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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 2022 yılındaki son 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. 

Ajansımızın bir başarısını sizlerle paylaşmak isteriz. 
Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi 
tarafından yürütülen ve BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinin Düzey-2 bölgelerinde izlenmesini 
amaçlayan REGIONS2030 projesi kapsamında 
Ajansımızın yaptığı başvuru neticesinde TR33 
Bölgesi Avrupa’daki 10 pilot Düzey-2 bölgesinden 
biri olarak seçildi. Projenin toplam bütçesi 900.000 
avro olup bütçenin yaklaşık 90.000 avrosu Bölgemiz 
için kullanılacaktır.

Değerli okuyucularımız, 21 Ekim 2022 tarihinde 60 milyon TL’lik 2 program ilan ettik. 40 milyon 
TL bütçeli Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP) ile 20 milyon TL bütçeli 
KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİSTFİN) hakkında 
ayrıntılı bilgiye Ajans internet sitesinden (www.zafer.gov.tr); düzenlenen bilgilendirme ve eğitim 
toplantılarına ise Ajans YouTube sayfasından (https://www.youtube.com/c/ZAFERKATR33) 
ulaşabilirsiniz. Yine her yıl sürecini erken başlatarak siz değerli paydaşlarımızla birlikte güzel 
başarılar elde ettiğimiz Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) 2023 yılı hazırlık 
sürecini başlattık. Düzenlediğimiz bilgilendirme toplantısının kaydına YouTube sayfamızdan 
ulaşabilirsiniz.

Ajansımız Eylül ayında yayınladığımız son sayımızdan bu yana birçok organizasyona imza attı. 
Manisa’da; “Üreten Şehrin, Üreten Kooperatifleri Etkinliği”, “Hareketlilik Ekosisteminde Tedarik 
Sanayinin Rolü Etkinliği”, Afyonkarahisar’da; “GastroAfyon Lezzet ve Turizm Festivali” ile “Yeşil 
OSB ve Yeşil Enerji Bilinçlendirme Çalıştayı”, Uşak’ta; “Kırsal Turizm Info Turu” ve “Ulubey 
Ekstrem” düzenlendi. Ayrıca SOGEP kapsamında desteklediğimiz “ZEKİ+” ile  “Ağız Sağlığında 
Di(ş)ital Üretimi, İstihdamı ve Sosyal İçermeyi Artırıyoruz” projeleri kapsamında düzenlenen 
toplantılara katılım sağladık. Tüm bu haberlerin içeriklerini dergimizde bulabilirsiniz.

Değerli okuyucularımız, dergimizin STK tanıtımı bölümde sizlere Kula Kadın Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi başkanıyla yaptığımız röportajı sunduk. İlçe tanıtımı bölümünde Kütahya ili 
Altantaş ilçesini; turizm değerlerimiz bölümünde ise Uşak ilinde bulunan Sebaste Antik Kenti’ni 
anlattık. 

2022 yılının sonuna yaklaştığımız bu günlerde Ajansımız 2023 yılı Çalışma Programını hazırlamış 
bulunmaktadır. 2023 yılında öncelikle TR33 Bölgesi’ne daha iyi hizmet verebilmek gayesiyle, 
kurumsal gelişimi kesintisiz bir şekilde devam ettirmeyi, ulusal ve uluslararası hibeleri Bölgemize 
kazandırmayı, yeni destek programlarına etkin bir şekilde çıkmayı planlamaktayız. Ajansımızın 
faaliyetlerini yerine getirirken izleyeceğimiz en temel strateji, bölgeye derinlemesine vakıf olmak 
ve bölgedeki kurum/kuruluşların koordinasyonu ve iş birliğini güçlendirmek olacaktır.

Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır, yeni umutları ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. 2022 
yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken, büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla 
hep beraber yeni bir yıla giriyoruz. Geride kalan yılın muhasebesini yaparken, 2023 yılının en 
iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı, enerjimizi ve 
potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın pek 
çok imkânına sahip bölgemizi layık olduğu seviyeye taşımak için her türlü fedakârlığı göstermeye 
devam edeceğiz. Bu vesile ile 2023 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve 
mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. 
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Manisa TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Zafer Kalkınma 
Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet YILMAZ

Hazırlayan | Cansu Uyar | Koordinatör | Manisa Yatırım Destek Ofisi              

Sayın Başkanım, sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

Öncelikli olarak Zafer Kalkınma Ajansının 
ZAFER dergisi için benimle yaptığınız 
röportajdan dolayı teşekkür etmek isterim. 
Hepimiz bu derginin sayılarını ilgi ile takip 
ediyoruz. Çalışmayı yapan başta üst yönetim ve 
ekibine, dergide emeği geçen arkadaşlarımıza 
saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

1990 yılında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildikten sonra, iki 
dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi 
Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcılığı 
görevlerinde bulundum.  Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 15 Mayıs 2018 tarihinde 
gerçekleşen 74. Genel Kurulunda Ticaret ve 
Sanayi Odaları Konsey Üyeliğine, Gümrük 
Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeliğine ve 
TR33 Bölgesi (Zafer Kalkınma Ajansı) Manisa 
- Uşak - Afyonkarahisar - Kütahya illerini 

oluşturan ajansın Yönetim Kurulu Üyeliğine 
seçildim. Aynı zamanda Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekteyim.   
Manisa İli Unlu Mamul Üreticileri Temin-Tevzi 
Kooperatifi Başkanlığı görevini 16 yıl boyunca 
sürdürdüm. Yanı sıra bölgemiz ve ilimiz ile 
ilgili birçok sivil toplum kuruluşunda eğitim, 
yardımlaşma, Manisa’yı tanıtma faaliyetlerine 
katkı vermeye gayret ediyorum. Ekim 2022 
tarihinde çok kıymetli üyelerimizin teveccühleri 
ile seçime katılan tüm üyelerimizin oylarını 
alarak ikinci dönemde Manisa Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildim. 
Beni bu göreve layık gören tüm üyelerimize, iş 
insanlarımıza, hemşerilerime bu vesile ile tekrar 
teşekkür etmek istiyorum. 

Yönetim Kuruluna seçilen arkadaşlarımla 
birlikte üyelerimizin bize gösterdiği güvenin 
ve desteğin önemini değerini biliyoruz. Tüm 
üyelerimizi kucaklayarak yolumuza devam 
edeceğiz. Ağır ama bir o kadar tarihi bir 

yükümlülük aldığımızın farkındayız.  32 yıllık 
tecrübemle sahip olduğum birikimimle bu 
sorumluluğu, yönetim kurulu arkadaşlarım ve 
meclis üyelerimizle, daima üyelerimizin gücünü 
arkımıza alarak ve Oda çalışanlarımız ile 
birlikte başarılı hizmetlerimizi sürdüreceğimize 
inanıyorum. Tüm paydaşlarımızla Bölgemiz ve 
Manisa için hep birlikte çalışacağız.

Sayın Başkanım, Manisa’nın sosyoekonomik 
durumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir? İlimizi 
yerli ve yabancı yatırımcılar açısından cazip 
hale getiren unsurlardan bahsedebilir misiniz?

Manisa verimli araziler üzerine kurulmuş, harika 
coğrafyası ve sahip olduğu beşeri sermaye 
ile oldukça şanslı illerimizden biridir. Ben hep 
söylüyorum, binlerce yıldan beri ticaretin, 
finansın, paranın merkezidir önce... Paranın 
ilk darp edildiği, ticaretin, kendi döneminin 
çok ilerisinde olduğu Lidya uygarlığı ilimiz 
sınırlarındadır. Başta Aigai olmak üzere tarihi 
ve muhteşem ören yerleri ile adeta “ne ekersen 
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fazlasıyla biçtiğin” verimli ovaları ile daima bir 
cazibe merkezi olmuş, uğruna çok mücadeleler 
verilmiştir. Dolayısıyla Manisa önemli bir tarım, 
sanayi ve turizm şehridir. 

Bir diğer husus Manisa çok köklü ticari 
kuruluşlara sahiptir. Örneğin, Odamız 1871 
yılında “Manisa Ziraat, Ticaret ve Sanayi 
Odası” adıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden 
beri ülkemizin ve bölgemizin en etkili kuruluşu 
haline gelmiştir. Gerek yurt içi gerek yurt 
dışında son yüzyılda önemli ticari, ekonomik 
ve sosyal faaliyetlere imza atmıştır. Tüm Oda ve 
Borsalarımız, paydaş kurum ve kuruluşlarımız 
ile beraber uyumlu çalışan ve çözüm üreten bir 
vizyona sahibiz. 

Bir diğer önemli şansımız yine bizim 
öncülüğümüzde kurulan, Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi’dir (MOSB). Kurulduğu günden 
beri büyüyerek gelişen MOSB, defalarca en 
iyi yatırım yapılacak bölge unvanlarını almıştır. 
Örneğin, "Avrupa'nın En İyi ve En Uygun Yatırım 
Kenti" unvanını ve  Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte 2006 yılında 
yapmış olduğu bir araştırma neticesinde, 
denizaşırı ülkelerde yatırım yapacak Çinli 
yatırımcılar için dünyada yatırım yapılacak "En 
İyi Sanayi Bölgesi" ödülünü almıştır. 

Biz hem ulaşım imkânlarımız, hem de ham 
madde pazarlara yakınlığımız nedeniyle cazibe 
merkeziyiz. Liman, havaalanı, demiryolu yanı 
başımızda… Bütün bunlara beşeri sermayemizi 
ve muhteşem tarihi güzelliğimizi eklediğimizde, 
Manisa herkes için tam bir cazibe merkezi 
haline dönüşüyor.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Manisa 
için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu 
günden beri Manisa için önemli çalışmaların 
baş aktörlerinden biri olmuştur. Oda olarak 
biz vizyonumuzu ve misyonumuzu iki önemli 
fonksiyon üzerine inşa ediyoruz. Bunlardan ilki 
klasik görevlerimizi ifa ettiğimiz fonksiyon, diğeri 
ise yeni nesil oda olarak ifade edebileceğim bir 
fonksiyon. Bu iki fonksiyonu veya anlayışı biraz 
açıklamak isterim. 

Klasik Oda anlayışında başta üyelerimizin 
ticari, finansal ve bürokratik hizmetlerini yerine 
getiriyoruz. Buna asli görevlerimiz diye de 
bakabiliriz.  Üye işlemleri, belgeler ve raporlar, 

finansmana ulaşım imkanları, yeni pazarlara 
ulaşma yöntemleri, ihracatı arttırma faaliyetleri, 
seminerler, eğitimler, fuarlar, toplantılar, temsil 
ve ağırlama bunlar arasında sayılabilir. Bu 
hizmetleri birçok Avrupa ülkesindeki Odalar 
kadar hızlı ve kaliteli bir şekilde ifa ediyoruz. Bana 
göre bu hizmetler zaten bu şekilde sunulmalı. 
Bu noktada Odamız pandemi şartlarında bile 
klasik hizmetlerinin kalitesinden ödün vermedi. 
Üyelerimize ve Manisalı hemşerilerimize 
kamu-özel kurum ve kuruluşlarla birlikte 
yararlı hizmetler sunduk. Dijital ortamda 
hizmetlerimize erişildi, sağlık çalışanlarımıza 
ve vatandaşlarımıza pandemi ile mücadelede 
yapılan tüm faaliyetlerde, maddi ve manevi 
katkımız oldu.  Bütün bunları zaten yapmamız 
gerekiyor. Bunlar bizim asli görevlerimiz.

Ancak bizim bütün asli görevlerimize ek olarak 
gerçekleştirdiğimiz bana göre olması gereken, 
"Yeni Nesil Oda" anlayışıdır. Vizyoner, geleceği 
içeren, yüksek teknolojiyi, çevreyi dikkate 
alan, doğayı ve tarımı önceleyen, bütün bunları 
yaparken paydaşlarla uyumlu çalışarak ülkeyi, 
Manisa’yı, bizim insanımızı merkeze alan bir 
anlayış bu… 

Birkaç örnekle bunu açmak isterim. Başta 
Valiliğimiz ve Belediyelerimiz olmak üzere, 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, MOSB 
ve Zafer Kalkınma Ajansı gibi kuruluşlarla 
Manisa’nın yüksek teknoloji bölgesi, akıllı tarım 
uygulamaları, savunma sanayi ve ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu, dışa bağımlılığı azaltan projeleri 
geliştirdik veya bu projelere destek olduk. Hem 
Manisa kazanmaya başladı hem bölgemiz hem 
de ülkemiz. 
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Örneğin, ilimizde kurulan Manisa Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nin en büyük ortağı olduk. 
Valiliğimizin önderliğinde, Zafer Kalkınma 
Ajansının destekleriyle önemli güdümlü 
projelerin paydaşı olduk.  Bunlar; “Akıllı Ürün 
ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (AKÜM) Güdümlü Projesi” ve Manisa 
Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. “Manisa Savunma 
Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi (MASTEK) 
Güdümlü Projesi” olarak sıralanabilir. Bunlar 
sadece örnek. Bu projeler ile sanayicimizin 
ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojili girdiler 
üretilerek Oda olarak yeni bir anlayış veya 
fonksiyon oluşturduğumuzu ve bunu yaparken 
proaktif davrandığımızı düşünüyorum. Bu 
projeler ile başta savunma sanayi olmak üzere 
uzay çalışmalarında kullanılan füzelerin, çeşitli 
aksamlarını üretebilecek yeterliliğe ulaştık. 
Bahsettiğim bu projeler, başta savunma sanayi 
olmak üzere hayatımıza dokunun alanlar olan 
yüksek hızlı trenler, elektrikli otobüsler ve 
havacılık sektörünü de içeriyor. Bu sektörler 
için elzem olan stratejik parçaları millileştirerek, 
projeleri siparişlerini yerine getiren, karlı 
birimlere dönüştürdük. İşte benim bahsettiğin 
"Yeni Nesil Oda" anlayışı bu...

Manisa’mızda 35 yıllık sorun haline gelen 
adeta Manisa iş dünyasının kanayan yarası 
olan Muradiye OSB alanının tüzel kişiliğini 
kazanmasında büyük rol oynadık. Bu 
noktada tüm paydaşlarımız ile uyumlu bir 
çalışma içerisinde olduk. Bununla birlikte 
sanayicilerimize yeni bir alan yaratma vizyonuyla 
Uzunburun bölgesinde Karma OSB kuruyoruz. 
Osmancalı bölgemizde ise Manisa Yüksek 

Teknoloji OSB'yi kurarak savunma sanayinin 
yükünü çekecek fabrikaların kümelenmesini 
sağlıyoruz. İlçelerimizde de kurulan ve 
kurulacak olan her OSB’yi sonuna kadar 
destekliyoruz. Bizim amacımız Manisa’mıza ve 
ülkemize katma değer yaratmak. Bu felsefe 
ile her kesimi kucaklayarak projeler üretmeye 
devam ediyoruz.

Bu anlayışın bir çıktısı da yakın zamanda yine eş 
finansman desteği sunduğumuz projenin ödül 
almasıdır. Odamız ve Zafer Kalkınma Ajansının 
eş finansman desteği ile ortak olduğu, Manisa 
Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi 
Güdümlü Projesi, Manisa Teknokent Teknoloji 
Transfer Ofisi A.Ş. ve ASELSAN ile birlikte 
yapmış olduğu millileştirme çalışmaları, SAHA 
EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi 
Fuarında gerçekleştirilen törenle "ASELSAN 
Millileştirme Ailesi"ne katıldı. Katkısı olan tüm 
paydaşlara teşekkür ederim. 

Bir diğer örnek şehrin ticaret ve finansmanına 
yön verecek, ülkemizin OSB/Coğrafya oranına 
katkı sunacak, yüksek teknoloji, savunma sanayi 
ve tarımı önceleyen fizibilite çalışmalarına hız 
verildi. Ayrıca yine şehrin eğitimine, sanayicinin 
ihtiyaç duyduğu çağın gereklerine uyum 
sağlayan personeli yetiştirecek eğitim ile 
ilgili fizibilite çalışmaları yaptık. 2022-2026 
döneminde Oda olarak bunların çıktılarını 
inşallah sizlerle paylaşacağız.

Biz bugün Oda olarak geleneksel 
fonksiyonumuzu icra ederken, Manisa bundan 
beş yıl sonra, on yıl sonra, yirmi yıl sonra nerde 

olabilir? Sorularına da çözümler bulmaya 
gayret ediyoruz. Bu vesile ile tüm projelerde 
bizlere katkı sunan, dönemin sayın Valilerine, 
Zafer Kalkınma Ajansına, Üniversitemize, 
kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür etmek 
istiyorum. 

Sizce Manisa’nın kalkınması için öncelikli 
alanlar hangileridir?

İlimiz için öncelikli alanları analiz etmeden 
önce, genel olarak bir durum değerlendirmesi 
yapmam yararlı olabilir. Daha önce de ifade 
ettiğim gibi biz bir tarım şehriyiz ama bir o 
kadar da sanayide öncüyüz. 2022 yılı ilk yedi 
aylık döneme baktığımızda yaklaşık 3 milyar 
dolarlık ihracatımızın yapıldığı ilk dört sektör 
Elektrik ve Elektronik (1 milyar 209 milyon 
dolar), İklimlendirme Sanayi (440 milyon 
dolar), Otomotiv Endüstrisi (377 milyon dolar) 
Yaş ve Kuru Meyve ve Mamulleri (114 milyon 
dolar) olarak göze çarpmaktadır. Özellikle 
geçen yılın ilk yedi ayına göre en çok artış 
(%10) Otomotiv Endüstrisinde olmuştur. 

2019 verilerine göre, sanayinin GSYH içindeki 
payı %43 olmuştur. Bunu %17 ile hizmet 
sektörü, %15 ile tarım sektörü ve %3 ile 
inşaat sektörü izlemektedir. Bir tarım şehri olan 
Manisa kuru üzüm üretiminde yıllık yaklaşık 
290 bin ton üretim ile dünya üretiminde ilk 
sıradadır. Ülkemiz kuru üzüm üretiminin de 
yaklaşık %90’ını tek başına üretmektedir. 

Son yıllarda yapılan ekimlerle zeytin üretiminde 
ulaştığı 150 bin ton ile yine ilk sıradadır. 26 
milyon adet zeytin ağacı ile ilk sıradadır. Yine 
TÜİK verileriyle et tavuğu sıralamasında ilk 
sırada, yumurta tavuğu sıralamasında ise 
Afyonkarahisar’dan sonra ikinci sıradadır. Diğer 
tarım ürünlerine bakıldığında ise tatlı patates 
üretiminde birinci, tütün üretiminde ikinci ve 
salçalık domates üretiminde üçüncü sıradadır.   

Bu veriler şunu gösteriyor. Biz ne tarımı ne de 
sanayiyi göz ardı edebiliriz. İşimiz kolay değil. İki 
alanda da çok çalışmak zorundayız. Dolayısıyla 
bu iki alanın rekabetçi olması gerekiyor. Bu 
nasıl olacak? Yine konu teknolojiye gelmekte. 
Akıllı tarım, akıllı üretim, dijital dönüşüm. Yüksek 
teknolojiye dayalı bir gelişim gerekiyor. Zaten 
ülke olarak buradaki payımızı arttırmamız icap 
ediyor. Ağırlıklı olarak önümüzdeki dönemlerde 
yoğunlaşmamız gereken kısımlar yüksek 
teknoloji üretimi.
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Bir diğer konu yenilenebilir enerji yatırımları. 
Malum İzmir ve Manisa rüzgâr şehirleri. 
Rüzgârın katma değere dönüşmesi, güneşin 
yine bu şekilde enerji kaynağı olarak 
kullanılması gerekmektedir. Biz Oda olarak 
hem güneş enerjisi hem de rüzgâr enerjisi ile 
ilgili iki önemli çalışmayı raporlaştırdık. Yeşil 
ekonomiyi strateji raporlarımıza yazıp kamuoyu 
ile paylaştık. Amacımız yatırımcıların ilgisini 
yenilebilir enerjiye çevirmek. Ülkemizin enerjiye 
olan bağımlılığını azaltarak, girdi olarak düşük 
maliyetle tedarik etmek. Temel hedef rekabetçi 
olmak ise bu konunun daima gündemde 
tutulması gerekir. Bu vesileyle şunu ifade etmek 
isterim ki enerji üretimi, kullanımı ve satışı 
ile ilgili yasal boşluğun bir an önce ortadan 
kaldırılarak, yatırımcının önünün açılmasında 
yarar var.

Yerüstü kaynaklarımız yanı sıra bir diğer 
fırsat alanı bence yer altı zenginliklerimiz. 
Madenciliğin sadece kömür ile değil altın, nikel 
gibi değerli emtianın ekonomiye kazandırılması 
ile gündeme gelmesi gerekiyor. Bu konuda biraz 
daha çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. 

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

TR33 Bölgesi'ne dahil komşu ve kardeş illerimiz 
bizim en büyük zenginliğimiz. Her birisi ile ortak 
ve kesişen kümelerimiz var. Manisa sanayi, tarım 
ve turizm alanlarında önemli bir il. Aynı şekilde 
Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak gerek sağlık 
turizmi, gerek gastronomi ve gerekse doğa/
tarihi yerler turizmi ile ön plana çıkmaktadır. 
Birbiri ile rekabetten ziyade iş birliği içerisinde, 

turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi oldukça 
önemli. Dolayısıyla turizm ortak kümesinin 
ortak destinasyonlar çerçevesinde ileri 
seviyelere nasıl götürülebileceğini tartışmamız 
gerekir. 

Tarım ile ilgili başta verimlilik, kirlilik ve 
ekonomiklik konusunda birbirimize daha çok 
ihtiyacımız var. Birbirine benzeyen tarım yapısı 
ve ortak beslendiğimiz doğal kaynakların 
kullanımı ile ilgili iletişim her geçen gün artarak 
devam etmekte. Bunu yapıyoruz ama daha çok 
yapmamız gerekiyor. Ayrıca ticaret ve sanayi 
ile ilgili eskisine göre daha fazla paylaşımların 
olması, bizim sahip olduğumuz tecrübelerin 
herkese katkı sağladığını düşünüyorum. Gözle 
görülür çıktılara artacaktır. 

Şunu da ifade etmeliyim, bence çok önemli. 
Hepimizin TR33 Bölgesi çatısı altında aynı 
kalkınma ajansı ile ilerliyor olmasını büyük 

avantaj olarak görüyorum. Özellikle Zafer 
Kalkınma Ajansının koordinasyon fonksiyonu 
bizim en büyük avantajımız ve ortak kümemiz.

Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve 
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla 
oluşturulan kalkınma ajanslarının bölge içi ve 
bölgeler arası gelişmişlik farklarını gidermede 
oynadığı rolü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kalkınma ajanslarının kurulmasının bir amacı, 
bütün uluslararası uygulamalarında olduğu gibi 
bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesine katkı 
sunmalarıdır. Ülkemizde kuruluş çalışmalarının 
başlaması ile birlikte, kalkınma ajanslarının 
bahsi geçen fonksiyonlarını başarıyla 
gerçekleştirdiğine inanıyorum. 

TR33 Bölgesi'nde faaliyet gösteren Zafer 
Kalkınma Ajansı, gerçekleştirdiği projeler, 
sağladığı finansman olanakları ve en önemlisi 
illerimiz için paydaşlarıyla birlikte belirlediği 
entegre stratejik planlar ve vizyonlar ile kaynak 
verimliliğinin maksimum seviyeye ulaşmasını 
sağlamaktadır. Bu başlı başına önemlidir. Bölge 
insanının hayat kalitesini, suyunu, havasını ve 
doğasını korumayı hedefleyen, son derece 
insana dönük bir yaklaşımla çalışmalarına 
devam etmektedirler. 

Başta üst yönetim olmak üzere uzmanlarımızın 
bölge konularına olan hakimiyeti, titiz ve bir o 
kadar kolaylaştırıcı yaklaşımları, başta bizim, 
verimli ve sonuç odaklı projelere birlikte imza 
atmamıza olanak sağlamıştır. Nitekim daha 
önceki sorunuzda da belirttiğim gibi ödüle layık 
birçok projeye sahip olmamız, kendi de ödüllü 
olan Kalkınma Ajansımızın katkıları sayesinde 
olmaktadır. 
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Kalkınma ajanslarının sağladığı destekleri 
ve faaliyetleri ile bunların etkinliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Malum stratejik planlar bizim yol haritalarımızdır. 
Planlar bize bir noktadan başka bir noktaya 
nasıl ulaşabileceğimizi gösterir. Kalkınma 
ajanslarının, Bölge Stratejik Planlarına göre 
geliştirdikleri programlar, yaptıkları çalışmalar 
ve uygulamalar planda belirtilen hedeflere 
uygun bir şekilde yürümektedir. Plan, vizyon ve 
hedefleriniz tutarlı ise yaptıklarınız başarılı olur. 
Bu nedenle başta vizyonun ve alt unsurlarının 
yani amaçların, hedeflerin, politikaların ve 
bütçelerin uyumlu ve gerçeğe uygun olmaları 
icap eder. Hali hazırda hazırlanan Bölge 
Planları tüm ilişkili tarafların görüşleri ve 
olurları ile yapıldığından, bunların sonuçlarının 
sürpriz olması beklenemez. Ancak faaliyetlerin 
sonuçlarını hemen görmek her zaman 
mümkün olmayabilir. Kısa, orta ve uzun vadede 
sonuçları değerlendirmek gerekir. Özellik TR33 
Bölgesi için yapılan tüm çalışmaların olumlu 
sonuçlarının kısa ve orta vadede görülmeye 
başlandığını düşünüyorum.

Ajans Yönetim Kurulu Üyesi olarak Zafer 
Kalkınma Ajansının kuruluşundan bugüne kadar 
geçen zamanı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Ajansımız tarafından finanse edilen 
projelerinizle ilgili neler söyleyebilirsiniz? 
Projeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler 
ve projelerden beklentileriniz nelerdir?

Yönetim Kurulu malum, bölgeyi oluşturan 4 
ilin Valisi, Belediye Başkanı, İl Genel Meclis 

Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve 
Ajans Genel Sekreteri olmak üzere 16 üyeden 
oluşmakta. Ben bu kurula Manisa Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı olarak katılıyorum. 
Yukarıda ifade ettiğim gibi kuruluşlarından 
itibaren kalkınma ajansları bölgesel kalkınma 
ve farklılıkların azaltılması, sürdürülebilirlik, 
temiz çevre, yüksek refah ve hayat standardını 
yükseltme hedeflerini gerçekleştirmektedirler. 
Bu görevi yerine getirirken koordinasyon ve 
dolayısıyla verimliliği sağlamaktalar. Ajanslar 
artık ekonomik ve toplumsal yaşamımızın 
vazgeçilmez kurumları olarak kendilerini ispat 
etmişlerdir.

Oda olarak başta paydaşı olduğumuz 
güdümlü ve yüksek bütçeli projelere verdikleri 
destekler, katkılar ve başarıya ulaşması 
için gösterdikleri çabalar her türlü takdirin 
üstündedir. Ayrıca Oda olarak fizibilite ve teknik 
destek programları kapsamında geliştirdiğimiz 
projelerin, eğitimlerin başta üyelerimiz olmak 
üzere, bölgeye ve Manisa’ya büyük katkı 
sunduğunu düşünüyorum.

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

Yönetim Kurulunda her ilin sayın Valileri, 
Belediye Başkanları ve Oda Başkanları ile 
birlikte olmak bizim çok büyük fırsat. Ortak 
projeler, projelerin seçimi ve etkinliği, sonuçların 
paylaşılması, ortak sorunların ve çözüm 

önerilerinin tartışılması başlı başına büyük 
bir kazanım. Öncelikli olarak deneyimlerin 
paylaşılması, başarıların kaynağının tespiti 
bize kendi uygulamalarımızda doğru adımlar 
atmamızı sağlamakta. Bu koordinasyon 
sayesinde kaynakların verimli kullanımını 
ve etkinliğin sağlanmasını beraberinde 
getirmektedir. Bu vesileyle tüm üyelere 
teşekkürlerimi arz etmek isterim.

Sizce Ajansın Bölgede etkinliği nasıl 
arttırılabilir? Ajansın Manisa’ya sağlayabileceği 
katkılar nelerdir?

Bölgesel kalkınmayı, kalkınmışlık farklarını 
azaltmayı, toplumun refah seviyesini ve 
hayat standardını yükseltmeyi hedefleyen, 
bunu yaparken kaynak verimliliğine ve 
sürdürülebilirlik anlayışına riayet eden 
kalkınma ajanslarının, fonksiyonları şüphesiz 
yadsınamaz. Mevcut şartlarda yapılan 
çalışmaların olumlu çıktıları bizi sevindiriyor. 
Hali hazırda işleyen bir sistemin elbette daha 
ileri seviyelere yükseltilmesi hedef olmalıdır. 

Önümüzdeki dönemlerde ulusal ve uluslararası 
benzer kurumlar arasında işbirliklerinin daha 
önemli hale geleceğini düşünüyorum. Özellikle 
dünyada benzer iyi uygulamaları yapan 
kurumlarla stratejik işbirliklerinin artacağını 
düşünüyorum. 

Ajansın Bölge Stratejik Planı çerçevesinde 
başta sürdürülebilir enerji yatırımlarının 
arttırılması olmak üzere, akıllı tarım, akıllı 
üretim, yüksek teknoloji odaklı projeleri eskiden 
olduğu gibi artarak desteklemeye devam 
etmesi gerektiğini düşünüyorum. Manisa 
sanayisi itibarıyla dışardan girdilerin tedarik 
edildiği illerin başında gelmektedir. AKÜM ve 
MASTEK projelerinde olduğu gibi yerlileştirme 
çabalarına benzer destekleri artırarak, dışa 
bağımlılık azaltma sürecine katkı sunulabilir. 

Röportajımızı bitirirken, okuyucularımıza son 
olarak neler söylemek istersiniz?

Ben özellikle bu imkanı verdiğiniz için sizlere 
teşekkür etmek isterim. Ajansın kıymetli 
Yönetim Kurulu Üyelerine, bize güvenerek 
ikinci dönem yönetim görevi veren değerli 
üyelerimize, Zafer Kalkınma Ajansının değerli 
Genel Sekreterine, çalışma arkadaşlarına 
ve son olarak sevgili okuyuculara Yönetim 
Kurulumuz adına teşekkür eder, saygı ve 
sevgilerimi sunarım.
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Zafer Kalkınma Ajansının koordinasyonunda Manisa’da “Üreten 
Şehrin Üreten Kooperatifleri” etkinliği düzenlendi. Kooperatifçilik ve 
kooperatiflere yönelik desteklerin anlatıldığı, kurum tanıtımlarının 

gerçekleştirildiği, katılımcı kooperatiflerin ve derneklerin kendilerini 
tanıttığı, ürünlerini sergilediği etkinlik büyük ilgi gördü.

Etkinliğe, Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Manisa Valisi 
Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, 
Ticaret Bakanlığı Eğitim ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale, 
Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Alaşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli 
Oğuz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa’daki 
kadın kooperatiflerinin başkanları ve üyeleri ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
programın açılış konuşmasını yapan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Veli Oğuz “Günbegün gelişme gösteren kooperatiflerimiz ülkemizde, 
TR33 Bölgesi'nde ve Manisa ilimizde sosyoekonomik hayata büyük katkı 

sağlamışlar ve kadınların sosyal hayata katılımlarını teşvik etmişlerdir. Öte 
yandan, yöresel ürünlerden el sanatlarına kadar kaybolmaya yüz tutan 
birçok değerin korunduğu ve el emeğinin can bulduğu yerler olmuşlardır. 
Ajans olarak biz de kuruluşumuzdan itibaren Bölgemizdeki kooperatiflerle 
yakın temas içinde olduk ve kooperatifçilik faaliyetlerini desteklemeyi 
önceliklendirdik. TR33 Bölgesi’nde doğrudan kooperatiflerin başvuru 
sahibi olduğu güncel rakamlarla toplam 8,8 milyon TL bütçeli 7 projeye 
4,6 milyon TL; Manisa ilinde de doğrudan kooperatiflerin başvuru sahibi 
olduğu güncel rakamlarla toplam 5,5 milyon bütçeli 5 projeye 3,2 milyon 
TL destek verdik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 
kurgulanan ve destek alan projelere paydaş olarak kooperatifleri de dâhil 
ettirerek programdan faydalanmalarını sağladık.” dedi ve katılımcılara 
teşekkür etti.

Akabinde konuşmalar ve sunumlarla devam eden etkinlikte Manisa’daki 
üreten ve üretken kooperatiflerin tecrübe paylaşımı yapabilecekleri, daha 
güçlü ve etkin hareket edebilmelerini destekleyecek platform ya da birlik 
gibi bir çatı yapısının oluşturulmasına yönelik adımların atılması, uygun iş 
birliği fırsatlarının oluşturulması, ekonomik hayata katkılarının arttırılması 
ve ekonomik aktör olarak yerelin kalkınmasının desteklenmesinin 
amaçlandığı aktarıldı.

Konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür belgesi verilmesinin ardından 
katılımcılar sergi alanlarını ziyaret ederken kooperatif ve dernekler 
kurumsal firma temsilcileriyle B2B görüşmeleri gerçekleştirdi.

BİZDEN HABERLER
ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
SON DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
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GastroAfyon Lezzet ve Turizm Festivali Yoğun İlgi Gördü 

Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda Afyonkarahisar 
Belediyesi ev sahipliğinde TÜRSAB ve Afyon Profesyonel 
Aşçılar Derneği iş birliğinde Valilik ve ilgili Bakanlıklar ile 

Zafer Kalkınma Ajansı katkılarıyla bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirilen 
Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali ile gastronominin 
kalbi Afyonkarahisar'da attı.

8 bin yıllık tarihten gelen yöresel lezzetleri tüm dünyaya tanıtmak 
amacıyla düzenlenen GastroAfyon, bu yıl “Bizim Mutfağımızda Önce 
İnsan Pişer” temasıyla gerçekleştirildi. 

Motor Sporları Merkezi Festival alanında yapılan konserler, paneller, 
söyleşiler, workshoplarla dolu dolu ve yoğun bir katılımla geçti. 

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlenen VI. 
Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi de katılımcıların 
oldukça dikkatini çekti. Üç gün süren Kongreye, alanında uzman isimler, 
akademisyenler, 200'ün üzerinde bilim insanı, şefler ve gurmeler 
katılım sağladı. Panellerin yanında sosyal gezilerin de yapıldığı program 
kapsamında gastronomi turizmi alanında değişen piyasa eğilimleri ve 
fırsatlarla ilgili olarak bilimsel oturumlar düzenlendi. Farklı ülkelerden 
gelen konuk şehirlerde 132 bildiri sunumu yaptı. Kongrenin kapanış 
töreninde konuşan Ajans Genel Sekreteri Veli Oğuz “Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 
faaliyetlerini yürüten Ajansımız Afyonkarahisar’ımızın gastronomi 
yolculuğunun en başından beri içinde yer alarak Valiliğimiz himayesinde 
Belediyemizin başvuruculuğunda diğer paydaşlarımızla birlikte başvuru 
sürecini başarılı bir şekilde koordine etti. Ajansımızdan aldığı desteklerle 
altyapısını güçlendiren Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi, 
2019 ve 2020 yıllarında Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon 
Kurulu (TURAK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda akredite 
edilen ilk Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olmuştu. Zengin 
mutfağıyla sahip olduğu kültür mirasını “yerelden ulusala, ulusaldan 
küresele” taşımayı hedeflediğimiz Gastronomi Şehri Afyonkarahisar 
birçok turizm dalında bir marka şehir olarak sektörde gündemi 
belirleyecek.”dedi.

Ünlü isimlerin yoğun katılım sağladığı festivalde “Radyocularla Afyon 
Mutfağı” başlığı altında atölye çalışması yapıldı. Radyo ve TV spikerleri 
Mehmet Aydın, Hop Dedik Ayhan, Afrikalı Ali, Serdar Gökalp, Umut Öztürk 
ve Kadir Çetin mikrofondaki hünerlerini bu kez de mutfakta sergiledi. 
Çekişmeli ve bir o kadar da eğlenceli geçen atölyede radyocular kaymaklı 
yumurtalı sucuk pişirdi. Yazar ve Moderatör Esat Özata eşliğinde, 
radyocular en güzel yemeği pişirmek için mücadele etti.

Festival birbirinden farklı ünlü isimleri ağırladı. Medya dünyasının sevilen 
isimlerinin yanı sıra Dursun Ali Erzincanlı, İpek Açar ve İncesaz/Jülide 
Bilgi konserleri ile coşku ikiye katlandı. Lezzetlerle damakların şenlendiği 
festivalde etkinlikler ve konserlerle adeta gönüller şenlendi.

Festival alanında kurulan stantlar ziyaretçilere tam bir lezzet şöleni 
yaşattı. Yiyecek, içecek stantlarının içeriğinde birçok tatlı ve yemek 
çeşitleri yer alırken meşhur yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.  
Öte yandan Hatay, Gaziantep, Bursa, Erzurum, Adıyaman gibi şehirlerden 
gelen konuklar da açtıkları stantlarda sunduğu lezzetlerle festivale katkı 
sağladı.

Festival alanına kurulan çadırlarda yapılan panel ve söyleşilerde turizm 
ve gastronomi, gastronomide Afyonkarahisar'ın yeri ve önemi, coğrafi 
işaretli ürünlerimizin lezzet sırları gibi pek çok konu işlendi. Panel ve 
söyleşilere alanında uzman gastronomi ve turizm yazarları, gurmeler, 
ünlü isimler, Türkiye'nin ünlü otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, 
ulusal ve uluslararası gıda firmaları, gurme marketler, akademisyenler ve 
sektör temsilcileri katıldı. 

"Coğrafi İşaretli Ürünler ve Afyonkarahisar Gastronomisi" paneline 
katılan Ajans Genel Sekreteri Veli Oğuz, Zafer Kalkınma Ajansının coğrafi 
işaretli ürünlere yönelik sağlamış olduğu destekler ve bu ürünlerin 
tanıtımına yönelik yapılan faaliyetlerden söz ederek bölgedeki coğrafi 
işaretli ürünler hakkında bilgi verdi. Coğrafi işaretli ürünlerin önemi ve 
ekonomideki değerinden bahseden Oğuz, coğrafi işaretli ürün sayısını 
artırmak ve ürünlerimizin Avrupa Birliği tescili alması için Ajans olarak 
bütün desteği vereceklerinin talimatını verdi.

Yarışma alanlarında ise kadınlar, liseler, çocuklar, bireysel ve aşçılar arası 
çeşitli yemek yarışmaları yapıldı. Üniversitelerin gastronomi bölümündeki 
öğrenciler hünerlerini sergilerken minik aşçılar da yarışma heyecanına 
ortak oldu.  
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Ünlü yemek yazarlarının yoğun ilgi gösterdiği festivalde; Emine Beder, 
Sahrap Soysal, Nevin Halıcı, Ulaş Tekerkaya, Atilla Yıldız, Cüneyt Asan, 
Raşit Dönmez, Ramazan Bingöl, Aytekin Erdoğan, Barbaros Yoloğlu gibi 
isimler izleyicilere, Afyonkarahisar'ımızın tescilli ürünlerini kullanarak 
kendi yorumlarını katarak, yapım aşamalarının püf noktalara değindiği 
atölye çalışmalarıyla ziyaretçileri kendine hayran bıraktı. 

Festivale katılan 40 farklı ülkenin gastronomi elçileri yemeklerini 
tanıtarak Afyonkarahisar mutfağı ve kültürü hakkında bilgi aldı. Ayrıca 
13 büyükelçi ve yurt dışından gelen 6 belediye festival coşkusuna ortak 
oldu.

Festivalde coğrafi işaretli ürünlerin başında gelen lokum ve sucuğun 
lezzeti damakları şenlendirdi. Büyük Taarruz Zaferinin 100. yılına özel 
100 metrelik lokum sarma yapıldı. Et uzmanı ünlü şef Cüneyt Asan'ın da 
katıldığı bu programda fıstıklı ve kaymaklı şekilde yapılan lokum saniyeler 
içinde tüketildi. Afyonkarahisar denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar 
sucuğu da 100 metrelik mangalda pişirilerek misafirlere ikram edildi. 

GastroAfyon'un simgesi bu yıl da yine sahneye çıktı. Geçmiş yılardaki 
festivallerde 2018'de yanan, 2021'de kuyuya düşen dana, bu yıl ise 
adeta uçtu. Et uzmanı ünlü şef Cüneyt Asan’ın şovu ile dakikalar içinde 
parçalara ayrılan dana, pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi.

3'te 3 Tarih programını hazırlayan ve sunan Pelin Çift bu kez de 3'te 3 
Gastronomi programı ile festivalde yer aldı. Tarih profesörü Tufan Gündüz 
ile sahneye çıkan Pelin Çift gastronomi ve Afyonkarahisar mutfağı ile ilgili 
sorular sordu.
Hatay kısırı atölyesi, Şef Ömer Faruk Çiftçi ile baklavanın geçmişten 
geleceğe tarihi ve Antep katmeri atölyeleri ile Gazi Şehir Gaziantep 
festivale renk kattı. Katılımcılar, yöresel ürünlerinin lezzet sırlarını 
Afyonkarahisarlılar ve çevre illerden gelen misafirlerle paylaştı.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Sanat Akademisi Orkestrası, Şef Kürşat 
Bertuğ Arıcan yönetiminde bir ilke imza attı. Arıcan ve orkestra ekibi 

gastronomi temalı türkülerle festival alanını coşturdu. İçerisinde yemek 
isimlerinin geçtiği türküler ve şarkılar seslendirildi. İzleyicilerden tam not 
alan konser renkli görüntüler ile son buldu.

Farklı ülke ve şehirlerden yerli ve yabancı binlerce misafirin konuk 
olduğu festival konserlerle son buldu. Damakların şenlendiği, gönüllerin 
coşkuya doyduğu GastroAfyon'un son gününde Belediye Kültür Sanat 
Akademisi Orkestrası ve İncesaz/Jülide Bilgi konserleri oldukça beğeni 
aldı. Birbirinden farklı şarkılar katılımcıları doyasıya eğlendirdi.

Son olarak 4. Uluslararası GastroAfyon 2022 Festivali’nin kapanış 
toplantısına katılan Ajans Genel Sekreteri, Ajansın “gastronomi” 
bağlamında sadece UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na üyelik için dosya 
hazırlama ve koordinasyon sürecinde değil, sonrasında da çok ciddi 
destekler verdiğini, bu kapsamda Afyonkarahisar’da 4 projeye 3,5 
milyon TL destek sağladıklarını dile getirdi. Oğuz konuşmasına “Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank; kalkınma ajanslarımızın 
teknik çalışmalarıyla şehirlerimizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil 
olmasını Ajansların vizyoner çalışmaları arasında göstermiş ve Sayın 
Bakanımızın bu konuşmasından sonra ülkemizden birçok şehir bu ağa 
dâhil olmak için çalışmıştır.” diye devam ederek organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkür etti.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda 2020 yılı Sosyal Geliştirmeyi Destekleme 
Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansının 

desteklediği, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından 
yürütülen ZEKİ+ Projesinin Plaket ve Kapanış Töreni gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Eşi Zehra Karadeniz, Zafer 
Kalkınma Ajansı, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Manisa 
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Özel Eğitim Uygulama 
Okulu temsilcileri, ZEKİ Yaşam Merkezinde atölyeleri bulunan firmaların 
temsilcileri, MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, MOSB Bölge 
Müdürü Funda Karaboran ve ZEKİ Yaşam Merkezi çalışanları katıldı.

Törende, proje paydaşı kurumlara ve ZEKİ+ atölyesi açarak oluşturulan 
istihdam ekosistemine katkı sağlayan Klimasan ve Teleset firmalarına 
teşekkür plaketi, eğitimlerini tamamlayan ZEKİ çalışanlarına başarı 
sertifikaları takdim edilirken, ZEKİ Yaşam Merkezi çalışanlarının 
oluşturduğu ZEKİ korosu ve ZEKİ orkestrası özel performanslarını 
sergiledi, ZEKİ Efeleri ise harmandalı oynadı.

ZEKİ+ projesi kapsamında zihinsel engellilerin çalışma hayatına 
entegrasyonu sağlandı. Engelli bireyler engelli olmayan bireylerle 
aynı ortamda çalışarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
ülkemizin önde gelen firmaları için üretim yapmaya başladılar. Ayrıca 
dezavantajlı 17 kadının proje iştirakçisi firmalarda istihdam edilmesi 
sağlandı.

ZEKİ+ Projesi ile Zihinsel Engelli Bireyler 
Çalışma Hayatına Katıldı

1212 ZAFER
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Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı 
(TUTAP)
Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ve toplam 
bütçesi 40 milyon TL olan TUTAP kapsamında TR33 Bölgesi’nin turizm ve 
kırsal alan potansiyelinin değerlendirilerek yerelde istihdam olanaklarının, 
kaynak verimliliğinin ve refah düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır.

Proje başına 750.000 TL ile 4.000.000 TL arasında %75’e varan 
oranda hibe desteği verilecektir. 

TUTAP kapsamında aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri 
desteklenecektir:
1. Alternatif turizm (doğa, inanç, karavan, spor, tarih ve kültür, 

termal) ve yaratıcı turizm faaliyetleri açısından Bölgede öne çıkan 
merkezlerin cazibesini ve bilinirliğini artıracak altyapı ve hizmetlerin 
geliştirilmesi

2.  Kırsalda tarımsal üretimde katma değeri artıran, kaynak verimliliği 
sağlayan ortak faydaya yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması

3.  Coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen katma değeri artırmaya 
yönelik olarak istihdam odaklı üretim ve hizmet merkezlerinin 
oluşturulması; coğrafi işaretli ürünlerin markalaşma düzeyinin 
artırılması

KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması 
Finansman Desteği Programı (KOBİSTFİN)

KOBİ’lerin uygun başvuru sahibi olduğu ve toplam bütçesi 20 milyon 
TL olan KOBİSTFİN kapsamında TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisinde 
faaliyet gösteren KOBİ’lerin istihdam ve yüksek katma değerli üretim 
odağında rekabet gücünün artırılması amaçlanmakta olup ilgili aracı 
kuruluştan alınacak krediler karşılığında ödenecek finansman gideri (kar 
tutarı) Ajans tarafından karşılanacaktır. 

Proje bütçeleri asgari 500.000 TL; en az 1 genç istihdamı 
gerçekleştirilecek olan projelerde azami 1.000.0000 TL, en az 3 genç 
istihdamı gerçekleştirilecek olan projelerde azami 3.000.000 TL ve en az 
5 genç istihdamı gerçekleştirilecek olan projelerde ise azami 5.000.000 
TL’dir. 

KOBİSTFİN kapsamında aşağıdaki önceliklere yönelik projeler 
desteklenecektir:
1.  Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
2.  Ürün ya da kaynak verimliliği odaklı üretim süreci yenilikleri yapılması
3.  İthal ikamesi ya da ihracat potansiyeli olan ürünlere yönelik yeni 

yatırımların hayata geçirilmesi

2023 Yılı Destek Programları İlan Edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 
koordinasyonunda Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak 
illerinden oluşan TR33 Bölgesi’nde faaliyet gösteren Zafer Kalkınma 

Ajansı tarafından 2023 Yılı Destek Programları kapsamında 40 milyon TL 
bütçeli Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP) ile 20 
milyon TL bütçeli KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman 
Desteği Programı (KOBİSTFİN)  paydaşların katılımıyla düzenlenen çevrim 
içi toplantıyla 21.10.2022 tarihinde ilan edildi. 

Toplantı ZAFER Genel Sekreteri Veli Oğuz’un açılış konuşmaları ile başladı. 
Oğuz konuşmalarında Ajansın vermiş olduğu desteklerden, yatırıma 
destek çalışmalarından, Ajansın yararlanıcı ya da ortak olduğu uluslararası 
projelerden ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü tarafından ulusal düzeyde yürütülen çalışmalardan söz etti. 

Açılış konuşmalarının akabinde Ajans personeli tarafından programlara 
ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. 

Programlar kapsamında düzenlenen eğitim toplantılarında proje döngüsü 
yönetiminin temel prensipleri hakkında bilgi verilerek örnek proje başvuru 
işlemi gerçekleştirildi.

Programlar hakkında ayrıntılı bilgiye Ajans internet sitesinden (www.zafer.
gov.tr), düzenlenen bilgilendirme ve eğitim toplantılarına ise Ajans YouTube 
sayfasından (www.youtube.com/c/ZAFERKATR33) ulaşabilirsiniz.
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Bölgesel Kalkınmaya Akademik Bakış

Bölgesel kalkınma politikalarına akademik bir bakış getirecek 
Bölgesel Kalkınma Dergisi, gün sayıyor. Ocak ayında yayın 
hayatına başlayacak hakemli dergide Türkçe ve İngilizce 

makaleler yayımlanacak. Derginin tanıtımı amacıyla ODTÜ’de bir 
toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Dergimiz, bölgesel kalkınma alanında çalışan ya da 
çalışmayı düşünen araştırmacılarımız için adeta bir referans kaynak 
olarak hizmet edecek.” dedi.
Bölgesel Kalkınma Dergisi’nin tanıtımı için ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde tören gerçekleştirildi. Törene Bakan Varank’ın yanı sıra 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, ODTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Verşan Kök, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 
Serdar Hüseyin Yıldırım ile çok sayıda akademisyen katıldı.
 
Törende konuşan Bakan Varank şunları söyledi:

Topyekun Kalkınmış Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denilince kimilerinin aklına hala sadece 
sanayide dönen çarklar, Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri, uzay alanında 
yapılan çalışmalar geliyor olabilir. Ama bakanlığımız, cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemi ile birlikte ülkemizin bölgesel kalkınma politikasının 
koordinasyonunu üstlenen bakanlık konumuna geldi. Elde ettiğimiz 
refahı, ülkemizin her yanına adil bir biçimde dağıtmak, il ve ilçelerimizin 
rekabet güçlerini geliştirmek, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını 
azaltmak için bizim bir parolamız var: Topyekun Kalkınmış Türkiye.

Köprü Görevi Görecek

Bölgesel kalkınma alanında hem masada hem de sahada oldukça 

yoğun bir mesaimiz var. Biz bakanlık olarak bölgesel kalkınma alanında 
edindiğimiz tecrübenin paylaşılıp çoğalmasını, paydaşlar arasında 
iletişimin güçlenerek yeni iş birliği kapılarının aralanmasını arzu 
ediyoruz. Bugün bir araya gelmemize vesile olan Bölgesel Kalkınma 
Dergisini de aslında bu manada kamu ve akademi dünyası arasında bir 
köprü görevi için hayata geçiriyoruz.

Niteliği Arttıracağız

Dergimiz, bölgesel kalkınma alanında çalışan ya da çalışmayı 
düşünen araştırmacılarımız için adeta bir referans kaynak olarak 
hizmet edecek. Dergide bölgesel kalkınmanın ekonomik, sosyal ve 
çevresel farklı boyutlarını içeren makalelere yer verilecek. İnanıyoruz 
ki böylelikle bölgesel kalkınma alanındaki bilimsel çalışmaların sayısını 
ve niteliğini artırmış olacağız. Şu anda makaleler toplanmaya başladı. 
İlk sayıyı Ocak ayında yayınlamayı düşünüyor. Güzel bir iş çıkacağına 
inanıyorum.
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Önemli Bir Eksikliği Dolduracak

Akademi dünyasının farklı çalışmaları ortaya koyacağına inanıyorum. 
Dergimiz araştırma alanında önemli bir eksikliği dolduracak. Hem 
Bölgesel Kalkınma Dergisinin duyurulması hem de araştırmacılarımızı 
yayım yapmaya teşvik etme hususunda sizlerin desteklerinizi 
beklediğimizi özellikle belirtmek isterim. Dergi fikrinin ortaya 
çıktığı günden bu zamana kadar bizimle birlikte olan başta kıymetli 
hocalarımız olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma kalbi şükranlarımı 
sunuyorum.
 
ODTÜ’ye Teşekkür: Derginin tanıtımını ODTÜ’de gerçekleştiriyoruz. 
ODTÜ’ye de bu güzel ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Ben 
öğrenciyken bu salon yeni yapılmıştı. Bu salonda Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının böyle güzel bir etkinliğine katılmak da bizim açımızdan 
memnuniyet verici.
 
İlham Kaynağı Olacak

Bölgesel Kalkınma Dergisi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Neşe 
Kumral da yaptığı konuşmada derginin literatürdeki önemli bir 
boşluğu kapatacağını ifade ederek bu alanda çalışma yapmak isteyen 
akademisyenlere ilham kaynağı olacağını kaydetti. Birleşmiş Milletler’in 
nin son raporlarında pandemi sonrası dönemde üretimde dijitalleşme 
ve otomasyonun en önemli trendler arasında yer aldığını belirten Prof. 
Kumral, küresel iklim krizi, sanayi üretiminde Çin’in önemli bir bölge 
haline gelmesi ile sanayi politikalarını güncellemek gerektiğini bildirdi.
 
Önemli Bir Fonksiyon Üstlenecek

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de, bölgesel kalkınma 
alanında gerçekleştirdikleri faaliyetlere önemli bir halka daha 
eklemenin heyecanı içerisinde olduklarını anlatarak derginin sadece 
ulusal alanda değil uluslararası boyutta da itibar görecek kalıcı bir 
yayın olacağını söyledi. Bilimsel çalışmaların ışığında akademi dünyası 
ile de yakın iş birliği içinde çalışacaklarını vurgulayan Genel Müdür 
Yeniçeri, “Bu açıdan Bölgesel Kalkınma Dergisi önemli bir fonksiyon 
üstlenecektir.” dedi.
 

Kamu-Akademi İş Birliği Paneli

Tanıtım toplantısının ardından “Bölgesel Kalkınmada Kamu-Akademi 
İş Birliği: Beklentiler ve Fırsatlar” başlığıyla bir panel düzenlendi. 
Moderatörlüğünü Bölgesel Kalkınma Dergisi Editörü Dr. Deniz 
Akkahve’nin yaptığı panele, Bölgesel Kalkınma Dergisi Danışma Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Metin Şenbil, Bölgesel Kalkınma Dergisi Danışma 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Mert Çubukçu ile Bursa-Eskişehir-Bilecik 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak katıldı.
 
Bilimsel Çalışmaları Teşvik Edecek

Kalkınma Ajansları, Bölgesel Kalkınma Dergisi ile bölgesel kalkınma 
ve bölgesel politika alanında bilimsel çalışmaların teşvik edilmesini 
amaçlıyor. Ayrıca; bölgesel, ulusal ve uluslararası deneyimlerin ve farklı 
yaklaşımların paylaşılması yoluyla bu alandaki araştırmaların sayısının 
ve niteliğinin artırılmasını hedefliyor.
 
Derginin Konsepti

Dergide, bölgesel kalkınmanın ekonomik, sosyal, mekânsal ve çevresel 
dinamikleri masaya yatırılacak. Bölgesel politika; stratejik planlama 
ve programlama, politikanın koordinasyonu, kurumsal kapasite ile 
izleme ve değerlendirme gibi boyutlarıyla incelenecek. Bölgesel 
politikanın uygulama araçlarını araştıracak.  Yenilikçi uygulamalara 
katkı sağlayacak şekilde güncel tartışmalar ortaya koyacak. Özgün ve 
bilimsel etiğe uygun ve literatür zenginliğine sahip bilimsel çalışmalara 
yer verecek.

Değerlendirmeler Dergipark’ta

Yayın politikası ve editoryal işleyişi uluslararası standartlarda 
yapılandırılan dergi; ücretsiz, açık erişimli ve hakemli olarak 
yayımlanacak. Üçer aylık dönemler halinde yılda 4 sayı olarak Ocak, 
Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında okurlarıyla buluşacak. Derginin 
makale değerlendirme süreçleri DergiPark sistemi üzerinden 
yürütülecek.
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Uşak Kırsal Turizm Info Turu Düzenlendi

Ulubey Ekstrem Düzenlendi

Zafer Kalkınma Ajansının koordinasyonunda Uşak Valiliği, Uşak 
Belediyesi, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Uşak Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü, Ulubey Belediyesi, Karahallı Kaymakamlığı’nın 

katkılarıyla 19-20 Ekim 2022 tarihlerinde farklı illerden gelen tur 
operatörlerine, seyahat acentelerine ve sosyal medya fenomenlerine 
Uşak’ın tarihi, turistik ve kültürel değerleri tanıtıldı.

Program kapsamında misafirlere Uşak ilinin çevresinde bulunan Taşyaran 
Vadisi, Ulubey Kanyonları, Blaundos Antik Kenti, Clandıras Köprüsü’nün 
yanı sıra merkezde bulunan Uşak Arkeoloji Müzesi ve Kent Tarihi Müzesi 
de tanıtıldı.

Etkinlik süresince ve sonrasında sosyal medya hesaplarından 128 
paylaşımda bulunuldu. Uşak; doğal zenginlikleri, tarihi değerleri, gelişmiş 

sanayisi ve kültürel altyapısı ile Türkiye’nin seçkin illerinden bir tanesidir. 
Gelişmiş sanayisinin yanında tarihi değerleri, doğal güzellikleri ve kültürel 
altyapısıyla Uşak’ta turizm için gerekli olan birçok destinasyon mevcuttur. 
Etkinlik kapsamında sosyal medya fenomenlerinin destekleriyle bu 
destinasyonların geniş çapta tanıtımının yapılması ve tur operatörleri ve 
seyahat acentelerinin bu destinasyonlara tur düzenlemesi hedeflendi.

İlk gün dünyadaki en büyük ikinci kanyon olma özelliğine sahip Ulubey 
Kanyonları, Helenistik Dönem’de inşa edilen ve Roma Dönemi’nde önemli 
bir yerleşim alanı olan Blaundos Antik Kenti, Frigyalılardan kalma yaklaşık 
2.500 yıllık tarihe sahip Clandıras Köprüsü, suyun nakış nakış işlediği 
jeolojik mücevher değerindeki Taşyaran Vadisi ve Zafer Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenen Ulubey Macera Parkı incelendi. Uşak Merkez’deki 
tarihi Tekeşoğlu Konağı’nda misafirlere yaren gösterisi yapıldı.

İkinci gün dünyaca ünlü Karun hazinelerinin de yer aldığı Uşak Arkeoloji 
Müzesi, Uşak’ın kronolojik tarihi, coğrafyası, kurtuluş mücadelesi, turizm 
zenginlikleri, doğal güzellikleri, folklorik değerlerinin yer aldığı Uşak Kent 
Tarihi Müzesi, Atatürk Etnoğrafya Müzesi, halı ve kilim dokumalarının 
yapıldığı Dokurevi ve Dokuyaneller gezilerek ilde yüzlerce yıldır oynanan 
ata sporu cirit gösterisi sergilendi.

Zafer Kalkınma Ajansının 
koordinasyonunda Uşak Valiliği, Uşak 
İl Özel İdaresi, Ulubey Kaymakamlığı 

ve Ulubey Belediyesinin katkılarıyla 5-6 
Kasım 2022 tarihlerinde Uşak ili Ulubey 
ilçesinde Ulubey Ekstrem düzenlendi.

Farklı illerden gelen motosiklet tutkunları 
oluşturulan parkurlarda mücadele ettiler. 
Cumartesi ve pazar günleri, her birinin 
uzunluğu toplamda 40 km’yi bulan 2 farklı 
rotada yarışma düzenlendi. Cumartesi günü Ulubey Çamlık Alanı ile 
Blaundos Antik Kenti arasında, pazar günü ise Ulubey Çamlık Alanı ile Avgan 
Köyü arasında mücadele edildi. Etkinlik tamamlandıktan sonra yarışmanın 
kurallarına uygun şekilde mücadele eden sporculara madalyaları verildi.
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Yeşil OSB ve Yeşil Enerji Bilinçlendirme 
Çalıştayı Düzenlendi

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) organizasyonunda, mevcut OSB'lerin 
yeşil OSB'ye dönüştürülmesi, yeni kurulacak OSB'lerde planlamaların 
yeşil OSB gerekliliklerine göre yapılması ve imalat sektöründe faaliyet 

gösteren ilgili firmaların yeşil enerjiye yönelik bilgi ve farkındalıklarının 
arttırılması amacıyla 27.10.2022 tarihinde Afyonkarahisar’da “Yeşil OSB 
ve Yeşil Enerji Bilinçlendirme Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştaya, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Daire Başkanı Av. 
Haşim Cihan Demirköprülü, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Sekreteri Fatih Soysal, Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün, 
Winergy Technology Elektrik Elektronik Mühendisi Adnan Sürer, OSB 
Başkan ve Müdürleri,  AFSİAD, MÜSİAD, AFİKAD temsilcileri, iş insanları ile 
basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan ZAFER Genel 
Sekreteri doğrusal ekonomiden döngüsel 
ekonomiye geçiş yapılması gerekliliğinin 
arttığı günümüzde sağlıklı ve güvenli 
yaşam ile uygun çalışma koşullarını 
sağlamak üzere çevreye daha az zarar 
veren teknolojiler ile üretim yapmanın 
elzem olduğunu dile getirdi. Ajansın 
OSB’lere yönelik sağladığı desteklerden 
söz eden Oğuz konuşmasına şöyle devam 
etti. “Proje teklif çağrıları, güdümlü proje, 
SOGEP, üreten şehirler, doğrudan faaliyet ve fizibilite desteği, teknik destek 
gibi farklı destek mekanizmalarımız ile 50 projeye 43,2 milyon TL destek 
sağladık ve yararlanıcılarımızın koyduğu eş finansmanla birlikte 103,2 
milyon TL yatırım yapılmasına vesile olduk. Yine bugünkü etkinliğimiz için 
özel bir önemi olan yenilenebilir enerji konusunda Bölgemizde 35 projeye 
yaklaşık 48,5 milyon TL destek vererek, toplam 122,5 milyon TL yatırım 
yapılmasını sağladık.  Projeler kapsamında toplam 7.465,52 KW gücünde 
Güneş Enerji Santrali kuruldu. Ayrıca diğer enerji kaynaklarına göre 
oldukça ekonomik, doğal ve kendi kaynağımız olan jeotermal enerjinin 
konut ısıtmalarında kullanılabilmesini sağlayan, otomasyon sistemleri 
kurulmasıyla kaynak verimliliği sağlayan projeler de yürütüldü.  Ajansın 
OSB’ler ve yeşil enerji kapsamında yürüttüğü projelerden örnekler veren 
Oğuz, çalıştayın hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçen ve katılım 
sağlayan herkese teşekkür etti.

ATSO Başkanı Hüsnü Serteser yaptığı 
konuşmada odalarının Avrupa Birliği Yeşil 
Mutabakatı ile Paris İklim Anlaşması’na 
uyumlu çalışmalar yürüttüğünü, 
Zafer Kalkınma Ajansının destekleri 
ile sürdürdüğü iki proje sonucunda 
550 kw’lık Güneş Enerjisi Santrali ile 
kendi elektriklerini ürettiklerini, yine bu 
projeler sonucunda BREEAM tarafından 
olağanüstü düzeyde Yeşil Bina Sertifikası 
ile dünyadaki yeşil binalar arasında 
düzenlenen yarışmada dünya birinciliğini 

kazandıklarını dile getirdi. Kurulma aşamasında olan Merkez 2. OSB’nin 
yeşil OSB olması için yapılan çalışmalardan bahsetti.

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan 
konuşmasında OSB’ler, endüstri bölgeleri 
ve küçük sanayi siteleri hakkında bilgiler 
verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
OSB’lere sağladığı destekleri, mevcut 
OSB’lerdeki durumları, yeşil OSB ve 
yenilenebilir enerjinin önemini, yeşil OSB 
gerekliliklerini dile getirdi. Ayrıca Bakanlık 
olarak sanayi bölgeleri alanlarını iki katına 
çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 

Son olarak Afyonkarahisar’daki OSB’lerin 
mevcut durumlarını anlatan Vali Yardımcısı 
Nurullah Kaya konuşmasında 9 OSB’ye 
sahip Afyonkarahisar’a yatırımcı çekmek 
için yapılan çalışmalardan,  yeşil OSB 
kapsamında yürüttükleri projelerden söz 
etti.

Program, Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman 
Köprücüoğlu’nun moderatörlüğünde, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı Haşim Cihan Demirköprülü, OSBÜK Genel Sekreteri 
Fatih Soysal, TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet 
Ergün, Winergy Technology Elektrik Elektronik Mühendisi Adnan 
Sürer’in katılımlarıyla düzenlenen panel ile devam etti. Panelde Avrupa 
Parlamentosunun 2021 yılında onayladığı yeşil mutabakat iklim yasasına 
göre AB ülkelerindeki 2030 ve 2050 yılı hedefleri ve konuyla ilgili alınacak 
önlemler ele alınmış olup Ticaret Bakanlığının hazırladığı Yeşil Mutabakat 
Eylem Planı sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, OSBÜK’ün, TSE’nin 
bu alanda yürüttüğü çalışmalar dinleyicilere aktarıldı. Winergy Technology 
firma yetkilisinin de firma hizmet alanları ve yeşil enerji ile ilgili sunumunu 
gerçekleştirmesiyle program katılımcılardan gelen soruların cevaplamasıyla 
sona erdi.
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ZAFER KALKINMA AJANSINDAN BİR BAŞARI DAHA

TR33 Bölgesi REGIONS2030 Projesi Kapsamında 
Avrupa’daki 10 Pilot Bölgeden Biri Olarak Seçildi

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından 
yürütülen ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) 
Düzey-2 bölgelerinde izlenmesini amaçlayan REGIONS2030 

projesi kapsamında Zafer Kalkınma Ajansının yaptığı başvuru neticesinde 
TR33 Bölgesi Avrupa’daki 10 pilot Düzey-2 bölgesinden biri olarak seçildi. 
Türkiye’den projeye katılma hakkı kazanan tek Düzey-2 bölgesini temsilen 
ZAFER ile JRC arasındaki ilk toplantı 27 Ekim 2022 tarihinde çevrimiçi 
olarak düzenlendi. 

Projenin Açılış ve Birinci Teknik Toplantısı ise 29 Kasım 2022 tarihinde 
Brüksel'de gerçekleştirildi. Açılış toplantısında projenin tanıtımının 
yapılmasının akabinde, projeye katılım sağlayan 10 Düzey-2 bölgesinin 
temsilcileri tarafından konuşmalar gerçekleştirildi. Öğleden sonra 
gerçekleştirilen Birinci Teknik Toplantıda ise proje ekibi tarafından proje 
sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılarak projeye katılım sağlayan tüm 
bölgeler tarafından bölgelerini tanıtıcı sunumlar aktarıldı.

SKH’lere yönelik ortak ölçülebilir göstergelerin belirleneceği projenin 
toplam bütçesi 900.000 Avro olup bütçenin yaklaşık 90.000 avrosunun 
bölgemiz için kullanılması planlanmaktadır. 

Proje sonuçlarının 2023 yılı içerisinde New York’ta gerçekleştirilecek olan 
Üst Düzey Siyasi Forum’da açıklanması planlanmaktadır. 

1818 ZAFER
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Hareketlilik Ekosisteminde Tedarik Sanayinin Rolü 
Etkinlikleri Düzenlendi

Zafer Kalkınma Ajansının koordinasyonunda, Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Manisa TSO iş 
birliğinde 8-9 Kasım 2022 tarihlerinde “Hareketlilik Ekosisteminde 

Tedarik Sanayinin Rolü Etkinlikleri” düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile 
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in katılımıyla Sanayi ve Teknoloji İş Birliği 
Kurulu (SANTEK) kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte panel, çalıştay ve 
start up sanayici buluşması etkinlikleri organize edildi.

Etkinliğin açılışında, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V. Mehmet Üçbaş, MOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, MCBÜ Rektörü Ahmet Ataç, Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Manisa Valisi Yaşar 
Karadeniz konuşma yaptı. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Prof. Dr. Osman Çulha’nın 
moderatörlüğünde gerçekleşen 
panelde; Vestel Elektronik AŞ 
Otomotiv Elektroniği Genel 
Müdür Yardımcısı Selim Göksu, 
BMC Ticari Araçlar ARGE ve 
Mühendislik Direktörü İsmet 
Uygur,  Ford Otosan Otonom 
Sürüş Teknikleri Lideri Berzah 
Ozan ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Uzmanı Fatih Kemal 
Öztürk tarafından otomotiv 
sektöründe değişen teknolojiler 

doğrultusunda tedarikçi firmaların dönüşüm süreçleri, yerli ve milli üretimin 
önemi, elektrikli araçlarda ülkemizin yeri gibi pek çok konu gündeme alındı.

Panel sonrasında MOSB’de bulunan  Maxion İnci Jant AŞ, Mitsubishi 
Electric Türkiye Klima AŞ, Polinas Plastik AŞ ve Olgun Çelik AŞ firmaları 
ziyaret edildi.

9 Kasım’da organize edilen çalıştayda, Manisa başta olmak üzere Ege 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren seçili otomotiv yan sanayi firmalarının 
katılımıyla yenilikçi ürünlerle küresel pazarlara entegrasyonu sağlayacak 
stratejilerin geliştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Etkinliğin öğleden sonraki kısmında ise start up ve sanayici buluşması 
organize edildi. 5 start up ın kendisini tanıttığı etkinliğe Mayna, Salty, Frozen 
Forest, Met Yapay Zeka ve Droneqube firmaları katılım sağladı ve projeleri 
hakkında bilgi verdi. Mayna firması akıllı toplu ulaşım sistemleri, Salty firması 
tuzlu su batarya modelleri, Frozen Forest işbaşı eğitim ve oryantasyon 
konusunda geliştirdikleri yapay artırılmış gerçeklik çalışmaları; Met Yapay 
Zeka firması ürettikleri robotlar ve implant uygulamaları hakkında bilgi 
verdi.  Droneqube firması ise tarımda drone kullanımına yönelik projelerini 
aktardı.

Savunma sanayi, otomotiv sanayi gibi sektörlerde geleceğe dair işlerin 
konuşulup tartışıldığı ve tasavvurların yapıldığı bir il olma noktasında dikkat 
çeken Manisa’da bu tür etkinlikler devam edecektir.
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Kütahya’yı, Zirkonyum Diş Tasarımı ve Üretiminde 
Söz Sahibi Yapacak Proje Hayata Geçiriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda 2022 yılı Sosyal Geliştirmeyi Destekleme 
Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafında 

desteklenen, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi ortaklığında yürütülecek “Ağız Sağlığında Di(ş)ital Üretimi, 
İstihdamı ve Sosyal İçermeyi Artırıyoruz” projesinin tanıtım toplantısı 
düzenlendi. 

Hem ağız sağlığını düşünen hem de estetik görünümüne önem veren 
kişilerin dayanıklılığı ve görünümüyle öncelikli tercihleri arasında yer 
alan zirkonyum altyapılı porselen diş kaplama tasarımı ve üretiminde 
Kütahya’yı söz sahibi yapacak proje ile kurulan Eğitim ve Üretim Merkezi; 
eğitimden üretime, istihdamdan öğrencilere sunacağı staj imkânıyla 
şehrin hem ekonomisine hem de insanına katkı sağlayacaktır. 

Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde hizmet verecek 
Eğitim ve Üretim Merkezinde 3 boyutlu cihazla diş porselen/seramik 
kaplama üretilecektir. Ağız ve diş sağlığı uygulamaları sektörüne dijital/
sertifikalı diş teknikerleri (CDT) yetiştirmeye yönelik eğitimlerin de 
verileceği projeyle 5 gence istihdam ve 60 öğrenciye eğitim/staj imkânı 
sunulacaktır. Bu merkezde eğitim alan gençler teknolojik / bilgi yoğun 
bir alanda istihdam edilebilecekler, hatta ağız içi taramalar çevrimiçi 
bir ortamda olacağından kuracakları network ile yurt dışına bile iş 
yapabileceklerdir.

Merkezde yer alan 3D yazıcılar teknik özelliklerine göre 24 saat içerisinde 
450 diş üyesine kadar neredeyse kusursuz olarak üretim yapabilme 
potansiyeline sahiptir. Bu rakam geleneksel üretimle yapılabilenin çok 
üzerindedir. Aynı zamanda projede uygulanacak bu yöntemle hastaların 
bekleme süresi 21 günden 5 güne düşecektir.

Proje süresince sosyal yardım alan 500 vatandaşa ücretsiz hizmet 
sunulacaktır. Proje sonrasında ise merkez sayesinde bir yandan sektörün 
ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesi diğer yandan da 
vatandaşların sağlık sektöründe daha hızlı ve kaliteli bir kamu hizmeti 
alması sağlanmış olacaktır.  
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda Zafer Kalkınma 

Ajansının organizasyonuyla 06.12.2022 
tarihinde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında 
Lojistikte Devlet Destekleri Paneli düzenlendi.

Üretici ve ihracatçı işletmelere yönelik lojistikte 
devlet destekleri kapsamında yeni teşvik 
unsurları geliştirilebilir mi? sorusu üzerinden 
yola çıkılarak organize edilen panele, Kütahya 
Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Kütahya Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esin 
Güral Argat, Zafer Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Veli Oğuz,  OSB ve TSO yetkilileri ile 
ihracat yapan firmalar katıldı. 

Açılış konuşmasında Zafer Kalkınma 
Ajansı olarak Bölgemizin yatırım ortamının 
değerlendirilmesi ve illerimizin mevcut 
durumunun ortaya konulması için çeşitli saha 
çalışmalarının yapıldığını, söz konusu çalışmalar 
sayesinde de illerimizin yatırımlar açısından 
avantajlarının belirlendiğini vurgulayan Veli 
Oğuz, lojistik konusunun Kütahya ili için 
oldukça stratejik bir konu olduğunu vurguladı. 
Konuşmasının devamında Ajansın kurulduğu 
günden beri proaktif çalışmalar yürüttüğünü, 
yatırım danışmanlığı ve tanıtım faaliyetleri 
kapsamında il dışından gelen yatırımcılara 
Kütahya’nın lojistik avantajlarının anlatıldığını 
belirtti.

KUTSO Başkanı ve Vali Yardımcısının 
konuşmalarının ardından Lojistik Destekleri 

ve Lojistiğe Yönelik Yeni Teşvik Unsurlarının 
Geliştirilmesi konulu panele geçildi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti 
Genel Müdürlüğü, Lojistik ve Taşımacılık 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Akın Ak’ın sunumuyla 
başlayan panel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
Lojistik ve Kombine Taşımacılık Dairesi Başkanı 
Sinan Oğuz’un sunumuyla devam etti. 

İlgili Bakanlıkların lojistik destekleri hakkında 
yapılan bilgilendirme sunumlarında mevcut 
destekler ile Bakanlıkların önümüzdeki 
dönemde odaklanacağı konular üzerinde 

duruldu. Ardından Kütahya Defterdarlığı, Gelir 
Müdürü V. Vildan Alp lojistik kapsamında 
uygulanmakta olan vergisel destekler hakkında 
bilgilendirme yaptı. Son olarak, Gürok Holding 
Lav, Mamul Depolar ve Sevkiyat Müdürü Ahmet 
Alper Sezer ile Gürok Holding – GCA,  Depolar 
ve Sevkiyat Müdürü Ali Ulvi Zengin sahada 
yaşanan sorunlar ve firmaların lojistik işlemlerini 
hızlı ve kalite bir şekilde tamamlayabilmek 
için ihtiyaç duyduğu düzenlemeler hakkında 
görüşlerini sundu.

Panel, katılımcılardan gelen soruların 
cevaplanmasının ardından sona erdi.

Lojistikte Devlet Destekleri Paneli Düzenlendi
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Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 
21.10.2022 tarihinde ilan edilen 
Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek 

Programı (TUTAP) ve KOBİ’lerde İstihdamın 
ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği 
Programı’nı (KOBİSTFİN) kapsamında bölge 
illerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları 
düzenlendi. 

TUTAP kapsamında 1 adet çevrimiçi; 3 adet yüz 
yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilerek 
bu toplantılara toplam 164 kişi katılım sağladı. 
Ayrıca 109 kişinin katılımıyla 2 adet çevrimiçi 
eğitim toplantısı düzenlendi.

KOBİSTFİN kapsamında ise 1 adet çevrimiçi; 
20 adet yüz yüze bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirilerek bu toplantılara toplam 
320 kişi katılım sağladı. . Ayrıca 114 kişinin 
katılımıyla 2 adet çevrimiçi eğitim toplantısı 
düzenlendi.

2023 Yılı Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim 
Toplantıları Tamamlandı
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Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 
üretilen manda sütlü dondurmalar 
için marka tescili yapıldı. AKÜDO 

markasıyla piyasaya manda sütlü dondurma 
sunan AKÜ Gıda Kontrol Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, günlük üretim hacmini 
artırmayı hedefliyor.  

AKÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Dr. Mehmet Kılıç'ın öncülüğünde öğrencilerin 
de katkılarıyla manda sütünden katkısız 
dondurma üretiliyor. Hiçbir katkı maddesi ve 
aroma kullanılmadan üretilen dondurmalarda 
gerçek meyveler kullanılıyor. 

Faydaları saymakla bitmeyen manda sütü 
ile yapılan dondurmalar, rengini ve tadını 
meyvelerden alıyor. Üretim aşamalarını 
öğrencileri ile birlikte gerçekleştiren Dr. 
Öğretim Üyesi Mehmet Kılıç, talebin yoğun 
olduğunu ve markalaşan dondurmanın üretim 
hacminin de artacağını söyledi. 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kılıç, manda sütlü 
dondurmanın markalaşma sürecini şöyle 
anlattı: 

“Ürettiğimiz dondurma manda sütünden 
üretiliyor. Yaklaşık 2019 yılında başladık. 
Günlük üretim kapasitemiz şuan 50 kilogram. 
Bundan sonraki süreçte yeni dönemde 
şuan sadece kampüs içinde satışımız var 
ama şehir merkezinde de bir satış bürosu 
açmayı düşünüyoruz ve üretimimizi de 
artırmayı düşünüyoruz 150 kilogram barem 
civarında. Üretimimizde Afyonumuzun en 
önemli kaynaklarından biri ‘beyaz altın’ olarak 

nitelendirdiğimiz manda sütünü kullanıyoruz. 
Gerek besleyici özelliği gerekse de içerisindeki 
besin özellikleri oldukça zengin olduğu için 
yani katılan her ürüne farklı bir lezzet farklı bir 
zenginlik katıyor. Manda sütünün dondurma 
olarak değerlendirilmesi hususunda bu şekilde 
bir üretim yoluna girdik.

Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen 
AKÜDO dondurmalarını ‘Afyon tipi dondurma’ 
olarak nitelendiren Kılıç, şöyle devam etti: 

“İçerisinde herhangi bir katkı bulunmuyor. Ana 
bileşenlerimiz zaten manda sütümüz, orijinal 
yerli salebimiz, şeker ve süt tozu kullanıyoruz. 
Diğer renklendirici ve aroma ilave etmiyoruz. 
Meyveli üretimlerde meyvenin kendisini 
ilave ediyoruz. İşte kuru incirli dondurma 
üretimimizde kuru inciri, muzlu dondurma 
üretimimizde muzun kendisini ilave ederek 
üretimimizi yapmaya çalışıyoruz. Geleneksel 

yöntemlerle Afyon tipi dondurma dediğimiz 
manda sütlü dondurmanın üretimini yapmaya 
çalışıyoruz.”

Kılıç, Afyonkarahisar’ın gastronomi kenti 
olması sebebiyle manda sütlü dondurmanın 
da katma değer sağlayan bir üretim olduğunu 
söyleyerek şöyle devam etti: 

“Burada ayrıca Afyonumuz bilindiği üzere gıda 
ve gastronomi şehri. Birçok et üretim ve işleme 
tesislerimiz var. Yumurta noktasında ülkemizin 
büyük bir ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık yüzde 30 
-40’lık bir üretim söz konusu. Gerek şekerleme 
noktasında gerekse de diğer manda sütünden 
üretilen kaymak noktasında Afyon, ülkemizin 
lokomotifi konumunda. Öğrencilerimizin 
sadece teorik uygulaması dışında pratik 
noktada da küçük bir işletmede neler üretiliyor, 
neler yapılıyor konusunda tecrübe kazanmasını 
sağlıyoruz.” (İHA)

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

Afyonkarahisar'ın Manda Sütlü Dondurması Tescillendi
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Afyonkarahisar heyeti, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı 
ziyaret ederek şehir için önemli projeler 

hakkında bilgi verdi ve destek istedi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran 
Yiğitbaşı’nın başkanlığındaki heyette AK Parti 
Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, MHP 
Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, 
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet 
Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nurullah Okumuş, İl Genel Meclisi Başkanı 
Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü 
Serteser, Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Zafer Teknopark A.Ş. Genel Müdürü 
Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, ATSO Genel Sekreteri 
Ali Şenol, Merkez 2’nci Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürü Osman İnanır, Afyonkarahisar Belediye 
Başkan Yardımcısı Benol Kaplan ve Şehir 
Plancısı Gamze Kılıç yer aldı.

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan’ın 

da hazır bulunduğu ziyarette Afyonkarahisar 
Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Sağlık 
Endüstri Bölgesi hakkında çalışmalar ele alındı. 
Ziyarette ayrıca Zafer Teknopark’ın ek alanı 
hakkındaki talep de Bakan Varank’a iletildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Afyonkarahisar’ın ufkunu açacak projelere 
her zaman destek olacaklarını belirterek 
Afyonkarahisar heyetine teşekkür etti. 

Bakan Varank'tan Afyonkarahisar'a Tam Destek

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde 
ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu 
kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca 

sunulan staj olanaklarından faydalanmasını 
sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı 
(USP) başlatılmıştır.

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi 
bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam 
edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına 
erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, 
staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik 
bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim 
hayatları boyunca sergiledikleri performans, 
becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri 
çalışmalar ve başarıları göz önünde 
bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/
sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden 

değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, 
kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik 
alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi 
göndermektedir.

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da 
beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından iki kez 

üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen 
Program, profesyonel hayatının başındaki 
pek çok gence henüz öğrenci iken iş hayatını 
deneyimleme ve kariyer yolculuğuna yön verme 
şansı tanımaktadır. Öğrenci başvuruları ilgili 
tarihler arasında https://kariyerkapisi.cbiko.gov.
tr/ adresi üzerinden kabul edilecektir.

Ulusal Staj Programı 2023 Yılı Başvuruları Başladı
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Termal ve kayağın bir arada olduğu 
Türkiye’nin ilk ve tek kayak merkezi 
Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi 

yeni sezona hazırlanıyor.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yer alan merkezin 
mevcut durumu, yapılan çalışmalar, kayak 
pistleri ve ekipmanların bakımı ile ilave 
yatırımlar, Vali Ali Çelik’in başkanlığında 
düzenlenen toplantıda istişare edildi. 

Projesi Kütahya Valiliği ve Gediz Belediyesince 
hazırlanan, Zafer Kalkınma Ajansınca 
desteklenen kayak evinin inşaatının hızla 
sürdüğünü belirten Vali Çelik, tesisin kayak 
takımı kiralama alanı ve kafeterya bölümünün 
yeni sezona yetişeceğini söyledi.

İhalesi yapılan 200 metre bantlı taşıma 
sisteminin sözleşmesi imzalanarak yer teslimi 
yapılacağını aktaran Vali Çelik, sistemin 2023 
sezonuna yetiştirileceğini dile getirdi. 

Çam ormanları içerisinde doğasıyla büyüleyen 
Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezini yıl boyu 
cazibe merkezi haline getirecek projelerin bir 
an önce tamamlanması için herkesin iş birliği 

içerisinde çalıştığını ifade eden Vali Çelik, emeği 
geçen, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Toplantıya Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, 
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, 
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile 
ilgili yetkililer katıldı.

Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazırlanıyor
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Kütahya Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü’nde Kütahya’nın tarihi yapılarını 

kadına şiddetle mücadelenin sembol rengi 
turuncuyla aydınlattı. 

Aizanoi Antik Kenti, Kütahya Kalesi, kamu 
binaları ve pek çok yer turuncu renge büründü.

Kadına şiddete tepki olarak turuncu ışıkla 
aydınlatılan tarihi yapıların yanı sıra il genelinde 
iş yerlerine “kadına şiddet insanlığa ihanettir” 
yazılı taşıyan afiş ve broşürler dağıtılarak 
farkındalık yaratıldı.

Vali Ali Çelik ve eşi Neziha Çelik, 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Aile 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve 
müdürlüğe bağlı Kadın Konukevlerinde kalan 
kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi. 

Kütahya Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım 
Merkezinde düzenlenen programda konuşan 

Vali Ali Çelik, 2021 yılında 312, 2022 yılında 
377 kadın ve çocuğun Kadın Konukevlerinde 
ağırlandığını söyledi. 

Kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi 
için topyekun mücadelenin şart olduğunu ifade 
eden Vali Ali Çelik, “Bazen öyle anlar vardır 
ki hayatımızda; o zorluk, içine düştüğümüz 
sıkıntı, bizim kendi ayaklarımız üzerinde 
durmamız için fırsat verir. Sıkıntı ve zorlukların 
insan hayatında olmaması mümkün değil. Bir 
zemin bulduğunuz anda tekrar doğrulmayı, 
yükselmeyi, ayakta durmayı başarmak çok 
önemli. Yan yana durarak, birbirimize destek 
vererek o zorlukları birlikte aşabiliriz. Özellikle 
devletimizin kadına yönelik şiddete karşı 
yürüttüğü mücadele, bu konudaki farkındalığı 
bizim güç birliği yapmamız için ortak bir zemin 

oluşturuyor. Kadına karşı şiddetin 
ortadan kalktığı bir dünyada 

yaşamak için sizlerle beraber 
el birliğiyle bu mücadeleyi 
devam ettireceğiz. Beraber 
olma ve güç birliği yapma 
zeminini oluşturmak için 

gece gündüz demeden 
çalışan mesai arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri 
hakkında bilgiler veren Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürü Fatma Uz, destekleri için Vali Ali 
Çelik ve eşi Neziha Çelik’e teşekkür etti. Uz, 
farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 
etkinliklerin hafta boyu devam ettiğini söyledi.

Kütahya, Kadına Karşı Şiddete “Dur” Dedi
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Kula Eski Devlet Hastanesi A Blok Poliklinik 
katının, 7 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 
112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna 

dönüştürülmesine ait yapım işi protokolü 
imzalandı.

Hayırsever Öz Mumcu Gıda Pazarlama adına 
Mumcu Ailesi tarafından Kula Eski Devlet 
Hastanesi A Blok poliklinik katının, 7 Hekimlik 
Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonuna dönüştürülmesi yapım işine ilişkin 
protokol Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında 
imzalandı.

Protokolün imza töreninde konuşan Vali 
Yaşar Karadeniz, Manisa’da hemen her ay 
hayırseverlerimizin katkısı ile bir yatırım işi 
gerçekleştirme şansı bulduklarını ifade ederek 
“Bu hayırların gerçekleşmesine aracılık eden ve 
yatırımların hayata geçirilmesini sağlayan herkese 
teşekkür ediyor; imzalayacağımız protokolün Kula 
için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Vali Yaşar Karadeniz’in başkanlık ettiği Kula Eski 
Devlet Hastanesi A Blok Poliklinik katının, Aile 
Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonuna dönüştürülmesi yapım işinin protokol 
imza törenine Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 
22. 23. 24. Dönem Manisa Milletvekili Hüseyin 
Tanrıverdi, Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, İl 

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ve hayırsever 
Mumcu ailesi katıldı. Hayırsever Öz Mumcu Gıda 
Pazarlama adına Ali Mumcu’nun sorumluluğunda 
yaptırılacak olan 7 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ile 
112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna "Mehmet 
Mumcu" ismi verilecek.

Kula’ya Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonu Kazandırılıyor

"Gençlik İçin Fakülte Manisa El Ele” Çalıştayı Düzenlendi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev 
sahipliğinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 
Bürosu koordinasyonunda “Gençlik İçin 

Fakülte Manisa El Ele” çalıştayı düzenlendi. 

Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilen çalıştaya Vali Yaşar Karadeniz, 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 
akademisyenler, kurum müdürleri ve öğrenciler 
katıldı. 

Çalıştayın açılış konuşmasını Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Yenal Kesbiç yaparak 
çalıştay hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Vali Yaşar Karadeniz ise yaptığı konuşmada 
çalıştayın ilimiz, üniversitemiz ve öğrencilerimiz 
adına önemli işler ortaya koyacağını ifade 
ederek “Birçok orta ve küçük ölçekli illerimizde 
üniversitenin kampüsü şehrin dışında ve 
toplumdan uzak. Manisa bu sorunu en fazla 

yaşayan illerden biri. Manisa sanayi ve tarım 
alanında ülkemizin en önemli illeri arasında yer 
alıyor fakat aynı başarıyı hizmet sektörü için 
söyleyemiyoruz. Belki üniversite gençliği ile 
ilgili sorunumuz da tam bu noktada başlıyor. 
Dolayısıyla bu çalışmanın üniversite ile sınırlı 
kalmaması ve ilimizdeki tüm paydaşların dört 
elle sarılması gereken bir konu. Çalıştayımızın 
üniversitemize ve gençlerimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum. Başta üniversitemiz olmak 
üzere katkı sağlayan tüm kamu kurumlarına ve 
sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Konuşmaların ardından katkı sağlayan ve 
destek olan kamu kurumlarına ve sivil toplum 
kuruluşlarına plaket ve katılım belgesi verildi.

Gerçekleştirilen “Gençlik İçin Fakülte Manisa 
El Ele” çalıştayı ile gençlerin gözüyle gençliği 
anlamak, gençlerin en temel sorunlarını yine 
gençlerle ve gençlik adına faaliyet ve politika 
üreten kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları 
ile birlikte tespit ederek, somut uygulanabilir ve 
gerçekçi çözüm önerileri üretilmesi planlanıyor.
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Barbaros Caddesi'nden başlayan 
yürüyüşe Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, 
eşi Hülya Ergün Hanımefendi, Belediye 

Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, İl Emniyet 
Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı 
Kd. Albay Fahri Semiz, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Kadına Şiddete Hayır", "Kadına Şiddet 
İnsanlığa İhanettir" yazılı dövizlerin taşındığı 

yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda son 
buldu.

"Kadına Şiddete Hayır" yazılı turuncu balonların 
gökyüzüne bırakılmasının ardından basın 
mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali 
Ergün; kadına yönelik şiddete karşı mücadele 
kapsamında çok ciddi adımlar atıldığını ve 
yasalar çıkarıldığını söyledi. Uşak’ta KADES 
uygulamasının indirilmesinde 10 bin sayısına 

yaklaşıldığını belirten Vali Ergün; bu sayının 
artırılması gerektiğine vurgu yaparak tüm 
kadınlarımızı bu uygulamayı indirmeye davet 
etti. 

Vali Ergün, konuşmasının ardından İl Emniyet 
Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yeşilay 
tarafından açılan stantları gezdi.

Vali Dr. Turan Ergün, Karahallı İlçesinde 
Tarihi Clandıras Su Kemeri – Pepuza 
Antik Kenti Güzergahında Yapımı 

Devam Eden Ahşap Yürüyüş Yolu Çalışmalarını 
Yerinde İnceledi.

Uşak Valiliği tarafından hazırlanan ve Zafer 
Kalkınma Ajansınca desteklenen “Doğa, Tarih 
Bir Arada; Karahallı’da” projesi kapsamında 
sahip olduğumuz tarihi ve doğal güzellikleri en 

iyi şekilde turizme kazandırmak üzere yapımına 
başlanan Clandıras tarihi su kemeri 300 
metrelik ahşap yürüyüş yolu çalışmaları tüm 
hızıyla devam ediyor. 

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ergün, 
eşsiz doğal güzellikleri seyrederek, antik 
kent Pepuza’nın merkezine doğru yapılacak 
muhteşem bir yürüyüş için geri sayımın 
başladığını belirterek, “Doğa, Tarih Bir 

Arada; Karahallı’da projesi, Zafer Kalkınma 
Ajansının TAGDEP (Turizm Altyapısının 
Geliştirilmesi Destek Programı) kapsamında 
desteklenmektedir. Proje kapsamında Bakırali 
Köprüsü’nden Pepuza Tarihi Manastırı ve 
Pepuza Antik Kentini de içine alacak şekilde 
Clandıras Su Kemeri’ne kadar olan bölgede 
yürüyüş parkurları ve parkurlar üzerinde 
dinlenme alanları, seyir terasları, tabelalar vb. 
eklentiler yapılacaktır.” dedi.

Uşak'ta "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü" Dolayısıyla Farkındalık Yürüyüşü Yapıldı

Vali Dr. Turan Ergün, Clandıras Ahşap Yürüyüş Yolu 
Çalışmalarını Yerinde İnceledi
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Hazırlayan | Buket Kaner Çelikel |Uzman | Manisa Yatırım Destek Ofisi

Sayın Kınık dilerseniz röportajımıza 
sizi tanıyarak başlayalım. Bize biraz 
kendinizden bahseder misiniz?

Merhabalar. 10 Eylül 1984 Çorum 
doğumluyum. Cumhuriyet İlkokulu ve Haydar 
Öztaş Anadolu Lisesi’nde ortaokul eğitimimi 
Çorum Sungurlu’da tamamladım. Lisede 
Bolu’daki Zübeyde Hanım Anadolu Teknik 
Lisesi Grafik bölümüne devam ettim ve 
sonrasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Grafik Tasarım Bölümünden mezun oldum. 
Evli ve iki çocuk annesiyim. 2007’den bu yana 
Kula’da yaşıyor, 2018 yılı başından itibaren de 
Kula Kaymakamlığı’nda şef kadrosunda görev 
yapıyorum.

Kula Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi ne zaman ve nasıl doğdu, kurumsal 
yapısı hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Çalışan 
Üreten Gençler Programı kapsamında Kula 
Kaymakamlığı’nın başarılı olan Yerli Spor 
Malzemeleri Üretimi Projesinden yola çıkarak, 
31.03.2022 tarihinde Kula Kadın Girişimi 

Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. 
Kooperatifte Kula Kaymakamlığı ve Milli 
Eğitim Müdürlüğü kamu iştirakçisi olmak üzere 
toplamda 21 kadın üyemiz bulunuyor. Kula 
Kaymakamlığını temsilen kooperatife başkanlık 
yapıyorum. Milli Eğitim Müdürlüğünün 
kooperatif açısından görevi de, 6’şar aylık 
periyotlarla kadınlarımıza eğitim faaliyetleri 
düzenleyerek onları çıraklık eğitiminden 
faydalandırmak.

Kooperatifin kuruluş amaçları nelerdir, ne tip 
faaliyetleriniz olmaktadır?

Kooperatifimizin kuruluş amaçları arasında, 
ortakların ekonomik, sosyal ve kültürel 
faaliyetleri kapsamındaki mal ve hizmet üretimi 
ile bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını 
karşılamak, girişimlerini desteklemek, üretim 
becerilerini geliştirmek, böylelikle ortakların 
ekonomik menfaatlerini koruyarak, sağlıklı ve 
gelişmiş bir çevrede yaşamalarını sağlamak yer 
almaktadır. 

Kooperatifimiz bünyesinde, bez ve deri 
malzemelerinin kesimi ve birleştirilmesiyle dış 

malzemenin oluşturulması, dikimi ve baskısı 
ile de üyelerimiz tarafından atölyemizde 
futbol topu imalatı yapmaktayız. Başta top 
imalatı olmak üzere; seramik, cam, keçe, 
kumaş, gıda ve her türlü el yapımı hediyelik 
eşya ürünlerinin tasarım ve üretimi, satışı, 
pazarlaması ile yiyecek-içecek servisi hizmeti 
vermekteyiz. Ayrıca dikiş-nakış, moda tasarımı, 
takı tasarımı, ev yemekleri, unlu gıda, pasta, 
çikolata yapımı ve süslemeciliği gibi üretime 
yönelik beceri kursları açılmaktadır. Bunun 
yanı sıra ortakların ekonomik, sosyal, kültürel 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere diğer ve kurum 
ve kuruluşlardan verilecek kredilere aracı 
olunmakta, ortakları ve personeli için yardımcı 
fon oluşturulması faaliyetlerini yürütmekteyiz.

Suzan KINIK 
Kula Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme 
Kooperatifi Başkanı 
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Kooperatif üyesi kadınlar için çalışma sisteminizi 
nasıl organize ediyorsunuz? 

Çalışma sistemimiz aslında kadınların evde 
çalışmasına yönelik planlanıyor. Şöyle ki; 
top dikiminin öğrenme süresi kişiden kişiye 
değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden öğrenme 
sürecinde atölyede hafta içi mesai saatleri 
süresince top dikimi yapılıyor. Top dikimini 
öğrenen üyelerimiz ücretli top dikimine geçiyor 
ve top dikiminde kullanılan ahşap cilde adı 
verilen malzemeyi evine de götürüp isteğe bağlı 
evinde de dikime devam edebiliyor. 

Kooperatifin il dışı ya da yurt dışına açılma 
imkanı oldu mu, olduysa nasıl çalışmalar 
yürütüldü? 

Kooperatifin yurt dışına açılma imkanı henüz 
olmadı. Şuan Gençlik ve Spor Bakanlığından 
sipariş aldığımız futbol toplarının üretimini 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yurt içinden 
çeşitli kulüplerden de talep 
gelmekte ancak Gençlik 
ve Spor Bakanlığından 
almış olduğumuz futbol 
toplarının yoğun siparişini 
tamamladığımızda, yurt içi 
ve yurt dışında da faaliyet 
göstermeyi planlıyoruz.

Kula Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi’nin diğer kooperatifler ile olan 
ilişkileri nasıl, ortak faaliyetlerde bulunuyor 
musunuz? 

Şuan ki pozisyonumuz itibariyle Kula Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak 
Manisa’da faaliyet gösteren kooperatif ve 
derneklerin birbirleriyle koordine olduğu gruba 
bizler de mensubuz. Ajansınız tarafından 
organize edilen Üreten Şehrin, Üreten 
Kooperatifleri etkinliğine katılım sağladık. 
Orada Manisa’nın tüm kooperatifleri ile bir 
araya geldik. Ancak yakın zaman içinde birebir 
Sivil Toplum Örgütleri ile ortak bir faaliyetimiz 

gerçekleşmedi ancak ilerleyen dönemde tabii 
ki ortak faaliyetlerimizin olmasını bizler de arzu 
ediyoruz.

Peki kooperatifimiz, diğer STK ya da kamu 
kurumları ile de ortak çalışmalara imza atıyor 
mu, bu konuda neler söylemek istersiniz?

Bu kapsamda bölge dışından, Dinar 
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ile Dinar’da da top dikim 
faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin bir planlama 
söz konusu. Bu konuda protokol sürecimiz 
ve eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. 
İnşallah gerçekleştiğinde Afyonkarahisar’daki 
kadınlarımıza top dikmeyi öğretmiş ve ekonomik 
gelir elde etmelerine destek sağlamış olacağız.

Kooperatifin kurumsallaşması ve 
görünürlüğünün (web sitesi, sosyal medya 
vb)  arttırılması amacıyla gerçekleştirmekte 
olduğunuz faaliyetleriniz var mıdır? 

Kooperatifimizin kurumsallaşması ve 
görünürlüğünün arttırılmasına yönelik henüz 
bir faaliyetimiz söz konusu değil. Ama bir 
yandan bu konuda çalışmalarımızı geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Çünkü kurumsallaşmanın önemine 
çok inanıyoruz. Ancak şimdilik atölyemizin 
tadilatına öncelik verdik, o devam ediyor, 

bir yandan da top imalatımızı sürdürüyoruz. 
Atölyemizin kurulumu tam anlamıyla bittiğinde 
web sitesi, sosyal medya vb. faaliyetler üzerine 
yoğunlaşmayı planlıyoruz. 

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

Zafer Kalkınma Ajansının bölgesel kalkınma 
konusunda üstlendiği koordinasyon rolünü 
aktif olarak yerine getirdiğini, desteklediği ve 
gerçekleştirdiği projelerin bölgesel kalkınmada 
yöreye katkısının maksimum seviyede olduğunu 
düşünüyorum. Yerli ve yabancı yatırımların 
stratejik ve planlı şekilde arttırılması yönünde 
yapmış olduğu tanıtım ve rehberlik hizmetinin 
de bölgesel kalkınmaya olan faydasının 
yadsınamaz olduğu kanaatindeyim. Bu noktada 
Yatırım Destek Ofisi Uzmanları başta olmak 
üzere Bölgemiz için özverili şekilde hizmet 
vermekte olan tüm uzmanlarımızı ayrıca tebrik 
etmek isterim. 

Yakın zamanda gündeminize aldığınız farklı 
projeleriniz de olacak mı? 

Yakın zamanda futbol topu imalatının yanında, 
özellikle voleybol ve hentbol topları gibi farklı 
ürünlerin üretimine de başlamayı hedefliyoruz. 
Bunun dışında e-ticaret sözleşmelerinin 
yapılması gündemimizde. İlaveten 
yaygınlaştırma faaliyetlerimiz kapsamında, 
farklı il ve ilçelerde üretim atölyeleri kurarak 
bu atölyelerde eğitim faaliyetleri düzenlemeyi 
planlıyoruz. 

Kula Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 
ve faaliyetleri hakkında yaptığınız bilgilendirme 
için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek 
istediğiniz bir husus var mıdır? 

Amacımız, Yerli Spor Malzemeleri Üretimi 
Projesinin uygulama süresinin bitiminde Kula 
Kaymakamlığı olarak kooperatifi mümkün 
olan en iyi noktaya taşıyabilmek. Bu amaçla 
kooperatiften çekildiğimizde altyapısı kurulmuş, 
pazarlama ağları oluşmuş, hem üretimin 
hem de kadınlarımıza sağlayacak ekonomik 
faydanın maksimum düzeye çıkabilmesi için 
gerekli olan tüm koşulların sağlandığı bir ortam 
oluşturmak için var gücümüzle çalıştığımızdan 
emin olabilirsiniz. Bu noktada Kula Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak 
bize kendimizi tanıtma imkanı sağladığınız için 
teşekkür ederiz.
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Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP) 
kapsamında Ajansımızın desteği ile Afyonkarahisar Emir Murat 
Özdilek MTAL’de “Gastronomi Şehri Öğrencileri Yöresel Mutfağı 

ile Buluşuyor” projesi hayata geçirildi.

Tarihin en eski dönemlerinden 
beri birçok medeniyete 
ev sahipliği yapmış olan 
Afyonkarahisar tarihi ve kültürel 
değerlerin izlerini taşıyan bir 
coğrafyada yer almakta ve 
ekonomisi tarım ve hayvancılığa 
dayalıdır. Bu durum, yemek 
kültürünün oluşmasında temel 
belirleyicidir. Afyonkarahisar 
yöresi yemekleri incelendiğinde, 
çorbalar, et yemekleri, sebze 
yemekleri, pilavlar, hamur işleri 

ve tatlı çeşitleriyle oldukça zengin bir mutfağa sahiptir. Hamur işlerinin de 
yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bölgede yetişen bazı ürünlerin yöre 
yemeklerinde yoğun olarak kullanılması çeşit zenginliği oluşturmaktadır. 
En başından beri Afyonkarahisar’ın gastronomi yolculuğunun içinde 
yer alan Ajansımız verdiği destekler ve paydaşları ile birlikte geliştirdiği 
projeler ile gastronomi 
turizminin gelişmesine katkı 
sağlamaktadır.

Hayata geçirilen proje ile 
UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağına gastronomi alanında 
dâhil olan Afyonkarahisar’da 
bu alanda mesleki eğitim 
gören öğrencilere yöresel 
ürünlerin profesyonel 
mutfaklarda kullanılması 

Gastronomi Şehri Öğrencileri 
Yöresel Mutfağı ile Buluşuyor 

Program : Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi   
  Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik 
  Anadolu Lisesi

Proje Adı : Gastronomi Şehri Öğrencileri Yöresel  
  Mutfağı ile Buluşuyor

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 612.506,44 TL

: 551.169,18 TL

: %89,99

: 12 Ay

: Afyonkarahisar

: Merkez

PROJELERDEN 
GELİŞMELER
Hazırlayan | İzleme ve Değerlendirme Birimi

ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
DESTEKLENEN

MEGDEP
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bilincini kazandırmak, Türk mutfağının gelişimine katkı sağlamak 
amaçlandı. Bu kapsamda Okulun yiyecek içecek hizmetleri alt yapısı 
iyileştirildi ve uygulama oteli mutfağı modernize edildi. Alan öğretmenleri 
80 saat eğitici eğitimi aldı, teknik gezilerle tecrübe paylaşımları yapıldı. 
2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminde proje mutfağında ve 
atölyelerde günlük olarak ortalama 25 öğrenciye eğitim verildi. Proje ile 
öğrenciler, öğretmenler, mesleki eğitim merkezi ve halk eğitim merkezi 
kursiyerlerinden oluşan toplam 1.600 kişiye ulaşıldı.

Projeye başlanmadan önce 
günlük olarak yaklaşık 750 
porsiyon üretim yapılırken 
proje sonrasında bu rakam 
1.380’e çıkarıldı. Bu proje ile 
tüm öğrencilerin son teknoloji 
ekipmanlarla donatılan atölye 
imkânlarından faydalanmaları 
ve mezun olduklarında daha 
donanımlı ve kalifiye meslek 
elemanı olmaları sağlanacaktır.
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Ajansımızın “Geleceğim Mesleğim” temasından hareketle mesleki 
eğitim altyapısının ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla ilan ettiği 
Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 

desteklediği “Okul-Sanayi İş Birliği ile Mesleki Eğitimde Endüstri 4.0 
Dönüşümü” projesi ile Tavşanlı MTAL’deki CNC Atölyesi ve Elektrik-
Elektronik Teknolojisi alanına son teknoloji makineler ve eğitim setleri ile 
donatılan Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuvarı kuruldu.

Proje ile CNC fiber lazer kesim makinesi, endüstriyel tip 3D yazıcı, 
mekatronik eğitim seti (boşaltım ve taşıma istasyonu, işleme istasyonu, 
test ve ayırma istasyonu), yenilenebilir enerji eğitim seti, process&scada 
eğitim seti ve akıllı bina otomasyon sistemleri uygulama seti okula 
kazandırıldı.

Okul-Sanayi İş Birliği ile Mesleki Eğitimde Endüstri 
4.0 Dönüşümü Projesi

Program : Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali   
  Destek Programı 

Proje Sahibi : Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje Adı : Okul-Sanayi İşbirliği ile Mesleki Eğitimde 
  Endüstri 4.0 Dönüşümü

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 632.522,00 TL

: 498.032,30 TL

: %78,74

: 18 Ay

: Kütahya

: Tavşanlı
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MEGDEP

Yeni atölye ve laboratuvarlarda eğitim gören öğrencilerin tasarım, 
üretkenlik ve yenilikçilik kapasiteleri geliştirilerek piyasanın ihtiyaç 
duyduğu nitelikli bireyler yetiştirilmektedir. Aynı zamanda düzenlenen 
eğitici eğitimleri ile öğretmenlerin yeni teknolojileri tanıması ve teknik 
kapasitelerinin de arttırılması sağlandı. Bu makine ve ekipmanlar ile 
piyasanın ihtiyaç duyduğu ürünler üretilerek öğrencilerin gelir elde 
etmeleri ve istihdam edilebilirlikleri arttı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda Ajansımızın “Çalışan ve Üreten Gençler” 
programı kapsamında desteklediği proje ile genç kadınların 

ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, girişimlerini 
desteklemek, üretim becerilerini geliştirmek, böylece kadınların ekonomik 
menfaatlerini koruyarak, sağlıklı ve gelişmiş bir çevrede yaşamalarını 
sağlamak amaçlandı.

Proje kapsamında ilçede bir adet kadın kooperatifi ve futbol topu dikim 
atölyesi kuruldu. Üretilen ürünler Gençlik ve Spor Bakanlığına satılmakta 
ve kadınlar emeklerinin karşılığını almaktadır.

Manisa’nın Kula ilçesinde başlayan proje diğer il ve ilçelere de örnek oldu. 
İlk olarak Manisa’nın Selendi ilçesi ve Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde top 
dikim atölyeleri kurularak kadınlara top dikim eğitimi verilmeye başlandı. 
Önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artacağı düşünülmektedir.

Yerli Spor Malzemeleri Üretim Projesi

Program : Çalışan ve Üreten Gençler Programı

Proje Sahibi : Kula Kaymakamlığı

Proje Adı : Kula Yerli Spor Malzemeleri Üretimi 
  Projesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 2.703.000 TL

: 2.703.000 TL

: %100

: 15 Ay

: Manisa

: Kula

33ZAFER
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda faaliyet gösteren Ajansımızın desteklediği 
Eşme Ziraat Odaı Başkanlığının yürüttüğü  "Tohumdan Sofraya 

Gurma Lezzetler" projesi ile kırsalda yaşayan dezavantajlı kesimin 
istihdamının/istihdam edilebilirliğinin arttırılması ve yeni üretim 
modellerinin geliştirilerek Eşme çiftçisinin gelir seviyesinin artırılmasına 
katkı sağlamak amaçlanmıştır.

  Proje kapsamında SE-GE  sıralaması 409 olan Eşme ilçesinde 
(Yeleğen Beldesi) atıl halde bulunan kamu binası tadilat ettirilerek 
gıda üretimhanesine dönüştürülmüştür. Turşu üretimi için gerekli ekip 
ve makinalar (çiçek ucu ayıklama mak., hava üflemeli yıkama mak., 
iğneleme makinası, fermente ürün hazırlama tankları, harmanlama 
tankları, kalibre makinası, ayıklama makinası) fabrikamıza 
kazandırılmıştır. Bunun yanı sıra   fabrikanın  arka kısmında kalan 
bahçe kısmına 840 m2 fide serası kurulmuştur. Fabrikada çalıştırılmak 
üze 7 kadın, 4 erkek personel istihdam edilmiştir. Eşme Ziraat Odası 
Başkanlığı tarafından yürütülen projede hedef; bölgede üretilen 
sebzelerin tohumdan üreticinin kendi serasında fide olarak yetiştirilmesi; 
yetiştirilen fidelerin sözleşmeli tarım modeli ile bölgede ekiminin 
yapılarak ürüne dönüştürülmesi; ürünlerin ise gıda üretimhanesinde 
işlenerek tohumdan sofraya katma değer haline gelmesidir. Böylece 
üretimin her aşamasında yerli halk gelir elde edecek daha fazla kadın 
istihtam edilerek sosyal hayata katılacak ve bölgede üretilen ürünler 
daha çok tanınır hale gelecektir. Bununla birlikte bölgede yatırımların 
arttırılması için özel teşebbüslere örnek olunacaktır.

‘’EZO GURME’’ markasıyla bölgeye kazandırılan üretimhane için 
sözleşmeli ekim ile bölgede  üretilen turşuluk sebzelerin çeşitliliğini 
arttırarak turşu üretiminde daha iyi bir konuma gelmak amaçlanmaktadır. 
Yine aynı şekilde kuru sebze ve meyve (domates, biber, patlıcan, 
dolmalık, kabak, şeftali, armut, elma vs) üretimi gerçekleştirilecektir. Ev 
tipi salça, ev tipi salamura yapmak fermente ürün çeşitleri üretimi için 
çalışmalara başlandı. Piyasalarda ki arz-talep dengesine göre bölgede 
üretilen sebze ve meyveler kadın eli ile katma değer haline getirilecek 
ve çiftçimiz desteklenmeye devam edilecektir.

Tohumdan Sofraya Gurme Lezzetler Projesi

Program : 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
  Programı (SOGEP)

Proje Sahibi : Eşme Ziraat Odası Başkanlığı

Proje Adı : Tohumdan Sofraya Gurme Lezzetler 
  Projesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 1.638.599 TL

: 1.300.000 TL

: %79,34

: 24 Ay

: Uşak

: Eşme

3434 ZAFER

SOGEP
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Hazırlayan | İbrahim Altıntaş | Uzman | Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

İbrahim 
PEHLİVAN
Pehlivan Marble 
Firma Sahibi

İbrahim Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Merhaba, öncelikle röportaj imkânı için 
teşekkür ederim. İlk ve ortaokulu memleketim 
Afyonkarahisar’da okuduktan sonra liseyi 
Eskişehir Fen Lisesi’nde ve üniversiteyi ODTÜ 
İktisat Bölümü'nde tamamladım. Kamuda farklı 
kurumlarda yaklaşık 10 sene çalıştıktan sonra 
Pehlivan Marble ve Otomotiv şirketini kurdum. 
Evliyim, 3 oğlum var.

Firmanız ne zaman kuruldu, tarihçesi hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Mermer sektöründe yabancı dil bilen oyuncu 
eksikliğini bildiğim için alım satım kanadından 
mermer sektörüne girmeye çalıştım ama 
sektör hakkında hiç bilgim olmadığı için ufak bir 
deneme sonucu başarısız oldum. Sonrasında 
araç alım satım işini kurup oturttuktan sonra 
içimde ukde kalan mermer sektörüne KOSGEB 

Girişimcilik Desteği’nin de katkısıyla giriş 
yaptım. 2020 yılı Eylül ayında firmamızı kurduk, 
2021 yılı Şubat ayında ise üretime başladık. 

İlk zamanlarda hiç tecrübem ve bilgim olmadığı 
için çok zorlandım. Aldığım makinaları nasıl 
çalıştıracağımı bilmiyordum ama öğrendim 
çok şükür. O dönemde doğaltaş sektöründe 
hareketli bir piyasanın olmasından dolayı biz de 
hızlı bir şekilde büyüdük. Daha sonra İscehisar 
Mermer İhtisas OSB’de bir fabrika kurduk ama 
son dönemdeki piyasadaki yavaşlamalardan 
dolayı henüz oraya geçemedik. 

Firmanızın misyonu ve vizyonu hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Misyonumuz; dünya standartlarında verimlilikle 
çalışan, kalite ve çalışan memnuniyetini 
önceliklendiren, rasyonel büyümeyi ön planda 
tutan bir firma olmak. 

Vizyonumuz; ülkemizin ve global piyasanın 
üretimde ve tedarikte lider firmaları 
arasına girebilmek, bu hedefe ileri teknoloji 
makineleşme, yüksek çalışan ve müşteri 
memnuniyeti ile yüksek kaliteli üretimle 
ulaşabilmektir.
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Ne tür hizmetleriniz mevcuttur, hangi sektörlere 
yönelik ürün üretmektesiniz, ürün yelpazeniz 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Doğaltaş sektöründe patlatma panel ve mozaik 
sektöründe hizmet etmekteyiz. Birçok model 
ve renkte 50’nin üzerinde ürünümüz var. 
Ürünlerimiz iç ve dış mekânlarda dekorasyon 
için kullanılıyor. İscehisar OSB’ye yaptığımız yeni 
yatırımın tamamlanmasıyla beraber inşallah 
ebatlı malzeme üretimine de başlayacağız. 
Böylece yer döşemesi, ıslak zemin ve mutfak 
tezgâh ürünlerinde de hizmet vermeye başlamış 
olacağız.

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

Firmamızın Ar-Ge çalışması hâlihazırda 
olmamakla birlikte yeni modeller geliştirmeye 
çalışıyoruz. Yeni taşlarla yeni modeller deneyip 
bunları piyasaya arz etmeye çalışıyoruz. Eğer 
piyasadan kabul gören bir ürün olursa onun 
seri üretimine geçiyoruz. Mesela geçtiğimiz ay 
yeni geliştirdiğimiz bir model müşteriden kabul 
aldı ve ürüne ilk siparişimizi almış olduk.

Firmanızın yurt içi pazarları hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Daha öncesinde yurt içi satışımız hiç yoktu 
tamamen yurt dışına satış yapıyorduk. 
Bunu aracılar vasıtasıyla yapıyorduk ama 
üretimimizin tamamı ihraç ediliyordu. Yurt dışı 
piyasalarının yavaşlamasıyla beraber son 6 
aydır yurt içine de satış yapmaya başladık. Yurt 
içinde uygulamacı, aracı, depocu ile beraber son 

tüketiciye de ürünler verebiliyoruz. Türkiye’nin 
her yerine internet üzerinden satış yapıyoruz. 
Çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile 
birlikte sahil kesimlerine daha çok satışımız var.

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

Bizim ana üretim kalemimiz olan patlatma 
panel ürünlerini genel olarak Amerika, 
Kanada ve Avustralya pazarlarına satıyoruz.
Son dönemlerde bu piyasaların yavaşlamış 
olmasından dolayı Balkanlar ve Doğu Avrupa 
taraflarına da ürün vermeye başladık. Şu anda 
Makedonya, Kosova ve İsrail’e mal veriyoruz. 
Birkaç ülke ile daha görüşmemiz var ama 
henüz neticelenmedi.

Firmanızın gelecek hedefleri hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 

İlk etapta İscehisar Mermer İhtisas OSB’ye 
yapmış olduğumuz yatırımın eksiklerini 
tamamlayıp 2023 yılının yazında oraya 
taşınmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla kapasitemizi 
de artırmış olacağız. Önceden tek bir müşteriye 
çalışıyorduk şimdi müşteri portföyümüzü 
çeşitlendirmeye başladık. Türkiye’den ve yurt 
dışından birçok müşteriye hitap eder hale geldik. 
Bu ağı daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. 

Uluslararası belli başlı tedarik zincirleri var. Biz 
bunlardan birisi ile çalışıyorduk. Yine burada 
da portföy yapmak için çeşitli firmalarla 
görüşüyoruz. Eğer görüşmelerden netice 
alabilirsek 1 veya 2 büyük tedarik zinciri 
firmanın daha tedarikçi ağına katılacağız.

İlk zamanlarda fason üretiyorduk sonraları kendi 
taşımızı üretmeye başladık. Satışımızı aracılara 
yapıyorduk ve ürünlerimiz aracılar vasıtasıyla 
ihraç ediliyordu ama şimdi kendimiz de direkt 
ihracat yapmaya başladık aynı zamanda 
aracılara vermeye de devam ediyoruz. Yine 
ihracat yaptığımız ülkeleri çeşitlendirmeyi 
hedefliyoruz. 

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

Fuarlara ziyaretçi olarak katılım sağlamaktayız. 
Stant açmak için birkaç girişimimiz oldu ama 
fuarların yoğunluğundan dolayı eski firmalara 
öncelik verdikleri için henüz fuara katılamadık. 
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Bunun yanında sosyal medya üzerinden reklam 
çalışmaları yapıyoruz. Sosyal medya grupları 
müşteriye ulaşım açısından çok faydalı oluyor.  
Birçok yeni müşterimizle bu kanal aracılığıyla 
tanışıyoruz. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında 
zaman zaman müşteri ziyaretlerine çıkıyoruz. 
Bu turlarda tanıştığımız müşterilerimize hizmet 
vermeye çalışıyoruz.

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

Zafer Kalkınma Ajansına yazdığımız projenin 
ana fikri üretim kapasitemizi artırmak ve bunun 
neticesinde daha önceden üretim kapasitesi 
eksikliğinden dolayı nüfuz edemediğimiz 
uluslararası tedarikçi zincirlerine katılabilmek 
ve dolayısıyla ihracatımızı, satışımızı, personel 
sayımızı artırmaktı. Bununla beraber biz 
atık mermerlerle çalıştığımız için ve bu proje 
neticesinde kapasite artışımızdan dolayı daha 
çok atık mermer değerlendirilip ekonomiye 
kazandırılmış olacak. Proje kapsamında 3 yeni 
makine daha almış olacağız. 

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

Zafer Kalkınma Ajansı ile tabii ki tekrar 
çalışmak isterim. Ajansın bu desteğinden dolayı 
ve firmama katkısından dolayı son derece 
memnunum. Farklı sektörlere de yatırım 
yaparak portföy oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer 
uygun bir destek açılırsa bu konuyla ilgili tekrar 
başvurmayı düşünüyorum. 

Röportajımızı bitirirken son olarak neler 
söylemek istersiniz? 

Bana burada röportaj şansı verdiğiniz için 
sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Ülkemin 
bu seçkin kurumlarının faydalı desteklerinin 
katlanarak devam etmesini ve ihtiyaç 
noktalarına dokunmalarını başta sanayici 
meslektaşlarım olmak üzere tüm ülkem adına 
temenni ediyorum.

37ZAFER
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Sebaste Antik Kenti, Uşak il merkezine 38 km, Sivaslı ilçesinin ise 2 km 
güneyinde Selçikler köyünde yer almaktadır. Yerleşim konumu sebebiyle 
eski çağlardan itibaren oldukça önemli bir merkezdir. Sebaste, Akmonia 
ve kuzey ticaret yolu (Sardeis’ten Smyrna’ya) ile Eumeneia ve güney 
ticaret yolunu (Ephesos’tan Lykia’nın kıyı kesimlerini) birleştiren merkezi 
bir konumda yer almaktadır. Bir yandan Gediz Irmağı’nın (Hermos) 
yukarı havzasındaki kollarından Banaz Çayı (Sindros), diğer yandan 
Büyük Menderes’e (Meanderos) karışan kollarla sulanan bölge, verimli 
topraklara sahiptir. Aynı zamanda Sivaslı’nın doğusundaki Bulkaz 
Dağı’nda da zengin kaynak suları yer almaktadır. İç Anadolu Bölgesi’ne 
göre ise daha ılıman bir iklime sahiptir. 

Sebaste, Augustus tarafından kurulan kentler arasında yerini almış 
olmasına rağmen hikayesinin başlangıcı çok daha eskiye, Geç 
Neololitik Dönem’lere dayanmaktadır. Sebaste’nin kurulduğu merkezde 
bulunan höyükte en erken buluntular Geç Neolitik Dönem’den itibaren 
başlamakta ve kesintisiz olarak günümüze kadar da devam etmektedir. 
Roma Dönemi’ndeki kuruluşunun asıl amacı, kırsal alanlardaki 
küçük yerleşimleri bir araya getirmek ve bunların tek bir merkezden 
yönetilmesini sağlamaktır. 

Sebaste, Frigya Bölgesi sınırları içerisinde bulunurken, MÖ 5. yüzyılda 
bölgenin ikiye ayrılması ile birlikte Megale Frigya sınırları içerisinde yer 

almıştır. Bir dönem Pers egemenliği altında kalan bölge, Büyük İskender 
zamanında Antigonos tarafından yönetilmiş, daha sonra Bergama Krallığı 
idaresi altına girmiştir. MÖ 189’dan sonra ise Roma İmparatorluğu 
egemenliğine girmiştir. MS 360’lardan sonra bölge Phrygia Pacatiana 
olarak adlandırılmıştır MS 536’dan itibaren Lustinianos, bölgede 

Hazırlayan | İsmail Beyribey | Uzman | Uşak Yatırım Destek Ofisi
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Antik Kenti
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Bulkaz Dağları ile Sivaslı İlçesi'nin görünümü (Taştemür, E.)
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hakimiyeti elinde tutan kişiye comes (imparatorluk muhafızları) rütbesi 
vermiş ve bu kişi bölgede isyanlarını durduran ve engelleyen Phrygia’nın 
Biokolytes (yöneticisi)’i olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırma, MS 11. ve 
12. yüzyıla kadar bölgede coğrafi ya da kilise teşkilatını belirten bir terim 
olarak kullanılmaya devam etmiştir. 

Günümüzdeki ismiyle Selçikler yerleşimini Sebaste kentine ilk defa 
lokalizasyon eden Hamilton’dur. Hamilton, Selçikler’deki eski caminin 
duvarındaki yazıtta Sebaste isminin yer aldığını görmüştür. Ayrıca 
kiliseler bölgesindeki başka bir yazıtta da kentin isminin tekrar geçtiği 
görülmüştür. Ramsay, Sebaste kentinin lokalizasyonu için çok fazla yazıt 
bulunmasından dolayı kentin Selçikler, Sivaslı ve Pınarbaşı koyu arasını 
kapsayan bölgede olduğunu belirtmektedir. 

Sebaste kelimesi, Roma İmparatoru Augustus’a (MÖ 27-MS 14) yakın 
olan, sadık olan anlamında kullanılan bir kelimedir. İmparator Augustus’un 
bu kenti, Apollon kehanet merkezine danışarak MÖ 20 yılında kurmuş 
olduğu ele geçen yazıttan bilinmektedir. Fıratlı, Sivaslı ilçesinin adının 
“Sebaste” kelimesinin Türkçeleşmiş hali olduğunu belirtmektedir.  Selçikler 
ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında ele geçen yazıtlardan 
anlaşıldığı kadarıyla polis, strategos (ordu komutanı), agoranomos 
(pazar alanlarının kontrol eden kişi), adlarının geçmesi, buranın önemli 
bir kent olduğunu göstermektedir. Ayrıca Hierokles listelerinde Sebaste, 
Phrygia Pacatiana’nın piskoposluk merkezleri arasında gösterilmektedir. 

Selçikler’de yapılan kurtarma kazılarında bulunan çok sayıda eser 
Afyonkarahisar, Uşak ve İstanbul Arkeoloji Müzelerine götürülmüştür. 

Sebaste'nin Phrygia'daki konumunu gösteren harita Tabernee-Lampe 
2008.fig.1-1.

2022 yılında yapılan çalışmalardan sonraki görünüm
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Bunlar arasında İstanbul Arkeoloji Müzelerine götürülen Zeus Adak 
Heykeli önemli eserler arasındadır. Sebaste kenti, Augustus Dönemi’nden 
Gordianus III zamanına kadar sikke basmıştır. Bu sikkeler arasında ön 
yüzlerinde Dinoysos başı, Men, Genç Herakles; arka yüzlerinde ise Zeus, 
Kybele, Gorgon’u öldüren Perseus, İmparator Caracalla, Nehir Tanrısı 
(Banaz çayı personifikasyonu) tasvirleri olan sikkeler görülmektedir. 
Sebaste’nin ayrıca Temenothyrae (Uşak-Merkez) kenti ile ortaklaşa sikke 
bastığı da bilinmektedir. 

Kentin keşfi, 1963 yılında İstanbul Arkeoloji Müzelerine gelen bir şahsın 
elinde bulunan estampajı yapılmış aziz tasvirlerini müze yetkililerine 
göstermesi ve bunlar hakkında bilgi almak istemesiyle başlamıştır. 

Şahıs tasvirlerin önemli olduklarını anlayınca daha fazla bilgi vermeden 
müzeyi terk etmiştir. Daha sonra ise 1964 yılında Bursa Müzesi Müdürü 
satın almak istediği eserler için İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile temasa 
geçmiş, müze yetkilileri bu eserlerin daha önce İstanbul Arkeoloji 
Müzelerine estampajları getirilen eserler olduğunu anlamış ve kısa bir 

araştırma sonucunda eserlerin Uşak ili-Sivaslı ilçesi, Selçikler köyünden 
getirildiği tespit edilmiştir. 

Selçikler köyünde acilen kurtarma kazısı yapılması gerektiğini anlayan 
Dr. Nezih Fıratlı 1966-1978 yılları arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
adına, 13 sezon süren kazıları gerçekleştirmiştir. Daha sonra Dr. Fıratlı’nın 
ansızın ölümü ile kent kaderine terk edilmiş ve 2016 yılında başlayan 
Doç. Dr. Münteha Dinç başkanlığında yapılan ön çalışmalara kadar hiçbir 
çalışma yapılmamıştır. 

2017 yılında Doç. Dr. Emre Taştemür başkanlığında başlayan detaylı 
yüzey araştırmaları bunun akabinde İngilizce-Türkçe bir kitap yayınına 
dönüşmüştür. Bu yüzey çalışmalarında Sebaste ve çevresinde yer alan 
tüm köy, dağ, orman ve ovalarda incelemeler yapılmış, bu incelemeler 
sonucu 29 maddi kültür kalıntısına rastlanmış ve bu yerler ilk defa bu 
proje ile tespit edilerek yetkililerle paylaşılmıştır. 2022 yılından itibaren 
ise kentte kazı için gerekli çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları 
yapılmıştır.

1966-1978 yılların küçük kilisede yapılan çalışmalar Tümülüslerden genel görünüm

Büyük Kilise içinden görünüm
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Hazırlayan | Elif Zeytin | Uzman | Kütahya Yatırım Destek Ofisi

Yatırımların 
Yeni Cazibe Merkezi 

ALTINTAŞ

İLÇ
E T

ANITI
MI

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi ismini ilçe köylerinin çoğunun üzerinde 
bulunduğu ovadaki köylerden biri olan Altıntaş köyünden almaktadır. 
Günümüzde ilçe merkezi olan yer ise eski adı Kurtköy olan yerleşim 
yeridir. İlçenin diğer köylerinde olduğu gibi Kurtköy de Orta Asya’dan 
gelen Türkmenler tarafından 1074 yılından önce Bizans İmparatorluğu 
ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yer alan tampon bölgede kurulmuştur.

Coğrafi Durum ve Doğal Yapı

Kütahya il merkezinin güney doğusunda ve 49 km uzaklığında bulunan 
Altıntaş ilçesinin yüzölçümü 905 km2’dir. Batı yönünde Murat Dağı, 
Doğu-Kuzey-Güney yönlerinde geniş bir düzlük olarak Altıntaş ovası 
bulunur. Akarsu olarak Porsuk çayını besleyen Beşkarış ve Yeşilyurt 
çayları vardır. İklimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. İlçe 
kuzeyden Kütahya-Merkez ilçe, güneyden Dumlupınar ilçesi, doğudan 
Afyonkarahisar’a bağlı İhsaniye İlçesi ve batıdan, Aslanapa ve Gediz 
İlçeleri ile çevrilidir. Oysu-Saraycık Köyleri civarında önemli bir orman 
varlığı da  mevcuttur.

Tarihi ve Turistik Alanlar

Zafer Anıtı
Zafer Anıtı, Zafertepeçalköy'de Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 
sevk ve idare edildiği 1181 rakımlı tepede yer almakta olup geleneksel 

olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine ev sahipliği 
yapmaktadır. Anıtı meydana getiren üçgen bloklar çatılmış silahların 
uzaktan görünüşüne ve alev alev yanan meşaleye benzeyen anıt bir 
bütün olarak ise düşmana karşı tek vücut olan Türk Milletini sembolize 
etmektedir.

Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı
Atatürk, 31 Ağustos 1922 günü muhabere sahasını gezerken şehitler 
arasında düşman topçu mermisinin açtığı çukura gömülmüş bir 
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sancaktar görür. Aziz şehit toprağın üstünde katılaşmış kolu ile sancağı 
dimdik tutmaktadır. Bu manzaradan duygulanan Başkomutan, savaş 
sonrasında yapılacak meçhul asker anıtı için bunun sembol alınmasını 
emreder.  Anıt, Zafertepeçalköy'de bulunmaktadır.

Üç Komutan ve Kırık Kağnı Anıtı

Bu anıt, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün, 31 Ağustos 1922 
günü muharebe alanını dolaştıktan sonra İsmet Paşa ve Fevzi Paşa 
ile Zafertepeçalköy’de yıkık bir evin avlusunda, kırık bir kağnı üzerinde 
son durum değerlendirmesini yaptıkları anı sembolize eder. Anıt, 
Zafertepeçalköy'de bulunmaktadır.

Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği
Yüzbaşı Şekip Efendi 14. Süvari Tümeninin 3. Alayı, 2. Bölük Komutanıdır. 
29 Ağustos 1922 günü bölüğünün başında büyük bir cesaretle düşman 
askerleriyle çarpışmış ve 2.000 kadar düşman askerini esir almıştır. 
Düşman toplarını ele geçirmek üzere hücuma geçtiğinde bir kısım 

askeriyle birlikte şehit düşmüştür. Şehitlikte yer alan anıt, 29 Ağustos 
1922 Muharebesinde düşmana hücum eden Türk Süvari Kolordusunun 
verdiği şehitler anısına yapılmıştır. 

Sosyal Yapı

Altıntaş’ın 2021 yılı nüfusu 15.506’dır. Nüfusun 5.311’si ilçe merkezinde 
yaşamakta olup geri kalan kişiler ilçeye bağlı belde ve köylerde 
ikamet etmektedir. Altıntaş ilçe merkez nüfusunun yaklaşık dörtte biri 
Romanlardan oluşmaktadır. İlçede Romanların çoğunlukta olduğu 
mahalleler bulunmaktadır.

Sepet, kalbur, gözer, çapa, puluk, sacayak ve masa gibi malzemeler 
üreterek geçimlerini sağlayan Altıntaş Romanları, 1947’de Altıntaş 
ilçe merkezinde yerleşik düzene geçmeden önce, kışın Altıntaş’a bağlı 
Genişler, Karaağaç ve Akçaköy başta olmak üzere çevre köylerde, 
yazın ise yaylalarda ve köylere yakın yerlerde kurdukları çadırlarda 
yaşamaktaydı. Yerleşik düzene geçtikten sonra belli bir süre daha 
çadır hayatını devam ettiren Romanlar 2000’li yıllardan bugüne seyyar 
satıcılık, esnaflık, hayvancılık, galericilik gibi çeşitli meslek gruplarında 
başarılar elde etmektedir.

İlçe merkezinde ikamet eden vatandaşların tamamı sosyal ve kültürel 
açıdan uyum içinde yaşamlarını devam ettirmektedir. Bu huzur ve uyumu 
devam ettirmek için tüm kesimlerin sosyal şartlardan yeterli düzeyde 
yararlanabilmesi amacıyla geliştirilen “Roman Kültür Evi” projesi 2021 
yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje kapsamında tek katlı 1.160 m2 
inşaat alanlı “Roman Kültür Evi” inşa edilecektir. Tesisin 2023 yılı içerisinde 
hizmete açılması planlanmaktadır.
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Ekonomik Yapı

Altıntaş ilçesinin başlıca geçim kaynağı tarımdır. Buğday, arpa, şeker 
pancarı, mısır, fasulye ve nohut ilçenin öne çıkan tarım ürünleridir. 
Karasal iklim şartlarının etkisiyle meyvecilik çok fazla gelişmemiştir. İlçe 
aynı zamanda zengin mermer yataklarına sahip olup sınırlı sayıda da olsa 
nu alanda faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. 

Altıntaş sınırları içerisinde ülkemizdeki tek bölgesel havalimanı olan 
Zafer Uluslararası Havalimanı ve 2018 yılında tüzel kişiliğini kazanmış 
olan Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (Zafer OSB) yer 
almaktadır. Özellikle Zafer OSB sunduğu yüksek oranlardaki teşvik 
imkanlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmekte olup 565 hektar genişliğe 
sahip OSB’nin büyük bir kısmı yatırımcılara tahsis edilmiş durumdadır.

Zafer OSB

Zafer OSB 565 hektar alan üzerinde 2017 yılında kurulmuştur. İmar 
planında 52 sanayi parseli bulunmakta olup 44 sanayi parselinin tahsisi 
yapılmıştır. 2023 yılının ilk yarısı itibarıyla yer tahsisi yapılan firmaların 
inşaata başlaması ve kademeli olarak üretime geçmesi öngörülmektedir. 
Zafer OSB’de faaliyet gösterecek olan firmalar ağırlıklı olarak cam, 
seramik, porselen, küçük ev aletleri, beyaz eşya, tekstil ve dokuma, 
kağıt üretimi, makine sanayi ile mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren 
firmalardır.  

Kütahya ili yatırım teşvik sisteminde 3. Bölgede yer alırken Zafer OSB’de 
yatırım yapan firmalar 5. Bölge teşviklerinden yararlanabilmektedir. Bu 
nedenle OSB, Kütahya ilinde sunulan en yüksek bölgesel teşvik oranı ile 

en cazip yatırım yeri konumundadır. Sunduğu yüksek destek oranları ile 
Zafer OSB’ye olan ilgi büyüyerek artmakta olup mevcut OSB alanına 
ilave olarak 848 hektar alanın da OSB sınırlarına dahil edilmesi yönünde 
gerekli çalışmalar başlamıştır. Genişleme bölgesinden toplam 2 milyon 
m² tahsis talebi alınmıştır. 

Bu kapsamda, Zafer OSB’nin kısa sürede 1.413 hektar alana yükseleceği, 
5 yıl içerisinde ise 3.etap olarak planlanan 600 hektar genişleme 
alanının da dahil edilmesiyle birlikte toplam 2.000 hektar (20 Milyon m2) 
alandan daha fazla bir alana ulaşarak bölgede önemli bir konuma geleceği 
öngörülmektedir.

Zafer Havalimanı 

Zafer Havalimanı, Kütahya-Afyon-Uşak illerinin hava ulaşım sorununu 
çözmek üzere projelendirilmiş Türkiye’nin ilk Bölgesel Havalimanı’dır. 
Ayrıca tamamı özel sektör tarafından inşa edilen ve işletilen ilk 
havalimanıdır.

Havalimanı, kuru kimyevi tozlu, su köpük sitemli yangın söndürme 
araçları, karla mücadele araçları ve pist frenleme ölçüm cihazları ile 
tam teşekküllü olarak hizmet vermektedir. Ayrıca sağlık hizmetleri 
için ambulans ve teknik ekipler de mevcuttur. Havalimanı hizmete 
açıldığından beri ilk etapta yaklaşık olarak 120-140 kişiye doğrudan, 
350-400 civarında kişiye de dolaylı istihdam sağlamaktadır. Havalimanı, 
hemen yanında yer alan Altıntaş ilçesinde sosyal hayata ve ekonomiye 
canlılık katmaktadır.

Proje Teklif Çağrısı (PTÇ) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Kapsamında Altıntaş İlçesinde 
Desteklenen Projeler

# Program 
Kısaltması

Başvuru 
Sahibi Proje Adı İlçe Destek (TL) Bütçe (TL) Durumu 

1 ODAK Uğur Mermer Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi

Herkese Yetecek 
Kadar Kütahya Siyahı Altıntaş 1.316.594 3.417.177 Tamamlandı

2 ÇEDEP Altıntaş 
Belediye Başkanlığı

Altıntaş Belediyesi 
Güneş Enerjisi 

Kullanıyor
Altıntaş 523.877 1.071.572 Tamamlandı

3 YENEP Altıntaş İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü

Altıntaş Kendin Yap 
Atölyesi Altıntaş 118.905 158.360 Tamamlandı

4 SOGEP21 Altıntaş Belediye Başkanlığı Roman Kültür Evi Altıntaş 5.000.000 5.600.000 Devam Ediyor
TOPLAM 6.959.376 10.247.108
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Vizyoner Projeleriyle 

Dikkat Çeken ZAFER’e 

Bir Ödül Daha
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Renkli zemin üzeri, renkli kullanım

Siyah zemin üzeri, renkli kullanım

Siyah beyaz kullanım

Siyah zemin üzeri, Siyah beyaz kullanım

ZAFER KALKINMA AJANSI’NA 
BİR ÖDÜL DAHA

AVRUPA KALKINMA AJANSLARI 
BİRLİĞİ’NDEN ZAFER’E ÖDÜL

Bin TL’ye
VARAN HİBE
DESTEĞİ550

KOBİ’LERE
İMALAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN 

SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP
2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

0274 271 77 61-62 pyb@zafer.org.tr http://www.zafer.org.tr

PROJE SİZDEN

DESTEK BİZDEN

Proje Son Başvuru Zamanı
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ÇEDEP

Turizm ve 
Tarımsal Altyapılara 
Hibe Desteği
Milyon TL

TURİZM VE 
TARIMSAL ALTYAPI

MALİ DESTEK PROGRAMI

Program Referans No
TR33/23/TUTAP

Son Başvuru Zamanı
KAYS: 15.01.2023 I 23.59
TAAHHÜTNAME: 20.01.2023 I 18.00
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PROGRAMI
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ÇEDEP

KOBİ’lerde İstihdamın 
ve Üretimin Artırılması 
İç Finansman Desteği
Milyon TL

KOBİ’LERDE İSTİHDAMIN VE 
ÜRETİMİN ARTIRILMASI FİNANSMAN 

DESTEĞİ PROGRAMI

Program Referans No
TR33/23/KOBİSTFİN

Son Başvuru Zamanı
KAYS: 25.12.2022 I 23.59
TAAHHÜTNAME: 30.12.2022 I 18.00

ZAFER KALKINMA AJANSININ 
SOGEP BAŞARISI

948 İSTİHDAM

79,8 MİLYON TL DESTEK

124,8 MİLYON TL YATIRIM

46 /58 PROJE
%79 BAŞARI ORANI
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