, Persler, Makedonya Krallığı, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu, 
Bizans İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Germiyanoğulları Beyliği, 
Osmanlı İmparatorluğu olmuştur.

Selendi ilçesinin eski bir yerleşim yeri olmasından kaynaklı yörede pek çok 
tarihi varlık ve arkeolojik sit alanı bulunmaktadır.

Anıt Görünümlü Kaya: Bekirağalar Mahallesi’nin güneyinde Selendi çay 
yatağı içinde akan suyun zamanla biçimlendirdiği doğal kaya oluşumu, 1. 
derece doğal sit alanı olarak tescillidir.

Terstepe Höyüğü: Selendi’nin batısındaki eski Kula yolu güzergahında 
ilçeye yakın konumlu 1. derece sit alanı olan ve 7.500 yıllık geçmişe sahip 
olan tarihi yerleşim bölgesidir.

Kaya Mezar ve Tapınağı: Selendi çay yatağının her iki yanında dik bir yüzey 
oluşturan kayalıklar üzerinde ana kayanın içine oyularak yapılmış olup 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

Yağcı Çeşmesi: Eskin köyünde bulunmakta olup anıt eser olarak tescili 
yapılmıştır. 

Roma Devri Nekropolü:  Mıdıklı Köyü Karabeyler Mahallesi Yazyurt 
mevkisinde yer almakta olup 1. derece arkeoloji alanı olarak tescillenmiştir. 

Usturumcalı Halil Efe ve Gördesli Makbule

Usturumcalı Halil Efe Makedonya’nın Usturumca kasabasında doğmuş 
ve Balkan savaşları ile birlikte Anadolu’ya gelmiş, 1. Dünya Savaşı'na 
katılmıştır. Milli Mücadele'de ise Çerkez Ethem’in en önemli isimleri 
arasında yer almış ve Çerkez Ethem'in komutasındaki Kuvayı Seyyare 
hareketi içerisinde ülkedeki pek çok isyanın bastırılmasında rol oynamıştır. 
Ancak Çerkez Ethem’in isyan ederek Yunanlılarla anlaşması üzerine 
Çerkez Ethem’e büyük tepki gösterse de sonradan yatıştırılmıştır. Hatta 
Çerkez Ethem’in elindeki top ve silahlara el koymuş, silahları Milli Ordu’dan 
Derviş Paşa’ya teslim etmek üzere Kütahya’ya götürmüştür. Demirci'nin 
Milli Mücadele Kahramanı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı tarafından 
kurulan Demirci Akıncıları teşkilatına girmesi için ikna edilerek, teşkilata 
katılımı sağlanmış ve 12. müfreze komutanı olmuştur. 18 Temmuz’da 
Gördes’in, 21 Temmuz’da Demirci’nin ve 27 Temmuz 1920’de Selendi’nin 

Yunanlılar tarafından işgal edilmesi sonrası bölgede büyük mücadeleler 
verdiği için tarihimizde önemli bir yer tutmaktadır. Halil Efe, o dönem silah 
arkadaşları arasında, sert mizaçlı, çok cesur ve mert biri olarak ün salmış 
ve Gediz Muharebesi'nde kardeşi Necip şehit olmuştur.

Usturumcalı Halil 
Efe, Gördes’teki bir 
düğünde gördüğü 
Makbule Hanım’a 
âşık olmuştur. Küçük 
yaşlarda ata binmeyi 
ve silah kullanmayı 
bilen Makbule Hanım 
da Halil Efe’nin 

aşkını karşılıksız bırakmamış ve akabinde de nişanlanmışlardır. Ancak, 
Gördes’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ve yakılması ile birlikte 
Gördes’te yapamadıkları düğün Demirci’de gerçekleşmiştir. Evlilikten kısa 
bir süre sonra Yunanlılar ile mücadele etmek için Halil Efe dağlara çıkmış 
ama Makbule Hanım eşini bırakmak istememiştir. Kendilerine katılmaları 
şiddetle karşı çıkılsa da vatan aşkına ve aşırı ısrarlarına karşı koyamayarak 
nihayetinde İbrahim Ethem Bey Makbule Hanım’ın müfrezelere katılmasını 
kabul etmiştir. Makbule Hanım; Demirci, Gördes, Simav, Bigadiç ve Sındırgı 
dağlarında müfrezelerle birlikte dolaşmış, cesareti ve kahramanlığıyla 
herkesin saygısını ve sevgisini kazanmıştır. Dağ hayatının sıkıntı, zorluk, 
tehlikesine rağmen geri dönmesi için ısrar eden eşi Halil Efe’den 
ayrılmamıştır. Pek çok çatışmanın içinde yer alan Makbule Hanım’ın 8 ay 
süren dağ hayatı, Koca Yayla’da uzaktan gelen ve başına aldığı bir mermi 
ile şehit olarak 20 yaşında sona ermiştir.

Demirci Akıncıları Teşkilatı Komutanı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı 
tarafından Halil Efe, Demirci Akıncıları 12. Müfreze Komutanı yapıldıktan 
sonra Gördes ve 
Salihli bölgelerinin 
sorumluluğunu üzerine 
alıp komutasındaki 12. 
müfreze ile bölgede 
düşmana karşı amansız 
mücadele vermiştir. 
Ancak Usturumcalı 
Halil Efe, eşi Gördesli 
Makbule Hanım’ın 
şehit olmasından 2 ay 
sonra 17 Mayıs 1922 
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tarihinde Yunanlılara karşı yapılan Selendi - Kınık savaşında şehit düşmüştür. 
Selendi'nin Yağcı dağındaki zirvede toprağa verilen cesur yürekli Halil Efe, 
düşmanın bozguna uğratılmasında, bu toprakların bizlere vatan olmasında 
verdiği mücadelelerle hatırlanırken, her yıl Demirci Akıncılarını anma 
etkinliği çerçevesinde yetkililer, gaziler ve vatandaşlarımız tarafından kabri 
ziyaret edilmektedir. 

Selendi ilçesinde Akçakertil Mahallesi’nden sağa dönülerek varılan 
Eşemenler Sokak’tan bozuk bir toprak yolu takip ederek yaklaşık 2 km 
yürüdükten sonra ulaşılan Usturumcalı Halil Efe’nin mezarının fiziki 
şartlarının iyileştirilmesi ve tanıtım çalışmaları her daim yürütülmektedir. 
Bu kapsamda toprak yol düzeltilmiş ve çakıl taşı dökülerek hazır 
hale getirilmiştir. Ayrıca mezarın yerinin bilinirliğini artırmak için yol 
güzergâhlarında farklı yerlere 3 tane tanıtıcı levha konulmuş olup siz 
ziyaret edeceklerin duasını beklemektedir.

Selendi Sancağı

1912 yılında Saruhan Selendi Nahiyesi 328 berat numarasıyla "Saruhan 
Selendi Nahiyesi 328 Tabur 3. Kısım" adına verilmiş ipek kumaştan yapılan 
ve Çanakkale Savaşı'nda da kullanılan Osmanlı mirası sancak Selendi 
Kaymakamlığında muhafaza edilmekte olup ilçeye gelen ziyaretçilerini 
beklemektedir.

El Sanatları

Selendi halkı geçmişten gelen otantik özelliklerini yıllar içerisinde 
kaybetmemiş olup yöre halkı çeşitli aşiretlere mensup olan ve doğallıklarını 
tüm ürünlerine yansıtan yörüklerden oluşmaktadır. Kırsalın zengin 
kültürünü yansıtan hala çok kıymetli el sanatları eşsiz güzelliğe sahiptir.

Kilim: Selendi kilimleri yurt çapında ün 
yapmış olup pek çok çeşidi vardır. En 
bilinen kilim çeşitleri olarak Kertme kilim, 
Karagöz kilim, Sarı kilim, Sinekli kilim olarak 
sıralayabiliriz.

Torba ve Heybe: Özellikle köylerde yiyecek 
ve malzeme taşıma amacıyla kullanılır. Torba 
tek gözlü, heybe çift gözlüdür. Günümüzde ise 
tamamen süs eşyası olarak kullanılmaktadır.

Çarpana: Çarpananın asıl özelliği ip ve süs 
olmasıdır. Köy kadınları sırtlarına çocuk, testi, 
odun sarmada ip kullanırken, atların terkisinde, 
hanımların bellerinde ve duvar süslerinde de süs 
olarak kullanılır.

Selendi’de “Antep Fıstığı”

Ülkemizde Antep fıstığı adıyla bilinen 
fıstığın ağacı aslında Amasya'dan 
Çorum'a Yozgat'tan Karaman'a kadar İç 

Anadolu'nun birçok ilinde ve neredeyse tüm Akdeniz ve Ege bölgesinde 
yetişebilmektedir. Antep fıstığının Antep dışında fazla bilinmemesinin 
en önemli nedeni ise fıstığın ekildiği gibi çekirdekten yetişmemesidir. 
Çünkü Antep fıstığı menengiç ağacına aşılanarak yetiştirilir. Aslında çoğu 
illerimizde çitlembik diye bilinen menengiç ağacı Antep fıstığının kendisidir. 
Normal koşullarda Antep fıstığının dikilmesinden meyve vermesine kadar 
geçen süre 10-15 yılı bulurken çitlembikten yapılan aşılamayla bu süre 2 
yıla kadar düşürülebilmektedir. Yetişkin çitlembik ağacına aşı yaptığınızda 
ilk yılda bile az miktarda da olsa meyve vermeye başlayabilir. Bu sebeple 
dağlarda yabani olarak kendiliğinden yetişen menengiç (çitlembik) ağaçları 
aşılanarak hem çiftçilerimizin hem de ülkemizin ekonomisine ciddi katkı 
sağlanmaktadır. Çerez olarak yenmesinin yanı sıra özellikle baklavanın en 
temel ham maddesi olup iç fıstığın ekonomik değeri de epey yüksektir.

Selendi Kaymakamlığı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde orman 
köylerini kalkındırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla başta 
Çortak Mahallesi olmak üzere, Yağcı, Çansa, Mahalleleri çevresindeki 
orman alanlarında yabani olarak kendiliğinden yetişen menengiç 
(çitlembik) ağaçlarının Antep Fıstığı aşılaması ve üreticiliği projesi Selendi 
ilçesinde başarıyla uygulanmakta ve olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Selendi ilçesinde “Yeşil Altın” Antep fıstığı hasadı Ağustos ayının ortalarında 
başlayıp eylül ayı ortalarına kadar devam etmekte olup ulaşılması güç, 
sarp dağ ve yamaçlarda bile kendiliğinden yetişen çitlembik ağaçları kırsal 
alanlardaki çiftçilerimizin ekonomilerine büyük katkı sağladığı için birçok 
bölgemizde keşfedilmeyi bekleyen altın yumurtlayan tavuk misalidir. 

Şenlik ve Festivaller

Selendi’nin yaşamını renklendiren şenlik ve festivallere yöre halkı büyük 
önem vermekte olup çevre ilçelerden de yoğun katılım olmaktadır.

Cirit Festivali: 1995 yılından beri ilçede Cirit 
Festivali düzenlenmektedir. Cirit, bir diğer adıyla 
Çavgan Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları 
bir ata oyunudur. Türkler, Orta Asya'dan 
Anadolu'ya bu atlı oyununu da beraberinde 
getirmişlerdir. Büyük şehirlerimize karşın 
Anadolu'nun hemen her köşesindeki köy ve 
kasabalarımızda düğünlerde ve bayramlarda 
köy delikanlıları ve kasaba halkı Cirit Oyununu 
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oynamakta, halkın ilgisini çekmek için de cirit meydanında davullar ve 
zurnalar çalınmaktadır. Selendi ilçesinde de cirit oyunu, yiğitlik ve savaş 
oyununu temsil etmektedir.

Üç Eylül Kurtuluş Şenlikleri: 1978 yılından bu yana her yıl 1–3 Eylül tarihleri 
arasında ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunu anmak amacıyla bayram 
havasında çeşitli etkinliklerle Üç Eylül Kurtuluş Şenlikleri kutlanmaktadır.

Pınarlar Kiraz Festivali: 2000 
yılından bu yana Pınarlar 
köyünde Pınarlar Kiraz 
Festivali düzenlenmektedir. 
İlçede düzenlenen şenliklerde 
de kiraz yarışması düzenlenip 
ödüller verilmektedir. Çeşitli 
etkinliklerin yanı sıra festivale 
değerli sanatçılar davet edilerek 
katılımları sağlanmaktadırlar.

Mesire Yerleri

Bölgenin ilgi çekici doğal yapısı ile Selendi’de görülmeye değer mesire 
yerleri mevcuttur.

Yelimere Kanyonu: Selendi ilçesine bağlı Terziler Mahallesinde 3 kilometre 
uzaklıkta olan doğa harikası kanyonlar çok sarp ve derin olup Selendi ilçesi 
için çok önemli bir turizm değeridir.  

Kınık Tepesi: Selendi’nin güneyinde 
merkeze 7 km mesafede, bol ağaçlı temiz 
havalı güzel bir piknik alanıdır. 

Değirmen Dere: Demirci yolu üzerinde 
Çortak Değirmen Dere Mahallesinde İlge 
Çayı yatağında çınar ağaçlarıyla kaplı 
güzel bir piknik alanıdır. 

Delikli Bent: İlçe merkezinden 
doğuya doğru 5-10 km 
ilerlediğinizde Bekirağalar 
mevkisinde Gediz Nehri'nin 
en büyük kolunu oluşturan 
Selendi Çayı kenarında 
bulunan Bekirağalar 
mevkiisinde bulunmaktadır.

Meşhur Yemekleri

Selendi Anadolu’nun pek çok yerinde 
olduğu gibi kendine has eşsiz 
lezzette yöresel yemeklere sahiptir. 
Kulak aşı, yağlı bezme, oğlak dolması, 
erik reçeli, biber salçası, çitlembik 
sürtmesi, kırık helva yanı sıra Selendi 
tarhanası, Selendi kapaması, keşkek, 
fırın kebabı, höşmerim tatlısı ve 
ev baklavaları tadına bakmadan 
geçilmemesi gereken yörenin tadına 
doyum olmaz meşhur yemekleri 
arasındadır.
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Giriş
Kooperatifler düşük sermayeli, ağırlıklı şahıs şirketleri olarak faaliyet 
gösteren ve bu yüzden rekabet gücü sınırlı üreticileri bir araya getirerek 
onların pazarda modern işletmeler rekabet edebilmesini sağlamak ayrıca 
sosyal konularda örgütlü hareket edilmesi sayesinde zaman ve maliyet 
etkin bir planlama yapabilmek adına oldukça önemli yapılardır. Özellikle 
küreselleşmenin pazarları yerel olmaktan çıkarması rekabeti de uluslararası 
bir platforma taşımıştır. Bu ise yerel üreticileri modern işletmeler ile 
rekabet etmek durumunda bırakmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak 
kooperatifçilik de dünyada son yılların önem kazanan konulardan birisi 
haline gelmiştir.

Eczacılıktan eğitim ve sağlık hizmetlerine, yenilenebilir enerjiden turizme, 
tarımsal faaliyetlerden imalat sanayine kadar pek çok farklı ekonomik veya 
sosyal ihtiyacı gidermeye yönelik olarak kurulan kooperatifler temelde 
üyelerinin haklarını korumayı amaçlayan, demokratik yönetim anlayışını 
benimseyen, eşitlik, adalet ve dayanışma gibi değerler üzerine inşa edilen 
yapılardır. Dünyadaki ilk uygulamalarının ekonomik temelli olarak 19. yy 
ortalarına dayandığı bilinmektedir. Özellikle sanayi devrimi sonrası yaşanan 
işsizlik, iç göç, kentleşme, gelir dağılımındaki bozulmalar İngiltere’de tüketim 
kooperatifçiliği akımını yaratmıştır (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Dünyada 
Başarılı Kooperatifçilik Uygulamaları Raporu).

Temelde birlikten kuvvet doğar atasözünün günümüz iktisadi ve sosyal 
hayatındaki somut karşılığı olan kooperatifler bireysel olarak sesini 
duyuramayan ya da pazarda rekabetçi bir konumda bulunamayan 
kişilerin birlikte hareket ederek bir güç oluşturmasına yardımcı olur. 
Nitekim kooperatifçilik klasik işletme yapısından farklı olarak bir hiyerarşi 
barındırmaz. Demokratik bir yönetim modeline sahip olduğu için hem 
katılımcılık hem de ortak çalışma kültürünün benimsenmesi önemlidir. 
Bu yüzden kooperatif çatısı altında bulunan üyelerin kolektif hareket 
edebilecek karakterde olması gerekir. Ayrıca il bazlı yapılanmaya sahip 
kooperatifler birleşerek bir birlik çatısı altında da toplanabilir.

Kooperatifçiliğin Dünyadaki Durumu

1895 yılında bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan, bu 
bağlamda en eski sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Uluslararası 

Kooperatifler Birliği (International Co- operative Alliance ICA) kooperatifin 
tanımını insanların sosyal, ekonomik ve sosyal çıkarlarını ve ihtiyaçlarını 
korumak amacıyla gönüllü olarak bir araya geldikleri, mülkiyeti tüm 
ortaklarına ait ve demokratik olarak kontrol edilen özerk birlikler olarak 
yapmaktadır. Uluslararası Kooperatifler Birliği 2018 yılı verilerine 
göre dünyada 3 milyon civarı kooperatif toplam 280 milyon kişiye 
iş sağlamaktadır. İlk 300 kooperatifin yarattığı parasal hacim ise 2,1 
trilyon dolar civarındadır1. Bu parasal hacmin büyük kısmı bankacılık 
ve finansal hizmetlerde faaliyet gösteren kooperatifler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Ancak kişi başı hacim incelendiğinde sigorta 
kooperatifleri en yüksek kişi başı ciro yaratan kooperatifler olarak göze 
çarpmaktadır.

Sigorta kooperatifleri sigortalı müşterilerinin mülkiyetinde bulunan 
ve onlar tarafından demokratik olarak yönetilen organizasyonlardır. 
Uluslararası Kooperatif ve Müşterek Sigorta Federasyonu (International 
Cooperative and Mutual Insurance Federation – ICMIF)’na göre dünyada 
bu kooperatiflere üye 900 milyondan fazla insan vardır. Sosyal güvenlik 
hizmetleri sağlanması noktasında oldukça önemli bir konumda bulunan bu 
kooperatiflerde toplamda en fazla parasal hacme sahip ülkenin Amerika 
Birleşik Devletleri olduğu görülürken onu sırasıyla Japonya ve Fransa 
izlemektedir. Kişi başı hacim bakımından ise Japonya, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Fransa şeklinde bir sıralama söz konusu olmaktadır (ICA, 
World Cooperative Monitor Exploring The Cooperative Economy Report, 
2018).

Tarım ve gıda kooperatifleri ise kişi başı hacim bakımından öne çıkan bir 
diğer kooperatif olarak görülmektedir. Tarım ve gıda kooperatifleri tarımsal 
ve hayvansal ürünlerin değer zinciri boyunca faaliyet gösterebilir. Dünya’nın 
hemen her ülkesinde görülen tarım ve gıda kooperatiflerinden en fazla 
parasal hacme sahip ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğu görülürken 
ikinci sırada Japonya üçüncü sırada ise Güney Kore yer almaktadır. Kişi 
başı hacme göre incelendiğinde ise ilk sırada Hindistan’ın geldiği, onu 
Japonya ve Brezilya’nın takip ettiği görülmektedir (ICA, World Cooperative 
Monitor Exploring The Cooperative Economy Report, 2018) 2.

Toptan ve perakende ticaret kooperatifleri ise hacim bakımından üçüncü 
sırada yer almaktadır. Bu kooperatifler üyelerinin çıkarları doğrultusunda 

Makale

Hazırlayan | Ender İrkören | Uzman | Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi

TR33 Bölgesi Kooperatifçiliğinin 
Genel Görünümü ve Öneriler Raporu

1  https://www.ica.coop/en
2  https://monitor.coop/sites/default/files/publication-files/wcm-2018en-1276015391.pdf
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3  http://torku.com.tr/tr/icerik/detay/170/tarihce
4  http://www.konyaseker.com.tr/tr/haber/detay/10012/konya-seker-2018de-ureticiden-26-kalem-urun-a
5 Ortaklarının sanat ve mesleki faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulurlar. Türkiye'de marangozluk, ayakkabı imalatı, leblebicilik, 
lüle taşı işletmeciliği, dokumacılık, kilimcilik, halıcılık, deri imalatı, battaniyecilik, av tüfeği imalatı, tabakçılık, fırıncılık vb. alanlarda faaliyet gösteren küçük sanatkârların 
kurdukları kooperatiflerdir (Milli Eğitim Bakanlığı Kooperatifler Raporu, 2014).

ortak ürün veya hizmet alımı yapmaktadır. Bu kooperatiflerin amacı 
gelirleri maksimize etmekten öte üyelerinin ortak çıkarlarını korumaktır. 
Yerelde sürdürülebilir teşvikler sağlamak, çevresel kaygılar konusunda 
farkındalık yaratmak ve hedef kitlenin sağlığını ve güvenliğini korumak 
öncelikli amaçlar arasında gösterilebilir. Bu bağlamda gerekli olan 
malzeme ve ekipmanların birlik eliyle maliyet etkin bir şekilde tedarik 
edilebilmesini sağlarlar. Bu kooperatifler özelinde dünyada en fazla parasal 
hacme sahip ülkenin Almanya olduğu görülürken onu sırasıyla Fransa ve 
İsviçre’nin izlediği görülmektedir. Kişi başı hacme bakıldığında Fransa ilk 
sırada yer alırken onu sırasıyla Almanya ve İtalya izlemektedir (ICA, World 
Cooperative Monitor Exploring The Cooperative Economy Report, 2018) .

Kooperatifçiliğin Türkiye’deki Durumu ve Kooperatifler 
Kanunu 

Şüphesiz ülkemizdeki başarılı kooperatifler düşünüldüğünde akla ilk 
gelen örnek TORKU olmaktadır. TORKU bir üretici kooperatifi olan Konya 
Şeker’in şeker üretimini çikolata çeşitleri, bisküvi, lokum, sert şekerleme, 
helva, et ve süt ürünleri hatta dondurulmuş gıdaya kadar uzanan geniş 
bir ürün yelpazesine taşımasıyla ve TORKU markası altında birleştirmesiyle 
2007 yılında ortaya çıkmıştır3. 2018 yılında üreticiden 26 kalem tarımsal 
ürün alımı gerçekleştiren Konya Şeker, 50 bin üreticiye toplamda 
2.262.867.465 TL ürün bedeli ödemesi gerçekleştirmiştir4.

Ülkemizdeki ilk kooperatifçilik uygulamalarının ise 1863 yılında devlet eliyle 
kurulan “memleket sandıkları” ile başladığı kabul edilmektedir. Cumhuriyet 
döneminde 1920-1938 yılları arasında özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kooperatifçiliğe verdiği önem ile birlikte ülkemizde kooperatifçiliğe ilişkin 
gerekli hukuki düzenlemeler hayata geçirilmiştir (Türkiye Cumhuriyeti 
Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü).

Kooperatiflerin kuruluş ve faaliyetleri 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 
ile düzenlenmektedir. Kooperatifler Kanunu Madde 1’de kooperatifler 
“Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini 
ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal 
katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp 
korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı 
ve değişir sermayeli ortaklıklar” olarak tanımlanmaktadır. Yani kooperatifler 
ortak bir amaç için kurulan, birlikte iş yapma kültürünü benimseyen, 
yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan tüzel kişiliği haiz yapılar olarak 
özetlenebilir. Bu bağlamda kooperatifler ticari faaliyetler özelinde kâr 
elde etme amacıyla kurulabileceği gibi sosyal menfaatlerin gözetilmesi 
adına da kurulabilir. 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Tarım ve 
Orman Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri, yapı 
kooperatifleri ve üst birlikleri hariç olmak üzere, tarım satış kooperatifleri 
ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatif ve birliklerin kuruluşuna, 
işleyişine ve denetlenmesine yönelik düzenlemeler yapmak, uygulamak ve 
uygulanmasını sağlamak, kooperatifleri ve üst kuruluşlarını denetlemek 
veya denetlettirmek yetkisi Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Esnaf, 
Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Yapı 
kooperatifleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, tarımsal amaçlı kooperatifler 
ise Tarım ve Orman Bakanlığına tabidir.

TR33 Bölgesi Kooperatiflerinin Genel Görünümü

TR33 Bölgesi kooperatiflerinin bağlı bulunduğu müdürlüklere göre 
dağılımı incelendiğinde ağırlığın tarım ve orman il müdürlüklerinde 
olduğu görülmektedir. Afyonkarahisar ve Kütahya’da tarımsal amaçlı 
kooperatifleri yapı kooperatifleri izlerken, Manisa’da ve Uşak’ta ise ticari 
amaçlı kooperatifler sayı olarak ikinci sırada yer almaktadır. Kooperatifler 
türleri bakımından incelendiğinde ise tarımsal kalkınma kooperatifleri ile 
sulama kooperatiflerinin bölgede sayıca fazla olduğu görülmektedir. Bunu 
motorlu taşıyıcılar kooperatifleri ile konut yapı kooperatifleri izlemektedir. 
Kooperatifler Kanunu madde 70’te birliklerin görevi “Kooperatiflerin 
müşterek menfaatlerini korumak, amaçlarını gerçekleştirmek için 
iktisadi faaliyette bulunmak, faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, 
dış memleketlerle olan münasebetlerini düzenlemek, kooperatifçiliği 
geliştirmek  ve  eğitim   yapmak,   kooperatifçilik   konularında   tavsiyelerde   
bulunmak gibi hizmetlerin yerine getirilmesi” şeklinde tanımlanmıştır. 
Afyonkarahisar’da bulunan birlikler hayvansal ürün odaklı kurulurken, 
Kütahya’da bulunan birlik ise yapı kooperatifleri birliği şeklindedir.

Afyonkarahisar özelinde kooperatifler incelendiğinde bölge genelinde 
olduğu gibi sulama kooperatiflerinin ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin 
öne çıktığı görülmektedir. Bunların yanında işletme kooperatifleri, 
pancar ekicileri kooperatifleri, su ürünleri kooperatifi, tarımsal satış 
kooperatifi, turizm geliştirme kooperatifleri ve yenilenebilir enerji üretim 
kooperatifleri ortak çalışma alanı yaratılabilecek kooperatifler olarak 
değerlendirilmektedir. İldeki birlikler ise ağırlıklı olarak süt üreticileri, 
yumurta üreticileri, kırmızı et üreticileri, bal üreticileri gibi hayvansal ürün 
üretim kooperatifleri özelindedir.

Kütahya ilindeki kooperatifler türlerine göre incelendiğinde Afyonkarahisar 
iline benzer şekilde sulama kooperatiflerinin ve tarımsal kalkınma 
kooperatiflerinin öne çıktığı görülmektedir. Bunların yanında kadın girişimi 
üretim ve işletme kooperatifi, küçük sanat kooperatifi5, su ürünleri 
kooperatifi, tarım satış kooperatifi, turizm geliştirme kooperatifleri, tüketim 
kooperatifi, yaş sebze ve meyve pazarlama kooperatifi, işletme kooperatifi, 
su ürünleri kooperatifi, tarımsal satış kooperatifi, turizm geliştirme 
kooperatifleri ortak çalışma alanı yaratılabilecek kooperatifler olarak 
değerlendirilmektedir. İlde bulunan tek birlik ise konut yapı kooperatifi 
birliği şeklindedir.
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Manisa, bölgenin diğer illerine göre ticari faaliyet güden kooperatif sayısı 
açısından daha iyi bir konumda bulunmasına rağmen yine de ilde ağırlık 
bölge genelinde olduğu gibi sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma 
kooperatiflerinde bulunmaktadır. Bunların yanında işletme kooperatifleri, 
pncar ekicileri kooperatifleri, su ürünleri kooperatifi, tarımsal satış 
kooperatifi, turizm geliştirme kooperatifleri ve yenilenebilir enerji üretim 
kooperatifleri ortak çalışma alanı yaratılabilecek kooperatifler olarak 
değerlendirilmektedir.

Uşak ilinde de yine tarımsal kalkınma kooperatifleri ile sulama kooperatifleri 
benzer şekilde ön planda yer almaktadır. Bunların yanında işletme 
kooperatifleri, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi, turizm geliştirme 
kooperatifi, üretim ve pazarlama kooperatifi ve yenilenebilir enerji üretim 
kooperatifleri ortak çalışma alanı yaratılabilecek kooperatifler olarak 
değerlendirilmektedir.

Kooperatiflerin çalışan sayıları incelendiğinde ise çoğunun çalışanının 
bulunmadığı ya da çalışan sayısının bilinmediği görülmektedir. Çalışan 
bulunduran kooperatifler genelde 1-2 çalışana sahiptir. En fazla çalışan 
bulunduran kooperatiflerin ise yine üye sayısı en fazla olan Afyonkarahisar 
Merkez’de bulunan Afyon ve Dinar’da bulunan Dinar Pancar Ekicileri 
Kooperatifleri olduğu görülmektedir. 

Ulusal ve Bölgesel Planlarda Kooperatifçiliğin Yeri

Kooperatifçilik TR33 Bölgesi Bölge Planı (2014-2023) ve 11. Kalkınma 
Planı’nda da yer verilen konulardan biridir. 11. Kalkınma Planı’nda 
kooperatifçilik ile ilgili maddeler:

Madde 413. Tarım ürünlerinin pazarlanmasında dağıtım zincirindeki 
aracıların sayısının azaltılması, tüketicinin makul fiyatlardan ürüne 
erişimi, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağlantı kurulması yönünde 
kooperatiflerin ve üretici birliklerinin sistemde etkin olarak yer alması 
sağlanacaktır.

Madde 451. Esnaf ve sanatkârların değişen ekonomik ve sosyal şartlara 
uyum sağlayacak şekilde rekabet güçleri ve kapasiteleri artırılacak, sosyal 
ve yenilikçi kooperatifçilik desteklenerek iş birliği, ortak çalışma kültürünün 
artırılması sağlanacaktır.

Madde 451.3. Kooperatif Destek Sistemi hayata geçirilecek ve finansal 
destek araçları geliştirilecektir. Bu çerçevede, kooperatiflerin makine ve 
ekipman alımı, nitelikli personel istihdamı, demirbaş alımları ile tanıtım 
amaçlı giderleri sübvansiyonlu kredi olarak desteklenecektir. Plan 
döneminde başta tarım satış kooperatifleri, kadın kooperatifleri ile sosyal 
nitelikli kooperatifler olmak üzere öncelikli sektörlerde faaliyette bulunan 
kooperatiflere destek sağlanacaktır.

Madde 451.4. Kooperatifçilikle ilgili kamuoyunda farkındalık sağlanması ve 
kooperatif girişimciliğinin farklı alanlarda uygulanması yönünde çalışmalar 
yapılacaktır.

Madde 600.5. Kadınlar tarafından kurulan kooperatiflere yönelik; eğitim, 
girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan destekler yaygınlaştırılacak 
ve gerekli hukuki düzenlemeler yapılmak suretiyle kadınların kooperatif 
kurmaları kolaylaştırılacaktır.

Madde 693.4. Kentsel dönüşüm uygulamalarına kaynak sağlanmasına 
yönelik hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine 
satılacaktır.

TR33 Bölgesi Bölge Planı (2014-2023)’nda kooperatifçilikle doğrudan 
veya dolaylı olarak ilgili maddeler: 

Sanayi Ekseni

Öncelik 1.1. Bölgesel üretim altyapısı geliştirilecektir.
Tedbir 1.1.A. Sanayi alanlarının oluşturulması ve faaliyete geçmesi

Tarım Ekseni

Öncelik 2.3. Tarımsal üretimde profesyonel çiftçilik ve işbirlikleri 
geliştirilecektir.
Tedbir 2.3.A. Tarımsal örgütlenme ve örgüt etkinliğinin arttırılması
Öncelik 2.4. Tarımda pazarlama kabiliyeti arttırılacaktır.
2.4.A. İşletmelerin pazarlama becerilerinin geliştirilmesi
2.4.B. Yöresel ürünlerde markalaşmanın sağlanması

Turizm Ekseni

Öncelik 3.3. Müşteri odaklı pazarlama faaliyetleri geliştirilecektir.
3.3.A. Turizm güzergâhlarının oluşturulması ve geliştirilmesi
3.3.B. Yöresel turizm odaklarının geliştirilmesi
3.3.C. Tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi
İnsan ve Toplum Ekseni

Öncelik 8.2. Iş birliği ve dayanışma kültürü yaygınlaştırılacaktır.
8.2.B. Bireyler arası dayanışma ve diyaloğun güçlendirilmesi

Enerji Ekseni

Öncelik 9.1. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttırılacaktır.
9.1.A. Rüzgardan enerji üretiminin yaygınlaştırılması
9.1.B. Jeotermal enerji kullanımının yaygınlaştırılması
9.1.C. Biyokütleden enerji üretiminin yaygınlaştırılması
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Sayın Rektörüm, sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

1972’de Aydın, Çine’de doğdum. Hacettepe 
Üniversitesinden 1995’te mezun olduktan 
sonra Ankara Dr. Sami Ulus Kadın-Doğum, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi 
aldım ve eğitimimi 2000 yılında tamamladım.

2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
neonatoloji uzmanı olduktan sonra 2006 
yılında Teksas Çocuk Hastanesi (Houston-
ABD), neonatoloji bölümünde gözlemci doktor 
olarak bulundum. 2010 yılında doçent, 2015 
yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde 
profesör unvanını aldım. 

2011-2016 arasında Dr. Sami Ulus Kadın 
Doğum ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi başhekimi ve hastane yöneticisi 
olarak;  2016-2017  arasında sağlık hizmetleri 
genel müdürü olarak görev yaptım. Bu 
kapsamda Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık 
Kurulu, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu, YÖK Kalite 
Kurulu ve Sağlık Meslekleri Kurulu Üyesi olarak 
görev aldım. Yine sağlıkta dönüşümün ikinci 

dönemi planlama çalışmalarında 
bulundum.

Spinal muskuler atrofi 
(SMA) tarama, BAHAR, 
USES, TÜRKÖK ve genetik 
hastalıklar gibi pek çok 
projede yer aldım. Sağlık 
meslek mensuplarının eğitim 
müfredatları, ihtiyaç planlamaları 
ve meslek tanımları konularında 
YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM ile ortak 
çalışmalarda bulunduk.

2015-2018 yılları arasında Yüksek Sağlık 
Şurası Üyeliği ve 2016-2018 yılları arasında 
da Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nda Sağlık 
Bakanlığı Temsilcisi olarak görev yaptım. 
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Politikaları Kurulu 
üyesi olarak görev yapmakta iken 5 Eylül 
2018 tarihinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 
Üniversitesindeki Rektörlük görevine atandım.  

AFSÜ’yü cazip kılan, öne çıkaran özelliklerden 
bahseder misiniz?

Bölgeselden başlayarak ulusal ve uluslararası 

alanda insanlığın ihtiyaç duyduğu 
sağlık hizmetlerine olumlu 

katkıda bulunmak amacıyla 
kurulan üniversitemizde 
sağlık ile ilgili hemen hemen 
tüm alanlarda üst düzey 
bir akademik kadroyla 

bilimsel ve tıbbi faaliyetler 
yürütüyoruz. AFSÜ olarak dört 

fakülte, üç meslek yüksekokulu 
ve lisansüstü eğitim enstitüsü ile 

geleceğin hekim, diş hekimi, uzman hekim, 
uzman diş hekimi, uzman eczacılarını ve diğer 
sağlık profesyonellerini yetiştirmekteyiz. 

AFSÜ, sağlık temalı üniversiteler arasında 
coğrafi olarak avantajlı bir konumda 
bulunmaktadır. Kampüsümüzün bulunduğu 
Afyonkarahisar ili, Batı Anadolu’nun ortasında, 
kavşak noktasında yer almakta olup jeotermal 
kaynaklar, ulaşım olanakları, doğal bitki örtüsü 
ve konaklama tesisleri bakımından son derece 
önemli bir potansiyele sahiptir. Afyonkarahisar, 
25.000’i aşan yatak kapasitesi, 170’i aşan 
konaklama tesisi ve yıllık 1 milyona varan turist 
sayısı ile alternatif turizm çeşitliliği bakımından 
Türkiye’de ilk sıralarda yerini almaktadır.

Nurullah OKUMUŞ 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Rektörü 
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Üniversitemizin temel görevlerinden biri 
sağlık alanında nitelikli ve donanımlı sağlık 
profesyonellerinin yetiştirilmesidir. Bilindiği 
üzere yükseköğrenim tercihlerinde sağlık 
alanı ilk sıradaki yerini korumaktadır. Bu 
nedenle doğru yerde eğitim almak isteyen 
öğrencilerimizin tercihlerinde de üniversitemiz 
ön sıralarda yer almakta olup kuruluşundan bu 
yana bütün kontenjanları dolmaktadır.

Bununla birlikte sağlık alanında bilimsel 
çalışmalar yaparak sağlık teknolojisi ve 
ilaç üretimine katkıda bulunmak öncelikli 
amaçlarımızdır. Üniversite bünyesinde 
gerçekleştirdiğimiz araştırma-geliştirme 
faaliyetlerini hem eğitim-öğretime hem de 
uygulamaya taşıma yetisine sahibiz. 

Geniş bitki skalasına ve doğal termal kaynaklara 
sahip olan bölgesel avantajımızı da kullanarak 
ilaç üretimi ve fizik tedavi ve rehabilitasyon 
alanında lider bir üniversite olma yolunda da 
kararlı bir şekilde ilerliyoruz. 

AFSÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama 
Merkezimizde (SUAM) bulunan Fizik-Tedavi 
ve Rehabilitasyon Merkezimizde tedavi amaçlı 
termal tedavi ve rehabilitasyon havuzları 
bulunmaktadır. Yüzyıllardır geleneksel olarak 
uygulanan kaplıca tedavileri, alanında uzman 
olan öğretim üyelerimiz, fizyoterapistlerimiz 
ve fizik tedavi teknikerlerimiz eşliğinde 
bilimsel olarak uygulanarak felçli hastalarımız, 

ortopedik ameliyat geçirmiş hastalarımız ve 
yoğun rehabilitasyon gerektiren hastalarımız, 
termal suların tedavi edici etkilerinden 
yararlanmaktadır. Bu doğrultuda Sağlık Bilimleri 
Fakültemizin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü ile Atatürk Sağlık Meslek Yüksekokulu 
Fizyoterapi Bölümü öğrencilerimiz kaplıca 
tedavileri konusunda eğitim almakta ve 
staj yapmaktadır. Termal sağlık turizmi ile 
konaklamalı yaşlı bakım merkezlerinde 
verilecek olan hizmet kalitesinin arttırılmasında 
önemli bir rolü olan yaşlı bakım teknikerlerimizin 
eğitimi de yine üniversitemizde verilmektedir.

Üniversitemizin konumu nedeniyle sıkça 
karşılaşılan trafik kazaları sonrası travmalı 
hastalarımıza, yaralılarımıza, kalp ve damar 
cerrahisi, göğüs cerrahisi, beyin cerrahisi 
ve ortopedi vakalarımıza, AFSÜ SUAM 
uzmanlarımız tarafından profesyonel acil 
sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Bu kapsamda 
üniversitemiz sadece Afyonkarahisarlılara değil, 
bölgesindeki pek çok şehirdeki vatandaşlarımıza 
da 3. basamak sağlık hizmetini haftanın 7 günü 
24 saat kesintisiz olarak sunmaktadır.

Zafer Sağlık Külliyesi günbegün gelişmektedir. 
Kampüs ile ilgili yeni çalışmalar hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 

Üniversitemizin hedeflerinden biri de sosyo-
kültürel ve çevresel altyapıyı geliştirmektir. 
Spor ve sosyal tesisler ile eğitim binalarımızın 

inşasını tamamlamak istiyoruz. Özellikle 
derslik, laboratuvar, öğrenme ortamları, sosyal 
alanlar gibi eğitim-öğretim ve öğrencilerimize 
yönelik önemli ihtiyaçların giderilmesine önem 
veriyoruz. Öncelikli ihtiyaçlar çerçevesinde 
bu yapıların inşa edilmesi ve mevcut 
yapıların yenileme çalışmalarının yapılmasını 
hedeflemekteyiz. Ar-Ge faaliyetleri ve 
toplumsal fayda sağlamaya yönelik faaliyetlere 
ilişkin fiziksel tesislerin ise kamu-özel iş birliği 
protokolleri çerçevesinde tamamlanması yine 
hedeflerimiz içerisindedir. 

Öncelikli gayemiz olan üniversitemizin derslik 
ve laboratuvar ihtiyacını karşılamak üzere 
hazırlanan toplam 42.974 m² alana sahip olan 
Merkezi Derslikler Projesinin 19.564 m²sini 
kapsayan ilk etabının inşa aşaması 07.04.2022 
tarihinde yüklenici firmayla yapılan sözleşme 
sonucunda resmi olarak başlamıştır ve 3 yıl 
içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

İlk etabın içerisinde, 500 kişilik bir konferans 
salonu ve yardımcı mekânları, öğrenci yaşam 
alanı olarak adlandırdığımız alanlarda Farabi-
Erasmus Koordinatörlükleri, Yabancı Diller 
Ofisi, Kulüp Odaları gibi muhtelif mekânların 
bulunduğu bir bölüm, Diş Hekimliği Fakültesi’ne 
ait bir Fantom Laboratuvarı, preklinikler ve 
bir fakültede olması gereken diğer eğitim 
ve idari amaçlı mekânlar, Ortez, Protez ve 
Rehabilitasyon Salonu, ortak kullanıma 
açılabilecek genel amaçlı ve bireysel araştırma 
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laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarı, 
artırılmış gerçeklik laboratuvarı, multidisipliner, 
hücre kültürü ve mikrobiyoloji laboratuvarları, 
amfi kütüphane ile 1.860 öğrenci kapasitesine 
sahip 17 tane derslik ve öğrencilerimize rahat 
bir çalışma alanı sunan 1 adet sessiz derslik 
bulunmaktadır.

Bununla birlikte üniversitemiz bünyesindeki 
tüm alanlarda hizmet alan veya hizmet üreten 
engelli vatandaşlarımızın, sunulan hizmet ve 
faaliyet alanlarına rahatlıkla ulaşabilmesini 
ve kendi faaliyetlerini gerçekleştirebilmesini 
arzu ediyoruz. Bunun için tüm engelli bireylere 
yönelik altyapı çalışmalarımızı geniş bir bakış 
açısıyla değerlendiriyoruz. Bu düşüncelerle 
Üniversitemiz, hem engelli bireylerin 
yerleşkelerde sorunsuz bir şekilde ihtiyaçlarının 
giderilmesini sağlamak hem de YÖK Engelsiz 
Üniversite Bayrağı ve Engelsiz Program 
Nişanları’nı alabilmek için tüm birimler dâhilinde 
gerekli altyapı ve donanımı hayata geçirmeyi 
planlıyoruz.

Üniversite olarak kısa, orta ve uzun vadeli 
planlarınız nelerdir?

Üniversite olarak temel değerlerimiz; iş ahlakı 
ve yetkinlik, öğrenci odaklılık, bilimsel çalışma 
ve üretim, çalışma bilinci, insana ve doğaya 
saygılı görev anlayışı, pozitif katkı, paydaş 
odaklılık, evrensellik, kalite ve verimlilik ile 
katma değerli üretkenliktir. Bu değerler 
çerçevesinde misyonumuz sağlık alanında 
liderlik yapabilecek, çevreye ve insani değerlere 
duyarlı bireyler yetiştirmek; ilaç, tıbbi cihaz, 
tıbbi aromatik bitkiler ve termal sağlık konusu 
başta olmak üzere öncü araştırmalarla bilgiyi 
üretmek, uygulamak ve paylaşmak; teşhis 
ve tedavi hizmetleri ile toplum sağlığının 

iyileştirilmesi ve korunması süreçlerine katkıda 
bulunmaktır. 

Üniversite olarak kısa, orta ve uzun vadeli 
hedeflerimiz ise şu şekildedir:
•	 Öncelikle ilk hedefimiz bilgi ve teknoloji 

üreterek, ulusal ve uluslararası problemlere 
çözüm sunan evrensel rekabete hazır 
bireyler yetiştirmek. Bu doğrultuda 
öğrencilerimizi ülkemizde ve dünyada 
araştırma ile tıbbi uygulamalar alanında 
önde gelen bilim insanları olarak 
hazırlamak,

•	 Üniversitemizin bilinirliliğini ve marka 
değerini arttırmak, 

•	 Sağlık temasıyla kurulan ve bünyesinde 
iki adet Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi bulunan bir Üniversite olarak 
merkezlerimizin personel ve tıbbi cihaz 
eksikliklerini tamamlamak, 

•	 Öğrencilerimiz için sosyal alanları 
genişletmek, akademik ve kişisel gelişimleri 
için Sürekli Eğitim Merkezlerini faaliyet 
geçirmek, lisansüstü eğitim programımızı 
ve öğrenci sayımızı arttırmak,

•	 Tıbbi ve aromatik bitki, ulusal ve uluslararası 
bilimsel araştırmalar, sağlıkta yapay zeka 
alanında projelerimizi arttırmak istiyoruz. 
Ayrıca ulusal ve uluslararası bilimsel 
araştırma projelerinin, araştırma altyapısı 
projelerinin, sanayi ile kamu kurum iş 
birliklerinin ve akademik danışmanlıkların 
sayısını arttırmak, bunun yanında 
topluma yönelik bilgilendirici faaliyetleri 
ve dezavantajlı gruplara yönelik sağlık 
hizmetleri ile sosyal sorumluluk projelerini 
arttırmak, 

•	 Bölgemizde fizik tedavi alanı başta 
olmak üzere önemli bir Sağlık Uygulama 
Araştırma Merkezine sahip olmak, 

•	 İlaç üretiminde kullanılan tıbbi bitkilerin 
yetiştirilme aşamasından başlamak 
üzere bilimsel teknikleri kullanarak 
ilaç araştırmalarının tüm aşamalarının 
gerçekleştirildiği ve ilaçların üretildiği 
tesisleri kurmak,

•	 Termal Sağlık Turizmin de Türkiye’nin en iyi, 
dünyanın sayılı merkezlerinden biri olmak, 

•	 2023 yılında AFSÜ TTO Anonim Şirketi’nin 
kuruculuğunda uluslararası standartlarda 
Sağlık Teknopark’ın faaliyete geçmesini 
sağlamak,

•	 Üniversitemiz Merkezi Araştırma 
Laboratuvarını hizmete sunmak,

•	 Üniversite ve sanayi iş birliğini 
gerçekleştirerek Üniversitemizin gelecekte 
kendi üretmiş olduğu ürün ve hizmetler 
ile yaşamını devam ettirebilmesini 
sağlamaktır.

AFSÜ TTO Anonim Şirketi’nin çalışmaları ve 
katkıları ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

02 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla faaliyetlerine 
başlayan AFSÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 
Anonim Şirketi’nin temel amacı, Afyonkarahisar 
ve bölgesinde yerli ilaç üretimi, tıbbi aromatik 
bitkiler, medikal cihaz teknolojileri ve sağlık 
termal turizmi konusunda araştırma, teknoloji 
geliştirme, inovasyon ve teknoloji tabanlı 
girişimcilik faaliyetlerine ivme kazandırmaktır. 
Ofisimiz üniversite sanayi iş birliği kapsamında 
görüşmeler yapmaktadır. 

Üniversitemize bağlı olan TTO Anonim Şirketi 
teknoloji transfer ve bilginin ticarileşme 
potansiyelinin bölge, ülke ve dünya yararına 
en iyi şekilde kullanılması gayesiyle hareket 
etmekte ve bu amaçlar kapsamında 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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AFSÜ TTO; TÜBİTAK Ufuk Avrupa, TÜSEB, 
KOSGEB, EIH Health, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlar tarafından 
proje fon kaynaklarına erişim konusunda duyuru 
ve çağrılar ile destek olmaktadır.

Gerek sağlık ekosisteminde girişimcilik 
faaliyetlerinin gerekse buluşların 
patentlenebilirliğine ivme kazanması amacıyla 
üniversitemiz akademisyenleri ve öğrencileri 
ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütmekte 
ve mevcut çalışmalara da destek vermektedir.  
Bu kapsamda kurulduğundan bu yana 
üniversitemiz akademisyenleri tarafından 
1’i uluslararası olmak üzere toplam 5 patent 
başvurusu yapılmıştır. Patente söz konusu 4 
araştırma çalışmasının ise süreçleri devam 
etmektedir. Buna ek olarak bir akademisyenimiz 
tarafından 2014 yılında tescillenmiş 2 patentin 
ticarileştirilmesi konusunda da yatırımcılar ile 
görüşmeler devam etmektedir. 

TTO Ofisimizin Zafer Kalkınma Ajansı 2021 
SOGEP proje çağrısı kapsamında “Özel Sektör 
ve Akademi İş Birliğinde Kadın Eli ile Yemeklik 
ve Tıbbi Mantar Yetiştiriciliği” proje başvurusu 
onaylanmıştır. Projemiz bütçesi 3.283.601 TL 
olup Kalkınma Ajansı projemize 2.100.000 TL 
eş finansman sağlamıştır.

Fikri mülkiyet farkındalığının arttırılmasına 

yönelik eğitim seminerleri yine TTO Ofisimiz 
tarafından düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 
2022 yılında 4 etkinlik düzenlenmiştir.

Teknoloji Transfer Ofisimiz tıbbi ve aromatik 
bitkiler alanında yapılan çalışmaların ticarileştiği 
bir girişim olan Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Sanayi Ticaret A.Ş (AFLORA) şirketinin 
kurulum ve gelişim sürecine destek olmuştur. 
2020 yılında kurulan ve bir spin-off şirket 
olarak nitelendirdiğimiz bu girişim içerisinde 
üniversitemiz akademisyenleri ve şehrimizin 
sanayicileri de yer almaktadır.  

Kalkınma ajansının sağladığı destekleri 
ve faaliyetleri ile bunların etkinliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Ajansımız tarafından 
desteklenen projelerinizle ilgili neler söylemek 
istersiniz? Ajans ile yeni projelerde çalışmaya 
devam etmek ister misiniz?

Kalkınma Ajansının TR33 Bölgesi'nde kamu, 
özel sektör, sivil toplum ve üniversite arasında 
iş birliğine yönelik destekleyici faaliyetleri ile 
fonları, kaynak ve imkânların verimli bir şekilde 
kullanılmasında önemli bir rol üstlenmektedir.  
Bölgede önemli faaliyetler yürüten ajansınızın 
yaptığı çalışmalar dolayısıyla 2020 yılı “Yılın 
Kalkınma Ajansı” ve Avrupa Kalkınma Ajansları 
Birliği tarafından verilen özel ödül, ortaya 
konulan çalışmaların ne denli başarılı olduğunu 

göstermektedir. Üniversitemiz, ajansınızın 
desteklediği projeleri TTO aracılığıyla yakından 
takip etmekte ve ilgili alanlarda çalışma yapan 
akademisyenlerimize bu konularda bilgilendirme 
yapmaktadır. Üniversitemiz doğrudan ve TTO 
aracılığıyla ofisiniz ile yakın çalışma içerisindedir. 
Son üç yıl içerisinde ofisinize 5 proje başvurusu 
yapılmış ve 2 proje ajansınız tarafından 
desteklenmiştir. 

Zafer Kalkınma Ajansından Teknik Destek 
Programından “İlaç Biyoyararlanım, 
Biyoeşdeğerlilik ve Faz 1 Araştırma ve Klinik 
Merkezi Ön Fizibilitesi” projesine destek alındı, 2 
ay süreli proje yıl içinde kapanmıştır.

Zafer Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi 
Destekleme Programı kapsamında 3.283.601 
TL bütçeli “Özel Sektör ve Akademi İşbirliğinde 
Kadın Eli ile Yemeklik ve Tıbbi Mantar 
Yetiştiriciliği” projesi kabul edilmiş olup bu 
kapsamda sözleşmeler imzalanmıştır. Projenin 
uygulama süreci devam etmektedir.

Ajansınızın "genç istihdamı teması" ile 
yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma bilincinin 
oluşturulması süreçlerinde üniversitemiz 
birimleri ile yakın çalışma içerisinde olacaktır. 
Bu kapsamda üniversitemiz proje çağrılarını 
yakından takip etmekte olup kalkınma odaklı 
projelerde iş birliğini sürdürecektir. 
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Afyonkarahisar 
Adres: Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad. No:69 
ATSO Hizmet Binası Kat:2 03100 
Merkez/Afyonkarahisar
Tel: (0272) 212 20 70

Manisa
Adres: Merkez Efendi Mah. Mimar Sinan Bulvarı 
No:127 Manisa TSO Bülent Koşmaz Hizmet 
Binası Kat:1 45020 Yunusemre/Manisa
Tel: (0236) 237 29 47

Uşak
Adres: Sarayaltı Mah. Kılcan Cad. No:1  
Uşak TSO Kat:1 64100
Merkez/Uşak
Tel: (0276) 224 43 41
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RÖPORTAJ: Musa YILMAZ İlçe tanıtımı
Kütahya İl Genel Meclis Başkanı

Makale
OfisiGözden Uzak Gönüle Yakın İlçe:
SELENDİ

TR33 Bölgesi Kooperatifçiliğinin Genel Görünümü 
ve Öneriler Raporu

1. KENDİN YAP ATÖLYELERİ FESTİVALİ 
DÜZENLENDİ




