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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 DERGİSİDergimizin hazırlıklarının sürdüğü dönemde 
ülkemiz 7.7'lik ve 7.6'lık iki depremle sarsıldı. 
Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, 
Kilis, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Adana 

ve Adıyaman'da ciddi şekilde hissedilen depremlerde 
çok  sayıda  vatandaşımız  hayatını  kaybederken;
bazıları  ise  yaralandı.  Yüzyılın  felaketi  neticesinde 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
ailelerine  sabır  ve  metanet,  yaralılara  acil  şifalar 
diliyoruz.  Devletimizin,  milletimizin  dayanışma  içinde 
mücadele verdiği bu kötü günleri hep birlikte atlatıp, 
yaralarımızı saracağız inşallah.

Değerli okuyucularımız,

13  yıldır  kesintisiz  olarak  üç  aylık  periyotlarla
yayımladığımız  ZAFER  dergimizin  2023  yılındaki  ilk
sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyar, Ajansımızda 

ve bölgemizde gerçekleşen önemli ekonomik, sosyal ve kültürel konulardaki gelişmelere yer 
verdiğimiz dergimizi istifadelerinize sunuyoruz. 

“Genç İstihdamı” teması kapsamında birçok faaliyet yürüten Ajansımız, Dünya Ekonomik Forumu 
tarafından 2020 yılında yayınlanan "Geleceğin Meslekleri" raporunda bahsedilen, 2025 yılında 
çalışma hayatında olacak gençlerin başarılı olmalarını sağlayacak on beceri ile ilgili olarak gençlerin 
farkındalıklarını artırmak amacıyla eğitim videoları hazırlandı. Zafer Kalkınma Ajansının YouTube 
sayfasında (https://www.youtube.com/@ZAFERKATR33) yayınlanan eğitimler gençlerin 
istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayacaktır.

Değerli paydaşlarımız, 

Manisa’da ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü sağlamak amacıyla Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir 
Belediyesi, Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Sanayi ve 
Teknoloji Müdürlüğü, Manisa Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Ajansımız arasında imzalanan 
“Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi Protokolü (MESİP)” kapsamında istihdam garantili CNC 
Operatörlüğü Eğitimi düzenlendi. “Genç İstihdamı” kapsamında desteklediğimiz, 6 hafta ve 120 
saat olarak düzenlenen eğitim sonucunda kursiyerler, Manisa Makine ve Kalıp İmalatçıları Derneği 
(MAKİM) üyesi olup istihdam taahhüdünde bulunan firmalar tarafından istihdam edilmeye başlandı.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından yürütülen ve BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinin (SKH) Düzey-2 bölgelerinde izlenmesini amaçlayan REGIONS2030 projesi 
kapsamında 10 pilot bölgeden biri seçilen TR33 Bölgesi'ne yönelik Ajansımız tarafından 18 Ocak 
2023 tarihinde çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

21 Ekim 2022 tarihinde ilan ettiğimiz Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP)
ile KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİSTFİN) 
başvuruları tamamlandı. TUTAP kapsamında bölgemizden 258,2 milyon TL bütçeli 44 proje 
başvurusu yapıldı. KOBİSTFİN programına ise bölgemizden 138,7 milyon TL bütçeli 39 proje 
başvurusu yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülen
2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ise bölgemizden 27 
proje başvurusu yapıldı. Programlara ilgi gösteren paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Söz konusu 
projelerin değerlendirme aşaması devam etmekte olup en kısa zamanda başarılı projeleri siz 
değerli paydaşlarımıza duyuracağız.

Değerli okuyucularımız, 

Dergimizin STK tanıtımı bölümde sizlere Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 
(AFSİAD) başkanıyla yaptığımız röportajı sunduk. İlçe tanıtımı bölümünde Uşak ili Sivaslı ilçesini; 
turizm değerlerimiz bölümünde ise Manisa ilinde bulunan Şehzadeler Parkını anlattık. Ayrıca Ajans 
uzmanlarımızdan Sinan Çırpan’ın hazırladığı “Kiraz Ticaret Raporu"nu sizlere sunduk. Dergimizi 
beğeneceğinizi ümit eder, sağlık ve esenlikler dolu günler dileriz.
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Afyonkarahisar Valisi ve 
Zafer Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Kübra 
GÜRAN YİĞİTBAŞI

Hazırlayan | Osman Köprücüoğlu | Koordinatör | Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

Sayın Valim, sizi tanıyabilir miyiz?

1979 Ankara doğumluyum. 
Çocukluğum ve ilköğretim hayatım babamın 
kaymakamlık görevi nedeniyle Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde, çeşitli ilçelerde geçti. Daha 
sonra Ankara’da eğitimimi tamamladım. 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, 
Televizyon ve Sinema Bölümü’nü ilk tercihim 
olarak seçerek 1995-1999 yılları arasında 
tamamladım. Ardından İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde 
yüksek lisansımı “Baba Yoksunluğunun 
Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine yaptığım 
çalışmayla tamamladım. 

2008-2012 yılları arasında Marmara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü’nde doktoraya devam ettim. “İkna 
Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj 
Tasarımı” başlıklı doktora tezimde siyasal 
iletişim, ikna ve sosyal psikoloji üzerine 

çalıştım. Aynı bölümde araştırma görevlisi 
ve öğretim üyesi olarak görev yaptım. 2019 
yılında doçent oldum ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nda Bakan Yardımcılığı 
görevime kadar Marmara Üniversitesi’nde 
doçent olarak görev yapmaktaydım. 

Genel olarak akademik ilgi alanlarım 
çocuk ve gençlere yönelik yayınlar ve 
medya içerikleri, siyasal iletişim ve siyasal 
söylem, medya ve mültecilik, transmedya 
ve hikaye anlatıcılığı gibi konular olmakla 
beraber özellikle içinde yaşadığımız dijital 
çağda ebeveynlik gibi öne çıkan konularda 
belgesel hazırladım. Yine 2016 yılında 
“Kalplerin Direnişi” isimli 15 Temmuz 
temalı hazırladığım belgesel Uluslararası 
Boğaziçi Film Festivali’nde gösterildi ve TRT 
Belgesel'de yayınlandı. Marmara Üniversitesi 
Gazetecilik Bölümü’nde lisans ve lisansüstü 
düzeyde Araştırmacı Gazetecilik, Medya 
ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı 

Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya 
ve Çocuk gibi dersler verdim. Marmara 
Üniversitesi’ndeki akademisyenliğim 
sürecinde dekan yardımcılığı, fakülte yönetim 
kurulu üyeliği, bölüm başkan yardımcılığı gibi 
idari görevler ve son olarak da Rektörümüzün 
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevini 
yürüttüm. 2019 yılında Basın İlan Kurumu 
Genel Kurum Temsilciliği görevine Sayın 
Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile atandım. 
Daha sonra 2021 yılında Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı 
olarak göreve başladım. 

Bakanlıkta özellikle kadın kooperatiflerinin 
yaygınlaştırılması, kadına şiddetle mücadele, 
kadın istihdamının geliştirilmesi, aile eğitim 
programları, aileye yönelik içerikler, eğitim ve 
yayın gibi konularda ilgili birimleri koordine 
ettim. Son olarak hâlihazırda yürütmekte 
olduğum görevime, Afyonkarahisar Valisi 
olarak Mayıs 2022’de atandım. 
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Doç. Dr. Kübra 
GÜRAN YİĞİTBAŞI

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

Öncelikle Afyonkarahisar, potansiyeli çok 
yüksek bir şehir. Geldiğim ilk günden beri 
hangi taşı kaldırsam altından farklı bir hikâye, 
farklı bir imkân çıkıyor desem yeridir. 

Afyonkarahisar’ın coğrafi konumundan dolayı 
üzerinde taşıdığı jeomorfolojik kolajlar, benzer 
şekilde kültüründe, ekonomisinde, insanında, 
şivesinde ve diğer birçok özgün niteliğinde 
görülebilir. Belki de Afyonkarahisar’ı özgün 
kılan tam da bu çeşitliliklerin birlikteliğidir. 
İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Marmara’ya 
açılan kapı burada. Bu kültür ve gelenekleri 
çokça besliyor. Afyonkarahisar’ın dört bir 
köşesinde birbirinden farklı ve zengin adetler, 
gelenekler, görenekler yaşatılıyor.  Bu anlamda 
tek bir Afyonkarahisar’dan söz etmenin güç 
olduğunu düşünüyorum. Birbirinden hem 
farklı hem birbirine oldukça yakın birden fazla 
Afyonkarahisar var. Bu zenginlik herkesin 
müşahede ettiği gibi şehrin ekonomisine de 
yansımış. Tarım, hayvancılık ve sanayi burada 
el ele. 

Afyonkarahisar sanayisi çok güçlü ve çok 
zengin. Birçok farklı sektör bu şehirde iç 
içe. Afyonkarahisar’a dair izlenimlerim 
hep bu çeşitlilik yönünde. Dolayısıyla 
Afyonkarahisar’da göreve başladığımdan bu 
yana, şehrin bu karakteri dikkatimi çekiyor. 
Bu geçişler, çeşitlilik ve kolajlar, bu şehri 
özgün kılıyor.  Bunun yanında, Afyonkarahisar 
insan hareketliliğinin de yoğun olduğu bir 
ilimiz. İlimizde yapılan ulusal ve uluslararası 
ticaret bu hareketliliği artırıyor. Hakeza, 
ilimizde Kocatepe Üniversitesi ve Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi bünyesinde barındırdığı 
40 binden fazla öğrencisi ve yaklaşık 3 
bin akademik ve idari personeliyle şehrin 
hareketliliğine katkı sunuyor. Özellikle 
Kocatepe Üniversitemiz 30 yıllık bir geçmişe 
sahip ve 2018 yılında Kocatepe’den Sağlık 
Bilimleri Üniversitemiz ayrılarak yeni ve 
yenilikçi müstakil bir üniversite olarak kuruldu. 
Her iki üniversitemizde de birçok bölüm ve 
lisansüstü program mevcut. Özellikle bölüm 
çeşitliliği açısından üniversitelerimiz oldukça 
önde yer alıyor. Birçok bölümün yüksek 
lisans ve doktora programları şu anda aktif 
olarak öğrenci alıyor. Aynı zamanda Sağlık 

Bilimleri Üniversitemiz ülkemizin bu konsept 
ve formatta kurulmuş sayılı üniversiteleri 
arasında. 

Afyonkarahisar, üniversite öğrencileri için 
yaşanabilir bir şehir. Üniversite eğitimi, sosyal 
faaliyetler ve diğer yaşam alanları açısından 
öğrencilerimiz için besleyici kaynaklar 
sunuyor. Güvenli, sakin ve huzurlu bir kent 
olması öğrenciler için başka bir olumlu noktaya 
işaret ediyor. Bir akademisyen olarak, şehrin 
üniversiteler için sunduğu imkanları önemli bir 
kriter olarak görüyorum ve Afyonkarahisar’ın 
bu noktada birçok avantajlı pozisyonun 
olduğunu düşünüyorum. 

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

Daha önce bahsettiğim gibi Afyonkarahisar, 
ekonomik açıdan da çok yüksek potansiyellere 
sahip bir şehir. Öncelikle birçok farklı sektör 
burada faaliyet yürütüyor. Tarımsal üretimde 
birçok ürünü çiftçilerimiz burada ekip biçiyor, 
hayvancılık yüzyıllardır burada icra edilen köklü 
bir meslek. İki sektörün de şehrimize katkılarını 
görebiliyoruz. Şehrimiz patates üretiminde 
Türkiye’de ikinci sırada, haşhaş üretiminde 
ise birinci sırada. Her geçen gün daha fazla 
arazi devletimizin de desteğiyle çiftçilerimiz 
tarafından ekilebilir arazi haline getiriliyor. 
Hayvancılıkta ise tavuktan büyükbaşa kadar 

birçok hayvanın hem yetiştiriciliği hem de 
endüstri tesisleri şehrimizde oldukça yaygın 
durumda. Diğer yandan Afyonkarahisar 
sanayisinde değerli taşlar, özellikle mermer, 
ayrıca gıda sanayi ve şekerleme gibi sektörler 
çok gelişmiş ve her yıl başta ABD, Çin ve Avrupa 
ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine 
ihracat gerçekleştiriyorlar. Bu aynı zamanda 
şehrimiz için istihdam imkânı anlamına geliyor. 
Bu anlamda, şehrimizin çok sektörlü bir yapıya 
sahip olması, hem geleneksel hem modern iş 
kollarının bulunması ve çok sayıda işletmenin 
hemşerilerimize iş imkânı sağlaması 
Afyonkarahisar’ı özgün kılıyor. 

Afyonkarahisar’da çok sayıda sektörün 
bulunması yatırımcıyı çeken en önemli 
faktörlerden bir tanesi. Afyonkarahisar’da 
2022 yılı verilerine göre 521 ihracatçı 
firma bulunuyor ve 2022 yılında bu firmalar 
toplamda 400 milyon dolardan fazla ihracat 
yaparak ülke sıralamasında 35.sırada 
Afyonkarahisar’ın yer almasını sağladı. Bu 
ihracat rakamları geçen yıla göre %5 artarak 
şehrimizin ülke ekonomisindeki yerini ileriye 
taşıdı. Özellikle ABD, Çin ve Fransa’ya yapılan 
mermer ihracatları bu rakamın büyük bir 
kısmını oluşturuyor. Ayrıca Afyonkarahisar 
ihracatın ithalatı karşılama oranında 2022 yılı 
itibariyle Türkiye’de 10. sırada yer alıyor. 

Madencilik, hububat, yağlı tohum ve mamulleri, 
kimyevi maddeler ve mamulleri, tavuk ve 
yumurtacılık sektörleri Afyonkarahisar 
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sanayisinin önde gelen ihracat kalemlerini 
oluşturuyor. Bu rakamları, sektörleri, 
devletin verdiği destekleri, kalkınma bölgesi 
olmasından kaynaklı olarak ucuz arazi ve 
kredi kullanımı ve diğer imkânları da göz 
önünde bulundurduğumuzda Afyonkarahisar, 
yatırımcıların bulunmak isteyecekleri 
şehirlerden biri haline gelmektedir. 

Aynı zamanda Afyonkarahisar, coğrafi 
konumundan ötürü hem yurt içi ticaret hem 
de uluslararası ticaret lojistiği için hızlı, kolay 
ve ulaşılabilir nitelikte. İhraç edilen mallar için 
İzmir ve İzmit limanına ulaşım kara ve demir 
yoluyla çok rahat; bunun yanında ülkemizin 
İç Anadolu-Ege, Marmara-Akdeniz bölgeleri 
arasında köprü işlevi görmesinden dolayı ülke 
için ulaşım imkânları çok rahat. Dolayısıyla 
bir yatırımcı bunları göz önüne alacaktır ve 
Afyonkarahisar’ın coğrafi, jeo-ekonomik ve 
toplumsal yapısını analiz ederek yatırımlarını 
şehrimize getirecektir. 

Yabancı yatırımcılar için ise durum biraz 
daha farklı değerlendirilebilir. Elbette 
bugün devletimizin yabancı yatırımcılar için 
sunduğu imkân ve şartlar, tüm dünyadan 
yatırıcımları ülkemize en iyi şekilde çekmek 
için oluşturulmuş. Bundan sonraki süreçte de 
ülkemizin, yabancı yatırımcılar için sunduğu 
imkânlarla ülkemize gelen yatırımcılar 
için Afyonkarahisar en uygun illerden 
birisi olacaktır. Bunun yanında, şu anda 
Afyonkarahisar UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler 
Ağı’nda Gastronomi dalında tescillenmiş bir 

şehir olmasından dolayı dünya çapında bir üne 
sahip. Bu unvan ile şehrimizin özgün yemek 
kültürü hem tüm dünya tarafından takdir 
görmüş hem de bizim için şehrimizin tanıtımı 
ve turizmi adına bir imkân olmuştur. 

Geleneksel yemekleri ve haşhaş, kaymak, 
sucuk, patates, vişne, kiraz gibi çok sayıda 
gastronomik ürünle dünya mutfağında yerini 
alan Afyonkarahisar, bugün yerli ve yabancı 
turistlerin uğrak yerlerinden biri haline geldi. 
Bu tescil ve unvan ile Afyonkarahisar önemli 
bir turizm kaynağına da kavuşmuş oldu. Diğer 
yandan, şehrimizin önemli yatırım alanları 
ve turizm faaliyetlerinden biri de termal 
kaynaklardır. 

Afyonkarahisar’da bulunan çok sayıda termal 
otel sayesinde şehrimiz önemli bir sağlık 
turizmi merkezi haline geldi. Afyonkarahisar il 
genelinde 10 adet 5 yıldızlı otele ev sahipliği 
yaparken, ildeki tüm otellerin yatak kapasitesi 
yaklaşık 23 bindir. 5 yıldızlı otel sayısı olarak 
Türkiye’de 6. sırada yer alıyor. Dolayısıyla 
ilimizin otelleri mevcut kapasiteleri ve 
imkânlarıyla önemli miktarda yerli ve yabancı 
turistin sirkülasyonunu sağlıyor. Buna ilaveten 
hâlihazırda planlanan projeler ve özellikle 
Afyonkarahisar’ın Sağlık Endüstri Bölgesi 
olarak ilan edilme süreci, bu potansiyelin ulusal 
ve uluslararası düzeyde gelişmesine önemli 
katkı sunacaktır. Sağlık Endüstri Bölgemiz 
750 bin metrekarelik alanda kurulacak olup 
bünyesinde oteller, fizik tedavi merkezleri, 
yaşlı bakım evleri, AR-GE merkezleri ve 
sağlık sektöründe üretim yapabilecek üretim 
tesislerinin yer alması yanında bu bölge önemli 
bir turizm merkezine dönüşecek. Şu anda 
Sağlık Endüstri Bölgesi kurulması sürecinde, 
Yönetici Şirketi’nin kurulması tamamlandı. 
Yönetici Şirketimiz hızla gerekli hazırlıkları 
yapmaya devam ediyor. 

Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda kararı alınan 
ve şehrimizde inşa edilecek olan İkinci Merkez 
Organize Sanayi Bölgesi de yerli ve yabancı 
yatırımcılar için yeni imkânlar sunacak. 
Sinanpaşa ilçemizde inşa edilecek olan bu 
yeni organize sanayi bölgesi için 19 Ekim 
2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ‘acele kamulaştırma’ 
kararını çıkararak sürecin hızlanmasına çok 
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büyük destek sundu. İkinci Organize Sanayi 
Bölgesi, Afyonkarahisar için üretim, istihdam 
ve ihracatta önemli bir dönüm noktası olacak. 
Biz de süreci yakından takip ediyoruz ve bu 
bölgenin en yeni teknolojilerle üretim yapacak 
merkezi bir alan haline getirilmesi için gerekli 
tüm çalışmaları yürütüyoruz. Tüm bunların 
vatandaşlarımız için önemli yatırım fırsatları 
yaratmasının yanında tüm dünyadan yabancı 
yatırımcıları da hızla kendine çekeceğini 
düşünüyorum. 

Valilik olarak Afyonkarahisar için yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Afyonkarahisar Valisi olarak yaklaşık dokuz 
ayı geride bıraktım. Bu süreçte bir yandan 
bizden önce başlatılan projeleri devam 
ettirirken diğer yandan da şehrimizi sosyal, 
ekonomik ve kültürel açıdan daha ileriye 
taşıyacak, hemşerilerimizin hizmetine 
sunacağımız farklı imkânlar yaratmakla yoğun 
bir şekilde meşgul olduk. Geçtiğimiz dokuz 
ay içerisinde, şehrimizin eğitim, kültür ve 
ekonomi alanlarına değinecek birçok proje 
üretmeye gayret ettik. Bunlardan belki en 
önemli ve en öne çıkan projemiz Mutluluk 
Kervanı Projemiz. Bu projedeki amacımız, 
Afyonkarahisar’da ulaşılmadık tek çocuk 

kalmayana kadar tüm ilçe, köy ve bucaklarda 
eğitim gören öğrencilerimize devletimizin 
kurumları aracılığıyla ulaşıp dokunmak, onlara 
mutluluk taşımak, 4-12 yaş grubu çocukların 
kültür, sanat, sağlık, spor gibi sosyal hizmetlere 
erişimlerinin artırmak ve onlarla eğlenceli 
vakit geçirirken öğrencilerimizin yeteneklerini 
tespit etmektedir. Bu proje sayesinde, ilk ve 
ortaokullarda yaptığımız etkinlikler aracılığıyla 
öğrencilerimizin bilişsel duyusal becerilerini 
keşfe çıkıyoruz. Her bir öğrencimizin kabiliyet 
ve eğilimlerini tespit edip o yönde bir eğitim 
planlamayı; aynı zamanda eksikliklerini 
görüp bunları kısa zamanda telafi etmelerini 
sağlamayı amaçlıyoruz. Bu proje için ilimizde 
Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, 
üniversiteler, diğer kamu kurumlarımız ve 
sivil toplum son derece iyi örgütlenmiş 
bir koordinasyonla çalışıyor. Bu özverili 
çalışmanın meyvelerini de kısa zamanda aldık 
ve şu anda 17 köy ve beldemizde 4 binden 
fazla öğrenciye mutluluk götürdük. Bu projeyi 
daha da geliştirmeyi, daha fazla öğrencimize 
ulaşmayı planlıyoruz. 

Eğitimin, şehrimizin gelişimi için çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Kırsalda, köylerde 
ve beldelerde kısa zamanda ne kadar fazla 
öğrencimize eğitim, kültür, sanat ve spor 

faaliyetlerini ulaştırabilirsek o kadar güçleniriz. 
Dolayısıyla, eğitim ve kültür sahasına daha 
fazla yoğunlaşacağımızı ve daha farklı projeler 
üreteceğimizi söyleyebilirim. Örneğin, şu 
anda üzerinde çalıştığımız, büyük oranda 
altyapısını hazırladığımız ve en yakın zamanda 
da okullarımızda başlatmayı düşündüğümüz 
projelerden biri KODAFYON Projesi’dir. Bu 
proje ile Afyonkarahisar’daki tüm ilçelerimizde 
öğrenim gören öğrencilerimizin algoritmik 
düşünme, robotik kodlama, sanat ve tasarım 
becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Kodafyon Atölyeleri ilçelerimizdeki kamuya ait 
atıl durumdaki kamu binalarına açılacak olup 
hem öğrencilerimiz için çağdaş teknolojiyi 
yakalayacak dersler verilecek hem de bu 
sayede kamuya ait kullanılmayan binalar işlev 
kazanacaktır. Bu atölyelerde Bilgisayarsız 
Kodlama İstasyonu, Robotik Kodlama 
İstasyonu ve Sanat İstasyonu gibi istasyonlarla 
öğrencilerimiz teknik becerilerinin 
geliştirilmesi sağlanacak. Bu istasyonlarda 
temel algoritmik düşünme sistemini 
geliştirmeye yönelik oyunlar ve etkinlikler, 
kültür sanat etkinliklerine erişimi hızlandıracak 
yaratıcı atölyeler gibi birçok ders ve etkinlik yer 
alacak. Bu projeyi biz Afyonkarahisar Valiliği 
olarak hazırladık, uzun süre uzman isimlerle 
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üzerinde çalıştık ve gerekli envanteri çıkardık. 
Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzle birlikte yürüteceğimiz bu 
proje büyük bir bütçeye sahip ve gerekli bütçe 
Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından onaylanır 
onaylanmaz tüm ilçelerimizde çalışmalara 
başlayacağız. Kodafyon Projesi’nin ilimizde 
okul çağındaki çocuklarımız için yaratıcı 
düşünme, teknolojinin kullanımı ve kültür-
sanat faaliyetlerinin gelişimi gibi birçok önemli 
çıktıya kayda değer katkılar sunacağını 
düşünüyorum. 

Afyonkarahisar’ın ilk kadın Valisi olarak, 
şehrimizde kadınlarımız için yapılan projeler 
benim için ayrıca önemli. Afyonkarahisar’da 
kadınlarımız son derece aktifler. Üretimde, 
tarımda, sanayide, sosyal hayatta ve gündelik 
yaşamın diğer birçok alanında kadınlarımız 
var. Onları yaşamın akışına daha fazla entegre 
etmek, daha bilinçli, eğitimli ve kültürlü hale 
getirmek bizim görevimiz. Bundan dolayı 
şehrimizde kadınlarımızı ilgilendiren ekonomik 
ve kültürel faaliyetlere ayrı bir önem veriyoruz. 
Hâlihazırda devam eden Kadın Kültür Evleri 
Projesi’ni geliştirmeye devam ediyoruz. 

2022 yılının ikinci yarısından bu yana 
17 farklı ilçemizin her birinde ve 3 tane 
il merkezinde olmak üzere toplamda 20 
farklı yerde faaliyet gösteren Kadın Kültür 
Evlerimiz çok daha fazla sayıda kadınımıza 
ulaştı. Buna ilaveten il merkezinde bulunan 
Uluslararası Kadın Kültür Evimiz, ilimizde 

ikamet eden göçmen kadınlarımız için üretime 
destek olma ve sosyalleşme imkânı sunuyor. 
Diğer yandan mesleki eğitimler, kurslar ve 
atölyelerle zenginleştirdiğimiz Kadın Kültür 
Evlerimiz, ilçelerimizde sıcak bir ortamın 
oluşmasına vesile oluyor. Aynı zamanda Kadın 
Kooperatifleri de çalışmalarını sürdürüyor. 
Birçok ilçede üretim faaliyetleri başlarken, 
kadınlar ürettikleri ürünlerden gelir elde 
ederek ev ekonomilerine katkı sağlamaya 
başladılar. 

Türkiye’nin birçok yerinde kadınlarımız 
ürünlerini satma imkânı buluyor. Kadınlar eliyle 
Bayat ilçesinde istiridye mantarı, kilim, doğal 
taş takı, mağara peyniri, Bolvadin ilçesinde 
kamıştan dekoratif eşya, Çay ilçesinde yöresel 
gıda üretimi, Çobanlar ilçesinde hediyelik eşya, 
süs bitkilerinin üretildiği sera, Dinar ilçesinde 
lavanta bazlı ürünler, Emirdağ ilçesinde kilim, 
hediyelik eşya üretimi,  İscehisar ilçesinde 
sanatsal mozaik ürünleri, İhsaniye ilçesinde 
tekstil ürünleri, Sandıklı ilçesinde keçe 
sabun, su kabağı, Sinanpaşa ilçesinde deri 
işlemeciliği, yöresel gıda ürünleri, Sultandağı 
ilçesinde ekolojik oyuncak ve deri işlemeciliği, 
Şuhut ilçesinde de çömlek üretimi yapılıyor. 
Üretilen tüm bu ürünlerin satışı için ilçelerde 
Kadın Kültür Marketleri oluşturulmaya 
başlandı. İlimizdeki birçok merkezi konumda 
vatandaşlarımız bu ürünlere ulaşabilirler. 

Yine kadınlarımızla ilgili olarak geliştirdiğimiz 
diğer bir projemiz Frigya bölgesinde yer alan 

ve tarihi Demirli Kalesi ile öne çıkan bölgede 
planlanan kırsaldaki kadınların sosyal hayata 
katılımını amaçlayan Frigya Kadın Ürünleri 
Pazarı Projesi. Bildiğiniz gibi Afyonkarahisar 
nüfusunun önemli bir kısmı kırsal alanda 
yaşıyor. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık 
gibi kırsal ekonomik faaliyetler şehrin 
ekonomisinde önemli bir paya sahip. 

Tüm bu süreçlerde ise kadınlarımız çok 
aktif roller üstleniyor. Frigya Kadın Ürünleri 
Pazarı ile biz Valilik olarak kadınlarımıza 
kırsal alanda birbirinden farklı sektörlerde 
geleneksel yöntemlerle ve el emeği ile 
kadınlarımız tarafından üretilen ürünleri 
pazarlama imkânı sunuyoruz. Bu Pazar hem 
kadınlarımızın el emeği ürünlerini ekonomik 
artı değere dönüştürme imkânı sunacak hem 
de şehrimizde üretilen geleneksel ürünlerin 
geleceğe aktarılmasını sağlayacaktır. Burada 
pazar alışverişini yapan vatandaşlarımız 
bölgenin tarihi ve kültürel dokusu ile iç içe 
zaman geçirme fırsatı da bulacak. Bu yüzden 
çok yakın zamanda hizmete açılacak Frigya 
Kadın Ürünleri Pazarı, bölgenin gelişmesi ve 
tanıtımı açısında da çok büyük rol oynayacak. 
Pazar içerisinde çocuk kütüphanesi ve 
oyun alanlarına kadar her detayı düşündük. 
Dolayısıyla bu pazarın, sıradan bir semt pazarı 
değil, bunun ötesinde kültürel zenginliği ile 
öne çıkan sembol Pazar yerlerinden biri 
olmasını hedefliyoruz. Bu proje için gerekli 
toplantıları yaptık ve önemli mesafe kat ettik. 
Yakın zamanda vatandaşlarımız bu pazardan 
alışveriş yapma imkânına kavuşacaklardır. 

Ayrıca Ayazini köyünde açacağımız Ayazini 
Köyü Turizm Karşılama Merkezi’nde de 
önemli bir mesafe kat ettik. Zafer Kalkınma 
Ajansının desteklediği, İhsaniye Köylere 
Hizmet Götürme Birliğinin yararlanıcısı olduğu 
yaklaşık 3.5 milyon TL bütçeli Frigya'nın 
Kalbi Ayazini güdümlü projesi aracılığıyla Frig 
Vadisi Ayazini köyünde Karşılama Merkezinin 
iç tefrişatının hologram gibi uygulamalarla 
yapılması, tarihi ve kültürel varlıkların gece 
görünürlüklerinin artırılması, şehrin en 
önemli kavşak noktalarından birinde LED 
ekran kurularak kentin turizm potansiyelinin 
gelen ziyaretçilere aktarılması ve bölgenin 
tanıtılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. 
Bu merkezin Ayazini ve diğer Frig mirasının 
tanıtılması ve turizme açılmasında kritik bir 
süreci geride bırakacağını düşünüyorum. 
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Bu ve benzeri projelerle şehrimizin turizm 
faaliyetlerini çeşitlendirmeyi ve geliştirmeyi 
planlıyoruz. 

Güdümlü proje kapsamında Zafer Kalkınma 
Ajansının desteğiyle ilimizde yürütülen bir 
diğer proje ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 
Üniversitesinin “Afyonkarahisar’a İlaç Gibi 
Gelecek” projesidir. Toplam bütçesi 27,1 milyon 
TL olan ve ajansın %50 destek verdiği proje 
ile ilaç üretiminde molekülden ruhsatlandırma 
aşamalarına kadar her evrenin tek bir kurum 
bünyesinde gerçekleştirilmesini sağlayarak 
ülkemizde ilaç sektöründeki bilimsel ve 
ekonomik gelişmelere katkı sağlanması 
hedeflenmekte olup jenerik ve eşdeğer ilaçlar 
üretmek için AFSÜ klinik araştırmalar merkezi 
fiziki ve beşeri altyapısını Faz 1/2 araştırma 
laboratuvarı, Biyoyararlanım / Biyoeşdeğer 
laboratuvarı ve biyoanalitik laboratuvarı 
kurarak geliştirmek amaçlanmaktadır.

Diğer bir güdümlü projeyle ise ilimizdeki 
gençler başta olmak üzere gençlerin 
ailelerine ve öğretmenlerine e-spor 
hakkında farkındalık kazandırılması, e-spor 
profesyonellerinin yetiştirilmesi ve e-spor 
kariyer imkânlarının geliştirilmesi, e-spor 
icra edilmesi için gerekli teknolojik, donanım 
ve aksesuarlara sahip bilgisayarların olduğu 
e-spor uygulama atölyesinin kurulması, e-spor 
faaliyetlerinde güvenlik ve sağlık yönünden 
kamunun yönlendirici bir konumda olmasının 
amaçlandığı projeler yürüteceğiz. Bu program 
kapsamında Ajansımız yaklaşık 1 milyon TL 
destek sağlayacaktır.

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

Zafer Bölgesi içerisinde yer alan iller konum 
itibariyle birbirine çok yakın olduğu gibi aynı 
zamanda tarihi, kültürü ve insanı birbirine çok 
benzer iller. Bu dört ilimiz arasında etkileşim 
kurmak oldukça kolay. Aynı zamanda bu 
bölgede yer alan iller gerek toplumsal olarak 
gerek ekonomik olarak birbiriyle bağlantılı 
ve birbirini tamamlayan iller. Sürekli dirsek 
teması kuran, kurması gereken ve birlikte 
karar aldıkça daha hızlı mesafe kat eden iller. 
Biz de hem Valilik düzeyinde hem de diğer 
kamu kurumları düzeyinde gerçekleştirdiğimiz 
toplantılarla bu süreci besliyoruz. 

Zaten Zafer Kalkınma Ajansı, bu dört il 
arasındaki koordinasyonu örgütleyen ve 
dinamize eden başat kurumlardan bir tanesi. 
Dolayısıyla Afyonkarahisar tüm kurumları 
aracılığıyla bölgenin bu işbirliğini sürdürmek 
ve geliştirmek için bu etkileşimi sürekli taze 
tutmayı amaçlamaktadır. Özellikle Frigya 
bölgemizde gerçekleştirilen turizm faaliyetleri 
için Kütahya Valimiz ve diğer yetkililerle sık sık 
görüşüyoruz.

Frig Vadilerinin tanıtımı, korunması ve 
geliştirilmesi için kurulan Frigya Kültürel 
Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği’nde 
(FRİGKÜM) yürütülen çalışmaları takip etmek 
ve süreci koordine etmek için bölgede yer alan 
illerle periyodik olarak bir araya geliyoruz. 

Bilindiği gibi  Zafer Bölgesi’nin en önemli 
kültürel ve doğal miraslarından biri olan Frig 
Vadileri, bölge turizminin geliştirilmesi için 
önemli değerlere sahip. Burada yer alan 
tarihi eserler ve Friglere ait kültürel yaşam 
kalıntılarının hem korunması hem de dünyaya 
tanıtılması şart. 

Zafer Bölgesi’nin Valileri, Belediye Başkanları 
ve diğer birçok yetkilisi ile bu bağlamda bir 
araya geliyoruz. Bu sürecin önümüzdeki 
dönemde katlanarak gelişeceğini ve bölge 
şehirlerinin koordinasyonunu artırarak bölge 
turizminin gelişmesine daha fazla katkı 
sunacağını söyleyebiliriz. 

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

Kalkınma ajansları, doğal ve beşeri 
kaynakların eşitsiz dağıldığı ülkemizde, eşit 
kalkınmayı hedefleyen önemli bir stratejik 
adımın ürünüdür. Bugün ülkemizde bulunan 
26 adet kalkınma ajansı, yerel kalkınma 
dinamiklerini derinlemesine analiz ederek 
bölge kaynaklarının ve bölge potansiyelinin 
ülkemiz ve toplumuz lehine geliştirilmesi ve 
ülke genelinde kalkınmanın daha dengeli bir 
seyir izlemesini sağlamayı amaçlamaktadır. 
Bu anlamda Kalkınma Ajansları ülkemizin 
genelinde tüm bölgelerimizin küresel 
rekabet düzeylerini artırmak amacıyla 
yatırım planlamaları gerçekleştirmekte ve 
vatandaşlarımıza özellikle proje ve yatırım 
süreçlerinde kolaylık sağlamaktadır. 

Kalkınma ajansları şu anda tüm dünyada yerel 
ve bölgesel kalkınmayı tetikleyen en önemli 
kurumlar arasındadır. Giderek küreselleşen 
yerkürede, özellikle Asya, Afrika ve Güney 
Amerika ülkelerinin küresel ekonomiye 
entegrasyonları ile birlikte doğal ve beşeri 
kaynaklar bakımından görece yoksun 
olan bölgelerin bir devlet politikası olarak 
desteklenmesi ve merkez/yerel bağının 
güçlendirilerek kalkınmanın kapsamının 
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genişletilmesi geç modernleşen birçok ülkenin 
önemli vizyonları arasında bulunmaktadır. 
Ülkemiz bu konuda kısa zamanda uzun 
mesafeler kat ederek Güneydoğu’dan 
Karadeniz’e Ege’den İç Anadolu’ya kadar 
Türkiye’nin dört bir yanında kalkınma 
ajansları kurarak bu süreci öncü bir şekilde 
yürütmektedir. 

Zafer Kalkınma Ajansı da son yıllarda en başarılı 
bölgesel kalkınma örneklerinden bir tanesi 
haline gelmiştir. Bu bölgede konumlanan dört 
kentimizin doğal ve beşeri kaynak bakımından 
oldukça zengin olması Zafer Bölgesi’nin ulusal 
ve küresel entegrasyonunu hızlandırmaktadır. 
Son yıllarda başta Zafer Kalkınma Ajansı 
olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren 
diğer tüm ajanslar, çok sayıda proje ve 
yatırım teşebbüsünü destekleyerek bölgesel 
kalkınmaya destek sunmuşlardır. 

Zafer Kalkınma Ajansı kurulduğu 2010 
yılından bu yana Afyonkarahisar'da turizm, 

çevre, enerji, sosyal kalkınma, eğitim, sağlık, 
tarım ve sanayi alanlarında toplam 414 
projeye 373 milyon TL destek vererek ilde 
767 milyon TL yatırım yapılmasını ve yaklaşık 
bin kişinin istihdam edilmesini sağlamıştır. 
Diğer kalkınma ajanslarımız da birçok 
bölgede birçok ilimize destek sağlayarak yerel 
kalkınmanın önünü açmaktadır. 

Röportajımızı bitirirken, okuyucularımıza son 
olarak neler söylemek istersiniz?

Afyonkarahisar, birçok bakımdan yüksek 
potansiyellere sahip bir şehir. Son yıllarda 
üretim, istihdam, ihracat, eğitim ve kültür sanat 
faaliyetlerinde birçok kurumun desteklediği 
projeler ve özel girişimler sayesinde önemli 
mesafeler kat etti. 

Önümüzdeki yıllarda da ivmesini artırarak 
devam edeceğini ve Anadolu’da yaratıcı ve 
yenilikçi işler yapacağını düşünüyorum. Biz 
Valilik olarak vatandaşlarımızdan veya kamu-
özel fark etmeksizin tüm kurumlardan gelen 
tüm talepleri karşılamaya devam ediyoruz. 

Devletimiz, tüm kurumlarıyla ülkemizin ve 
Anadolu şehirlerinin kalkınması için elinden 
gelen tüm desteği veriyor ve vermeye de 
devam edecek. Anadolu şehirlerinin bölgesel 
olarak kalkınması ülkemizin geleceği için son 
derece önemlidir ve buna destek olan başta 
Zafer Kalkınma Ajansı olmak üzere tüm 
kalkınma ajanslarımıza ve değerli çalışanlarına 
teşekkür ediyorum. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
tarafından kalkınma ajansları için 2022-2023 yılı ortak çalışma 
teması olarak belirlenen "Genç İstihdamı" kapsamında Zafer 

Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından gençlerin istihdam edilebilirliklerini 
artırmak amacıyla bir dizi faaliyet yürütülmektedir.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2020 yılında yayınlanan "Geleceğin 
Meslekleri" raporunda 2025 yılında çalışma hayatında olacak gençlerin 
başarılı olmalarını sağlayacak on beceriden bahsedilmektedir. Bu on 
beceri ile ilgili olarak ZAFER tarafından gençlerin farkındalıklarını artırmak 
amacıyla eğitim videoları hazırlanmıştır. Zafer Kalkınma Ajansının YouTube 
sayfasında (https://www.youtube.com/@ZAFERKATR33) yayınlanan 
eğitimler gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayacaktır.
Eğitimler:
•	 Akıl Yürütme, Problem Çözme ve Fikir Oluşturma
•	 Analitik Düşünce ve Yenilik
•	 Stres Toleransı ve Esneklik 
•	 Eleştirel Düşünme ve Analiz
•	 Aktif Öğrenme ve Öğretme Stratejileri
•	 Karmaşık Problem Çözme
•	 Liderlik ve Sosyal Etki
•	 Teknoloji Kullanımı, Takibi ve Kontrolü
•	 Teknoloji Tasarımı ve Programlama
•	 Yaratıcılık, Özgünlük ve İnisiyatif

BİZDEN HABERLER
ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
SON DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

Hazırlayan | Zeynep Gürlek | Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi
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“Buzağılar Yaşasın Çiftçimiz Kazansın” Projesinin
Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

REGIONS2030 Projesi Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı 
Düzenlendi

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

Ajansı tarafından desteklenen, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 
yürütülecek “Buzağılar Yaşasın Çiftçimiz Kazansın” projesinin tanıtım 
toplantısı düzenlendi.

İlde kolostrum eksikliği 
kaynaklı hayvan ölümleri 
%24 seviyesinde olup bu 
durum il ekonomisindeki 
payı %12,6 olan tarım 
sektörünü olumsuz 
etkilemektedir. 

Proje kapsamında, 
besinleri değer kaybı 
en az olacak şekilde 
uzun süreli saklama 
yöntemi olan freeze-

dry (dondurarak kurutma) teknolojisi kullanılarak hazırlanacak toz 
kolostrumlar sayesinde doğumda hayvan ölümlerinin önüne geçilecektir. 

Proje kapsamında Uşak ilinden 25 hayvan işletmesi ve TR33 Bölgesi’nden 
100 çiftçiye hizmet sunulacak olup projenin olumlu sonuçları ülke 
genelinde yaygınlaştırılacaktır.

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

projesi kapsamında 10 pilot bölgeden biri seçilen TR33 Bölgesi'ne yönelik 
Ajansımız tarafından 18 Ocak 2023 tarihinde çevrimiçi bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi. 

Toplantıda Proje Geliştirme ve Uygulama Birim Başkan V. Erce Şengül 
REGIONS2030 projesi hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. 

Akabinde projede uzman olarak görev yapan Melis Türker Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik sunum yaptı. 
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Gençlere İstihdam Garantili CNC Eğitimi Verildi

Manisa’da ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü sağlamak amacıyla 
17.11.2021 tarihinde Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 

Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Manisa 
Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Zafer Kalkınma Ajansı arasında 
imzalanan “Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi Protokolü (MESİP)” 
kapsamında istihdam garantili CNC Operatörlüğü Eğitimi düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda Zafer Kalkınma Ajansının desteği ile 19.12.2022 – 
27.01.2023 tarihleri arasında 6 hafta boyunca toplam 120 saat verilen 
CNC Operatörlüğü Eğitimi tamamlanarak Manisa ili Vali Yardımcısı Erhan 
Günay, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Manisa İl Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Dikici’nin katılımıyla sertifika töreni düzenlendi. 
Tören, eğitime ev sahipliği yapan Özel MOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde gerçekleştirildi.

Manisa Valiliğinin koordine ettiği; finansmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce kalkınma ajanslarının 2022-
2023 yılları için ortak teması olarak belirlenen “Genç İstihdamı” teması 
kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sağlandığı, katılımcıların 
Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlendiği ve ulaşımın Manisa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulduğu eğitimin Manisa ilinde ihtiyaç 
duyulan nitelikli iş gücünün teminine katkı sunması beklenmektedir.

Manisa sanayisinin ihtiyaç duyduğu CNC operatörlerinin yetiştirilmesine 
katkı sunmayı amaçlayan eğitim sırasında ve bitiminde yapılan iş 
mülakatları sonucunda kursiyerler, Manisa Makine ve Kalıp İmalatçıları 
Derneği (MAKİM) üyesi olup istihdam taahhüdünde bulunan firmalar 
tarafından istihdam edilmektedir.  Öte yandan, eğitime katılan üniversite 
öğrencilerine de staj olanağı sağlanmaktadır.
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BÖLGEDEN
HABERLER
Hazırlayan | Zeynep Gürlek | Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi

Karavan Tutkunları Festivaller Şehrinde

27-28-29 Ocak tarihlerinde 
Afyonkarahisar Motorsporları 
Merkezi’nde düzenlenen festival 

ile Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen karavan ve 
kamp tutkunları bir araya geldi. 

Karavan kültürünü benimseyerek doğa ile iç 
içe yaşamayı tercih edenler ile karavan hayatını 
merak edenler bu yıl ikinci kez düzenlenen 
KaravanFest2’de bir araya geldi. Ulusal Kamp ve 
Karavan Federasyonu, Anadolu Motor ve Doğa 
Sporları Kulübü iş birliğinde Afyonkarahisar 
Belediyesinin organizasyonda; sportif etkinlikler 
başta olmak üzere, bölge tanıtım gezileri, doğa 
yürüyüşü ve konserler gibi etkinlikler büyük ilgi 
gördü. Kamp ve karavan tutkunları, Türkiye’nin 
en iyi etkinliklerinden birini deneyimleme fırsatını 
buldu.

Sağlık ve güvenlik gibi pek çok hizmetin yerinde 
sağlandığı festivalimizde ziyaretçilerimizin 
elektrik ve su gibi temel ihtiyaçları da ücretsiz 
bir şekilde sağlandı. Şehrimizin turizmine yeni 
bir cazibe merkezi olarak sunduğumuz termal 
alt yapılı uluslararası kamp ve karavan alanımız 
200’den fazla karavanı misafir etti. Sakarya, 

Tekirdağ, Düzce, Antalya, İzmir, Uşak, Burdur, 
Kütahya, Edirne, Kırklareli, Yalova, Balıkesir, 
Mersin, Ankara, Konya, Aydın, İstanbul, Çanakkale, 
Eskişehir, Isparta, Denizli, Manisa gibi Türkiye'nin 
farklı şehirlerinden Afyonkarahisar’ımıza gelen 
misafirlerimizi onlarca etkinlik ve eğlence 
sunduk.

Festivalin son gününde her yaştan eğlence 
diyerek frizbi, survivor ve kule oyunu yarışmaları 
düzenlendi. 

Yetişkin, çocuk, erkek ve kadın kategorilerinde 
yapılan yarışmada kazananlar ödüllerini Türkiye 
Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı 
Mahmut Nedim Akülke’den aldı.

Festivalin finali Grup Gündoğarken konseri 
ile yapıldı. Soğuk havaya rağmen alanı boş 
bırakmayan katılımcılar birbirinden güzel 
şarkılara hep birlikte eşlik etti, doyasıya eğlendi. 
Türkiye'nin sevilen müzik gruplarından Grup 
Gündoğarken, konserle festivale renk kattı.

1414 ZAFER
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Tarih öncesi dönemlerde bolluğun 
ve bereketin sembolü, koruyucusu 
olduğuna inanılan "ana tanrıça" 

Kibele'nin heykeli, yeni yapılan "Afyonkarahisar 
Müzesi"nde sergilenecek.

Türkiye'den kaçak yollarla 1960'lı yıllarda 
İsrail'e götürülerek satılan ve on binlerce 
kilometre yolculuğun ardından ABD'den 13 
Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen heykel, bir 
süre İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilendi.
24 Aralık 2021'de Afyonkarahisar'a getirilen 
Kibele heykelinin, burada yeni yapılan müzede 
sergileneceği gün heyecanla bekleniyor.

Afyonkarahisar Müzesi Müdürü Mevlüt Üyümez, 
yapılan araştırmalara göre Kibele heykelinin, 
1960'lı yıllarda Afyonkarahisar'ın Çavdarlı 
köyünde yol çalışması sırasında bulunduğunu 
söyledi.

Üyümez, heykelin yıllar sonra bulunduğu 
topraklarda sergileneceğine işaret ederek, 
"Kibele heykeli 2023'te yeni müze binasının 
en güzel, en nadide yerinde sergilenecek. 
Kibele heykelini vatandaşlarla en kısa zamanda 
buluşturacağız" dedi.

Yeni müze binasının 55 bin metrekarelik bir 
alana inşa edildiğini, 25 bin metre kapalı alana 
sahip modern bir müze olduğunu dile getiren 
Üyümez, modern bir anlayışla çağdaş müzecilik 
kavramlarının uygulandığı, son teknolojik 

gelişmelerin kullanıldığı, iklimlendirmenin 
yapıldığı bir müze binasının kente kazandırıldığını 
belirtti.

Heykelin sergileneceği yeni müze binasının, 
Afyonkarahisar'ın kavşak noktasında olduğunu 
anlatan Üyümez, bu nedenle müzenin buradan 
geçen vatandaşların da ziyaret edebileceği bir 
noktada bulunduğunu kaydetti.

Üyümez, müzede Kibele heykelinin yanı sıra 
çok değerli eserlerin de sergileneceğini belirtti.
Uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla 
tarihlendirilen, prehistorik dönemlerden itibaren 
Akdeniz havzasında, özellikle Anadolu'da "ana 
tanrıça" olarak tapınılan Kibele'nin 1700 
yıllık heykelinin iki yanındaki aslanlar, doğa ve 
hayvanlar üzerindeki hâkimiyetini sembolize 
ediyor.

Anadolu'dan Kaçırılan Kibele Heykeli Yıllar Sonra Bulunduğu 
Topraklarda Sergilenecek



1616 ZAFER

Dünyada yalnızca 6 ülkede olan 
Yumurta Müzesi, Türkiye’de ise sadece 
Afyonkarahisar’da bulunuyor. Kırılgan 

ve çok ince bir tabakası bulunan yumurta 
kabukları sanatçılar tarafından bambaşka bir 
görünüme kavuşuyor.

Afyonkarahisar İsmail Kumartaşlı Yumurta ve 
Sanatları Merkezi, sanat eserine dönüşmüş 
yumurtalarla birlikte vahşi yaşam ırklarından 
pek çok hayvanın yumurtasına ev sahipliği 
yapıyor.

Müzede, 22 şehirden gelen farklı ırkların 
yumurtaları ve çeşitli sanatkârların yumurta 
kabukları ile yaptıkları eserler sergileniyor.

Kanatlı hayvan, vahşi hayvan ve balık türlerinin 
yumurtalarının bulunduğu merkezde Türkiye’nin 
çeşitli illerinde yaşayan sayılı yumurta 
sanatçılarının eserleri de sergileniyor. Müze, yıl 
boyunca yerli ve yabancı her yaş grubundan 
ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Kültür İşleri Şube Müdürü Ümran Cura, 
Yumurta Müzesi hakkında “Ülkemizde 
yumurta sektörünün önemli merkezlerinden 
biri olan Afyonkarahisar’ımızda bulunan bu 
merkezimizde çeşitli hayvanlara ait yumurta 
ve yumurta sanat eserleri bulunmakta olup 
çeşitli belge ve dokümanlar yer almaktadır. 
2018 yılında açılmış olan bu merkezimizde 22 
farklı şehrimizdeki 32 üreticiden getirilmiş olan 
yumurta numuneleri bulunmaktadır. Dünyada 
6. sırada olan bu merkezimiz, Türkiye’de ilk 
olma özelliği taşımaktadır. İlk olmasının sebebi; 
Türkiye’de yumurta üretimin en fazla olan 
ve ülkemizde lokomotif görevi gören ilimizin 

yumurta piyasasının oluşması yönünden de 
önemli bir anlamı olmasıdır. Yumurta kabukları 
sanatıyla oluşturulan eserler de ziyaretçilerimiz 
açısından çok ilgi görmekte olup her kesimden 
ziyaretçiyi ağırlamaktayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin İlk ve Tek 'Yumurta Müzesi' Afyonkarahisar’da

6 Şubat 2023 tarihinde TÜİK tarafından yayımlanan Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi (2022) sonuçlarına göre TR33 Bölgesi’nin 
nüfusu 3.171.989’a ulaştı. Ülkemizin toplam nüfusu ise 

85.279.553 oldu.

Bölge Nüfusumuz Arttı

2021 2022 2021-2022 Yılları Arasındaki 
Değişim

2021-2022 Yılları Arasındaki 
Değişim (%)

Afyonkarahisar 744.179 747.555 3.376 %0,45

Kütahya 578.640 580.701 2.061 %0,36

Manisa 1.456.626 1.468.279 11.653 %0,80

Uşak 373.183 375.454 2.271 %0,61

TR33 Bölgesi 3.152.628 3.171.989 19.361 %0,61

Türkiye 84.680.273 85.279.553 599.280 %0,71
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Bölgenin önemli kayak merkezlerinden 
Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak 
Merkezi’nin genel durumu, Vali Ali 

Çelik’in başkanlığında değerlendirildi. 

Günübirlik ve konaklamalı ziyaretçiler için 
tasarlanan Kayak Evi’nin 31 Ocak itibarıyla 
hizmet vermeye başladığını ifade eden Vali 
Çelik, gösterilen ilgiden memnun olduklarını 
dile getirdi.

Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi’nin 
Kütahya’nın kış turizmi için çok büyük bir değer 
olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, “Kayak, 
spor, termal su, yayla ve doğa turizmini de 
içinde barındıran potansiyeli yüksek bir turizm 
profiline sahibiz. Bütün bu imkânlarımızı 
kullanarak 12 ay boyunca turist ağırlamak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 

Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi’nin 
Ege’nin kış turizminde parlayan yıldızı haline 
geldiğine dikkat çeken Gediz Belediye Başkanı 
Muharrem Akçadurak, “Kayak merkezimizdeki 
tesislerin niteliği ve kalitesi her geçen gün 
artıyor” dedi.

Her seviyeden kayak tutkununa hitap eden 
merkezde, 7 bin 767 metre pist uzunluğunun 
2 bin 53 metresi aktif kullanılıyor. 

Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi’nin 
Genel Durumu Değerlendirildi
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 
Engelsiz Öğrenci Birimi’nin 2022 yılında 
elde ettiği başarılar karşılığında Aile ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim 
Kurulundan kazandığı belge ve bayrakların 
teslimi için Rektörlük makamında tören 
düzenlendi.

Herkes için erişilebilir bir üniversite olma 
hedefini yıllardır sürdüren Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi 2022 yılında da çalışmalarının 
karşılığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) aldığı belge 
ve bayraklarla aldı. 

Engelsiz Öğrenci Biriminin eş güdümünde 
gerçekleşen çalışmaların sonucunda kazanılan 
belge ve bayrakların teslimi için Rektör Prof. Dr. 
Kâzım Uysal'ın makamında düzenlenen törende 
Birim Koordinatörü Prof. Dr. Nilüfer Dalkılıç ile 
Tekniker Necati Yakup Ünallı katıldı.

Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin 
oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla YÖK 
tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversiteler 
Ödüllerinin Haziran ayında açıklanan 2022 
yılı sonuçlarında, Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesinin Fen Edebiyat ve Tavşanlı 
Uygulamalı Bilimler fakülteleri ile Emet, Pazarlar 
ve Simav MYO olmak üzere toplam beş binası, 
sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirliği 
simgeleyen Mavi Bayrak sahibi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eş 
güdümünde Kütahya Valiliğine bağlı Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 
2018 yılından bu yana her yıl yapılan 
değerlendirmelerin sonucunda Kütahya’nın 
ilçelerinde yer alan ve üniversiteye ait 7 
bina daha Erişilebilirlik Belgesine sahip 
oldu. Müdürlüğün değerlendirmeleri sonucu, 
2018’de 6, 2019’da 5, 2021’de 11 erişilebilirlik 
belgesi kazanan DPÜ’nün Altıntaş, Domaniç 
Hayme Ana, Emet, Gediz, Pazarlar ve Tavşanlı 
meslek yüksekokullarımızın sahip oldukları 
binalar ile Hisarcık MYO’nun iki binasının da 
erişilebilirlik belgesi almasıyla toplam belge 
sayısı 29’a yükseldi. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Birimi 
2022’de de Ödüllere Doymadı
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 
bünyesinde kurulan Müzeler 
Müdürlüğüne bağlı iki müzeden biri ve 

çok önemli, eşsiz ve özgün özellikleri içerisinde 
barındıran Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi’nin 
tescil işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından onaylandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel Ahmet 
Yakupoğlu Müzesi'ni tescil ederek açılmasına 
izin verdi.

Konuyla ilgili DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden 
yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer 
verildi.

“Kütahya ili, Merkez ilçesi, Maltepe 
Mahallesinde, mülkiyeti Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi Rektörlüğüne ait 625 ada, 23 
parsel üzerinde yer alan tescilli Çinili Camii 
bahçesinde yaptırılan taşınmaz üzerindeki 
Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nin müze olarak 
tescillenmesi ve kurulması talebi, Kütahya 
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesinin girişimi, Kütahya Valiliğinin 
02.11.2022 tarihli yazısı ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığına iletilmiş ve 13.01.2023 tarihli 
Bakanlık onayı ile müzenin açılması resmî 
olarak gerçekleştirilmiştir. Böylece yıllardır 
bir hayal olan ve sürekli dillerilen 'Özel Ahmet 
Yakupoğlu Müzesi' resmî olarak kurulmuş oldu.
Müze, başta rahmetli Ahmet Yakupoğlu'na vefa 
göstergesi olmak üzere, onun adının ebedi 
olarak yaşaması, Kütahya başta olmak üzere 
Türkiye ve dünyada iz bırakan insanlardan 
biri olan Yakupoğlu'nun yaşamı boyunca 
ortaya koyduğu eşsiz eserlerinin izlenmesine 
ve araştırma konusu olmasına, eğitim ortamı 
olarak genç nesillerin yetiştirilmesine olanak 
sunacaktır. Müzenin ayrıca Kütahya'nın 

turizm sektörüne katkı sağlayacağı da 
beklenmektedir.”

Kurumsal olarak DPÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesine bağlı olarak hizmet verecek olan 
Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi, daimi sergi 
salonunda sanatçının belirli sayıdaki eserlerinin 
sergilendiği bir yapı olacak. Öte yandan 
müze, geçici sergi salonunda talep olması 
durumunda kuratörlü sergilerin açılmasına, 
sanatçının eserleri ile Üniversitemize 
bıraktığı şahsi eşyaları ile belgelerin teşhirine, 
bilimsel etkinliklerin yapılabilmesine ve genç 
nesillerin burada bir öğrenme ortamı olarak 
yararlanabilmesine olanak tanıyacak.

Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nin sanatseverler 
dışında, eğitim kurumlarında öğrenim gören 
öğrenci grupları tarafından planlı ziyaretlere 
de açılması ve böylece Yakupoğlu’nun hayatı, 
eserleri ve kullandığı eşyaların hem Kütahya 
halkına hem de yeni nesile tanıtılması da Güzel 
Sanatlar Fakültesinin planları arasında yer 
alıyor.

Bakanlık Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi’ne Onay Verdi
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Türk Patent ve Marka Kurumu 
(TÜRKPATENT), Türkiye’nin 10 lezzeti 
için Avrupa Birliği’ne (AB) coğrafi işaret 

başvurusu yaptı. Süreçlerin tamamlanmasıyla 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bilinen ve sevilen 
10 lezzet daha uluslararası tescil almış olacak. 
Başvurunun sonuçlanmasıyla beraber Ayaş 
Domatesi, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Ezine 
Peyniri, Hüyük Çileği, Isparta Gülyağı, Kilis 
Zeytinyağı, Manisa Mesir Macunu, Rize Çayı ve 
Urla Sakız Enginarı uluslararası düzeyde etkin 
koruma altına alınacak. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
uluslararası coğrafi işaret seferberliği 
başlattıklarını ifade ederek, “AB nezdinde 
coğrafi işaret sayısını 100’e çıkartacağız” 
diye konuştu. Öte yandan Varank, Türkiye’de 
tescilli coğrafi işaret sayısının bin 300’ü aştığını 
kaydederek, “Artık bu ürünlerimizin uluslararası 
düzeyde tesciline ve tanıtımına odaklanmamız 
gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Varank, AB’de Türkiye adına tescilli 8 ürün 
bulunduğunu ve süreçleri devam eden Antakya 
Künefesi ile birlikte sayının 9’a çıkacağını 
söyleyerek, “Ülkemizin potansiyelini göz 
önünde bulundurduğumuzda bu rakamları 
hızlı bir şekilde arttırmamız gerekiyor” dedi. 
AB’ye yapılacak başvurularda Türkiye’nin 7 
bölgesinden de coğrafi işaretlerin yer almasına 
dikkat ettiklerini belirten Varank, “Bunun 
yanında ürünlerin ticari potansiyellerini de göz 
önünde bulunduruyoruz” diye konuştu. 

AB Tüzüğü gereği coğrafi işaret başvuruları, 
üretici grupları adına ulusal düzeyde tescili 
gerçekleştirilen kuruluşlar tarafından doğrudan 
yapılabildiği gibi TÜRKPATENT aracılığıyla da 
gerçekleştirilebiliyor. TÜRKPATENT daha önce 
üretici grupları tarafından yapılan başvurulara 
teknik destek sağlarken bu kez üretici 
gruplarıyla yakın iş birliği ve koordinasyon 
içerisinde gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. 

TÜRKPATENT, 2022 yılının son aylarında 
başvuru hazırlıklarını tamamladığı 10 coğrafi 
işaretli ürün için 5 Ocak’ta Avrupa Birliği 
Komisyonuna toplu olarak coğrafi işaret 
başvurusu yaptı. Bu 10 başvuruyla birlikte 
AB’de işlemleri devam eden başvuru sayısı 
42’ye yükseldi. 

Antep Baklavası, Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, 
Bayramiç Beyazı, Giresun Tombul Fındığı, 
Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağı ve Taşköprü 
Sarımsağı daha önce AB’den tescil alan 8 ürün 
olarak ön plana çıktı. 

AB Komisyonuna yapılan coğrafi işaret 
başvuruları gerekli değerlendirmelerin 

ardından Komisyonun başvuruyu uygun 
bulması durumunda AB Resmi Gazetesi’nde 
yayımlanıyor. 3 aylık itiraz süresinin ardından 
coğrafi işaretler, AB nezdinde tescilleniyor. 
Başvuruların nitelikli hazırlanması ve AB 
tarafından talep edilen düzeltmelerin hızlı 
şekilde tamamlanması tescil sürecinin daha 
kısa sürede sonuçlanmasını sağlıyor.

Manisa Mesir Macunu için AB’ye Coğrafi İşaret Başvurusu
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AA muhabirinin, Jeotermal Elektrik 
Santral Yatırımcıları Derneği 
(JESDER) verilerinden yaptığı 

derlemeye göre, Türkiye'de jeotermal enerjiden 
elektrik üretimine ilgi artarken, bu enerji 
türünün elektrik üretimi yanında konutlarda 
ısıtma, seracılık, yaş gıda kurutmacılığı gibi 
alanlarda kullanımı yaygınlaşıyor.

Jeotermal enerji, yer kabuğunun çeşitli 
derinliklerinde birikmiş ısı ve basıncın 
oluşturduğu sıcaklıklarla içerisinde birçok 
farklı element ve diğer maddeleri içeren sıcak 
su, buhar gibi akışkanların sahip olduğu ısının 
yarattığı enerji olarak tanımlanıyor.

Jeotermal enerji; yenilenebilir, sürdürülebilir, 
güvenilir ve çevre dostu birincil enerji kaynağı 
olarak değerlendiriliyor.

Dünya genelinde yaklaşık 80 ülke jeotermal 
enerjiyi, ısıtma ve soğutma uygulamalarında, 
24 ülke ise elektrik üretiminde kullanıyor. 
Türkiye, jeotermal enerjiden elektrik üretiminde 
Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü 
sıradaki konumunu koruyor.

Geçen yıl jeotermal enerjiden elektrik üretimi 
toplamda 10 bin 223 gigavatsaate ulaştı. 
Bu miktar, önceki yıl 10 bin 96 gigavatsaat 
seviyesindeydi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak 
için jeotermal enerji önemli bir alternatif olarak 
değerlendirilirken, Türkiye'nin neredeyse her 
bölgesi jeotermal enerji açısından yüksek 
potansiyele sahip bulunuyor.

JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, AA muhabirine, 
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak 
için jeotermal enerjinin tüm avantajlarından 
yararlanması gerektiğini söyledi.

Şentürk, jeotermal enerjiye yatırımların 
artırılmasının önemine işaret ederek, 
jeotermalin diğer yenilenebilir enerji kaynakları 
ile kıyaslandığında 24 saat emre amade üretim 
sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin jeotermal enerji kurulu gücünün 
tamamına yakınının bulunduğu (yüzde 98) 
Ege Bölgesi, Jeotermal enerjiden elektrik 
üretiminde Ege Bölgesi öne çıkıyor.

Türkiye'nin jeotermal enerji kurulu gücünün 
tamamına yakınının bulunduğu (yüzde 98) Ege 
Bölgesi, elektrik üretiminin yanında konutlarda 
ısıtma, gıda, sağlık, seracılık, soğutma, sebze ve 
meyve kurutma gibi alanlarda yatırımcılara ve 
yöre halkına fırsatlar sunuyor.

Konutlarda ısıtma konusunda 
değerlendirmelerde bulunan İzmir Jeotermal 
AŞ İşletme Müdürü Tolga Sayık, yaklaşık 40 yıl 
önce Balçova'da ilk sondajın yapılmasıyla konut 
ısıtma alanında başarıya ulaşıldığını ve şu an 
Türkiye'de 160 bin konutun ısıtmada jeotermal 
enerji kullandığını aktardı.

Bu alanda jeotermal enerji kullanımının 
yaygınlaşmasının politika ve teşviklerle 
gelişebileceğine işaret eden Sayık, "Ulusal bir 
politika haline getirildiğinde bu sayı 500 bine 
ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 
üçüncü büyük serası olan Agrobay Seracılık 
İşletme Müdürü Ahmet Taner de jeotermal 
enerji kuyusundan seralara ulaştırılan sıcak 
akışkanın, seraların ihtiyaç duyduğu sıcaklığın 
ayarlanmasında kullanıldığını ve kömüre 
alternatif olması açısından oldukça temiz bir 
kaynak olduğunu anlattı.

Türkiye'de 12 ay tarım yapılmasına imkan 
vermesi açısından jeotermalle ısıtılmış 
seracılığın yaygınlaşması gerektiğini ifade eden 
Taner, "Jeotermal enerji kömüre göre üçte bir 
daha fazla avantaj sağlıyor. Jeotermal suyun 
reenjekte edilmesiyle sürdürülebilir ve çevreci 

bir yol izleniyor. En büyük avantaj olarak 24 saat 
sıcak su ihtiyacını jeotermalle sağlayabiliyoruz" 
diye konuştu.

Çoğunlukla lisanslı santrallerin bulunduğu 
Türkiye'de aralık sonu itibarıyla jeotermal enerji 
kurulu gücünde 882,9 megavatla Aydın lider 
konumda bulunuyor.

Aydın'ı 379,4 megavatla Denizli, 378,7 
megavatla Manisa, 30,5 megavatla Çanakkale, 
12 megavatla İzmir ve 2,8 megavatla 
Afyonkarahisar takip ediyor.

Türkiye'nin jeotermal enerjide 6 ilde bulunan 
santralleriyle geçen yıl sonu itibarıyla 1686,3 
megavatı aşan kapasitesi bulunuyor.

Türkiye'nin jeotermal 
enerjiden elektrik üreten 
şehirleri ve kurulu güçleri 
ise şöyle:

Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretiminde Ege Bölgesi Öne Çıkıyor

Şehirler              Jeotermal Kapasitesi 
(mw)

Aydın                  882,9
Denizli                379,4
Manisa                378,7
Çanakkale             30,5
İzmir                     12
Afyonkarahisar        2,8
Toplam              1686,3
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Uşak Üniversitesi'nin kapalı ve açık spor 
saha ve tesislerine Spor Toto teşkilatının 
destek olacağı açıklandı. 

Uşak Üniversitesi tarafından yapılan yazılı 
açıklamada, Spor Toto teşkilatının Uşak 
Üniversitesi kapalı ve açık spor tesis ve 
sahalarına destek olması için protokol 
imzalarının atıldığı öğrenildi.

Rektör Prof. Dr. Savaş konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanımız 
Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha 
önceden üniversitemizi ziyaret etti, gençlerle 
buluştu ve 1 Eylül Yerleşkemiz içerisinde yapımı 
devam eden stadyumumuzda incelemelerde 
bulundu. Bu ziyarette Bakanımız Uşak 
Üniversitesi Kapalı ve Açık Spor Alanları ile 
Stadyum Tribün yapımında kullanılmak üzere 
bizlere kaynak ayıracaklarının müjdesini verdi. 
Bu noktada Üniversitemiz ile Spor Toto Teşkilatı 
Başkanlığı arasında bir protokol imzalandı. 
Her zaman sporu destekleyen ve gençliğin 
yanında yer alan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto 
Teşkilatına ve emeği geçen herkese, şahsım ve 
Uşak Üniversitesi öğrencileri adına teşekkür 

ederim" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bünyesinde yer alan yurtlar sayesinde Uşak 
Üniversitesini kazanan öğrencilerin barınma 
sorunu da yaşamadığını vurgulayan Rektör 
Prof. Dr. Savaş, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 
yaptığı yatırımlar sayesinde öğrencilerimiz, 
personelimiz ve Uşak halkımız son sistemlerle 
donatılmış tesislere sahip oluyor, kentimiz 
gelişiyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri 
ile tamamlanacak olan Uşak Üniversitesi Kapalı 

ve Açık Spor Alanları ile stadyum kentimiz ve 
öğrencilerimiz için çok faydalı olacak" şeklinde 
konuştu.

Uşak Üniversitesi öğrencileri Bakan 
Kasapoğlu'na teşekkür etti. Uşak Üniversitesi 
1 Eylül Yerleşkesi içerisinde yapımı devam 
eden stadyumun Gençlik ve Spor Bakanlığının 
desteği ile tamamlanacağını öğrenen öğrenciler 
Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Spor Toto, Uşak Üniversitesi Spor Tesis ve Sahalarına 
Destek Olacak

Maliyeti 13 milyon TL'yi bulması 
beklenen ve 25 işletmede yaklaşık 3 
bin kişinin istihdam edilmesi planlanan 

Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi 
Bölgesi kurucu yönetim kurulu oluşturulması 
için görüşmelere başlandı.

Maliyeti 13 milyon TL'yi bulması beklenen ve 
25 işletmede yaklaşık 3 bin kişinin istihdam 
edilmesi planlanan Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) 
Organize Sanayi Bölgesi kurucu yönetim kurulu 
oluşturulması için görüşmelere başlandı.

Banaz ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) 
Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti 
ve organların oluşturulmasına yönelik teknik 
ve hukuksal süreçlerin istişare edildiği ve 
ileriye dönük çalışmaların da değerlendirildiği 
toplantı, Vali Dr. Turan Ergün'ün başkanlığında 

gerçekleştirdi. Projenin paydaşları; Uşak İl Özel 
İdaresi, Uşak Belediyesi, Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası (UTSO), Uşak Ticaret Borsası, Banaz 
Belediyesi, Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi 
(PANKOP) Uşak Ticaret Borsası temsilcilerinin 
bir araya gelerek payları oranında katkı 

sunulması ve resmi ve hukuki sürecin nasıl 
olacağı konusunda görüş alışverişinde 
bulunulduğu öğrenildi. Ayrıca toplantıya Uşak 
Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Banaz 
Belediye Başkanı Zafer Arpacı, UTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Selim Kandemir de katıldı.

Uşak'ta 3 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak Proje Hızla İlerliyor
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Kadir Bey dilerseniz röportajımıza 
sizi tanıyarak başlayabiliriz. Kısaca 
kendinizden bahseder misiniz?

Üniversite eğitimimi Afyonkarahisar’da 
tamamladıktan sonra aile şirketimiz olan Sayın 
A.Ş. ‘de iş hayatına atıldım. Şirket bünyesinde 
farklı departmanlarda yöneticilik görevleri 
aldıktan sonra 2006 yılında Sayın A.Ş. yönetim 
kurulu üyesi,  2013 yılında Uşak’ta Aprekast 
A.Ş.,  2018 yılında Mabella Marble A.Ş. ,  2020 
yılında Evvi A.Ş. ile  Trexport A.Ş.,  2022 yılında 
Sayın Medya  ve son olarak 2022 yılında kurulan 
Sayın Vakfında yönetim kurulu üyesi olarak yer 
aldığım görevlerime halen devam etmekteyim. 
Aynı zamanda TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri 
Meclisi üyesiyim. Evliyim ve 2 çocuk babasıyım.

2010 yılından bugüne Üyesi olduğum AFSİAD ‘da 
2 dönem Genel Sekreterlik görevinde bulunduktan 
sonra, 2020 yılından itibaren de Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yapmaktayım. Yakın 
zamanda gerçekleştirdiğimiz 22. Olağan Genel 
Kurul sonrası kıymetli Üyelerimizin desteği ve 
teveccühü ile AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevinde 2.dönemi icra etmekteyim. 

AFSİAD’ın kuruluş hikâyesinden bahsedebilir 
misiniz? Kurumsal yapısı hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları 
Derneği(AFSİAD) 1991 yılında kurucu 
başkanımız Hüsnü Serteser ve dönemin önde 
gelen iş insanlarının girişimleri ile kurulmuş ve 
kurulduğu günden bugüne evrensel iş ahlakını 
özümsemiş, örnek iş insanı ve verimli işletme 
modelinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına 
destek veren, çoğulcu ve farklılıklara saygılı 
anlayışı ile şehrimiz Afyonkarahisar ve dolayısıyla 
Ülkemiz ekonomisinin kalkınması için üyeleri ile 
bütünleşerek gayret gösteren köklü Sivil Toplum 
Kuruluşudur.

Dernek olarak ne tip faaliyetleriniz olmaktadır? 
Dernek üyelerine yönelik güncel projelerinizden 
bahsedebilir misiniz?

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları 
Derneği (AFSİAD) 104 üyesi ile dayanışma 
duygusu içinde, toplumun ihtiyaç duyduğu 
her alanda göreve koşan, katılımcı bir kurum 
yapısını benimseyerek faaliyetlerini sürdürmekte, 

sanayici ve iş insanlarının sorunlarına sahip 
çıkarak, Afyonkarahisar’ın kalkınmasına katkıda 
bulunabilmek ve güç birliği içinde ortak projeler 
geliştirmek amacıyla organizasyonlar, toplantılar 
düzenlemektedir.

Ayrıca AFSİAD Üyeleri, Afyonkarahisar ve 
Ülkemizi kapsayan içerikler ile hazırladığımız 
yayınımız AFSİAD TREND Dergisi, 2021 Nisan 
ayından itibaren dört  ayda bir profesyonel bir 
anlayışla hazırlanarak geniş, etkin okuyucu 
kitlesine ulaşmakta ve zengin içeriği ile iş hayatının 
farklı yönlerini yansıtan ve AFSİAD’ın ulusal çapta 
sesi olması amacıyla yayınlanmaktadır.

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

Kurumsallaşma kültürü, her şeyden önce iş 
birlikçi bir yaklaşım anlayışının gelişmesini 
gerekli kılmaktadır. Bilinirliğin gelişmesinde 
en temel basamak artık sosyal medyayı etkin 
kullanmaktan geçmektedir. İnternet ve sosyal 
medyanın etkin kullanımı insanların sizi sizin 

Kadir SAYIN 
Afyonkarahisar Sanayicileri ve 
İş İnsanları Derneği (AFSİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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istediğiniz gibi tanımasını sağlayarak doğru 
imajı oluşturmanızı sağlamaktadır. 

Sivil Toplum Kuruluşlarının kurumsallaşması 
ve sağlam yapının oluşturulmasının en temel 
basamağını dijitalleşmenin oluşturduğu 
günümüzde, AFSİAD olarak stratejik fikir ve 
çözüm odaklı yaklaşımlarla, sosyal medya 
yönetimi, dijital dönüşüm, kurumsal yapının 
düzenlenmesi, dijital kimlik ve güncel yeniliklerin 
Derneğimize adapte edilmesi konularında 
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

AFSİAD olarak Afyonkarahisar iline olan 
katkılarınızdan ve önümüzdeki dönemler için 
planladığınız çalışmalarınızdan bahsedebilir 
misiniz?

Bugün gelinen noktada Derneğimiz AFSİAD, 
sektörünün önde gelen 104 üyesi ile 
Afyonkarahisar ve bölgesinde önemli bir 
ekonomik büyüklüğe, istihdam ve üretim 
gücüne sahiptir.

AFSİAD olarak gerek sahip olduğumuz 
ekonomik büyüklük ile gerekse ilimiz ve 
bölgemizde ekonomi, eğitim ve sosyo-kültürel 

alanda kalkınmaya yönelik işbirlikleri ile kuruluş 
ilke ve amaçlarımız doğrultusunda ülkemiz 
ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Son dönemde ilimiz Afyonkarahisar ve 
bölgemiz için gündemimizde olan önemli bir 
yatırımdan bahsetmek isterim. AFSİAD olarak 
öncülüğünü yaptığımız ve İstanbul AFSİAD 
ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir Organize 
Sanayi Bölgesi projemiz var. Cumhuriyetin 
kuruluşunun 100.Yılında “Afyonkarahisar 100.
Yıl Makine İhtisas ve Karma Organize Sanayi 
Bölgesi” adıyla Afyonkarahisar merkeze 15 

km mesafede Susuz Belediyesi Çavdarlı Köyü 
mevkiinde yaklaşık 6.800.000 metrekare 
alanda bir OSB kurmayı planlıyoruz. Bu büyük 
proje için başta Afyonkarahisar Valiliği olmak 
üzere, Afyonkarahisar Belediyesi, Susuz 
Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi 
Odası,  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ile birlikte 
çalışmalarımız bütün hızıyla devam etmektedir.

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

Zafer Kalkınma Ajansı TR33 olarak adlandırılan 
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak 
illerimizi kapsayan bölgede biz sanayici ve iş 
insanlarının sürekli temas halinde olduğu ve 
etkin olarak çalıştığı kurumlardan birisidir.

Zafer Kalkınma Ajansı etkin faaliyetleri 
ile yatırımcılara destek olan, yatırımların 
önünü açan,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda şehrimizin ve faaliyet 
gösterdiği TR33 Bölgesi’nin kalkınmasına 
yönelik çok sayıda projeye destek sağlamış ve 
bu sayede istihdam ve üretimin artırılmasına 
önemli katkılar sunmuştur. Bölgedeki tüm 
yatırım faaliyetlerini dikkatle takip eden 
Zafer Kalkınma Ajansı, bölgeye ve ilimize dair 
ciddi bir ticari hafıza ve birikim oluşmasını da 
sağlamaktadır.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansının 
2022 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında Afyonkarahisar’da 

“Frigya’nın Kalbi Ayazini” projesi hayata geçiriliyor.

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde, İhsaniye Köylere Hizmet Götürme 
Birliği başvurusuyla ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ortaklığıyla 
sunulan yaklaşık 3,4 milyon TL bütçeli projeye Ajans 2,5 milyon TL hibe 
sağlayacak.

Frigya'nın Kalbi Ayazini

Program : Güdümlü Proje Desteği

Proje Sahibi : İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliği

Proje Adı : Frigya'nın Kalbi Ayazini

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 3.428.592,89 TL

: 2.502.872,89 TL

: %73

: 24 Ay

: Afyonkarahisar

: İhsaniye

PROJELERDEN 
GELİŞMELER
Hazırlayan | İzleme ve Değerlendirme Birimi

ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
DESTEKLENEN

25ZAFER

Proje kapsamında Frig Vadilerinin önemli turizm destinasyonu olan 
Ayazini Köyü’nde bulunan Karşılama-Tanıtım Merkezi donatımı ve 
tefrişatının yapılması, tarihi mekânların (Meryem Ana Kilisesi, Metropolis 
Katlı Yerleşimi, Avdalaz Kalesi, Kaya Mezarları vb.) aydınlatılması ve 
tanıtım faaliyetleri kapsamında festivaller düzenlenmesi planlanıyor. 
Proje sonunda ziyaretçilerin antik kentte geçireceği sürenin uzatılarak 
kentin turizmden elde edeceği katma değeri artırmak amaçlanıyor.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda Ajansımızın desteğiyle hayata geçirilen “Kütahya 
Yenilikçi Anlayışla Nitelikli İş Gücü Yetiştiriyor” isimli proje ile Simav 

MTAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanına yeni nesil atölye kuruldu.

Simav MTAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanında eğitim kalitesini 
arttırmak, atölye donanımını iyileştirmek amacıyla hazırlanan proje ile 
öğrencilerin yeni nesil teknolojik cihazlarla kendilerini geliştirmeleri ve 
günümüz teknolojisine uyum sağlayarak daha geniş iş imkânı bulmaları 
hedeflendi.

Proje kapsamında Simav MTAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanına 
sanayi sektöründeki teknolojik gelişmeler doğrultusunda deney setleri, 
yeni nesil ölçüm cihazları, teknolojik ekipmanlar ve kaynak simülatörü vs. 
toplam 29 kalem makine ve ekipmandan oluşan bir atölye kuruldu. Atölye 
sayesinde mezun olan öğrenciler ara eleman olmak yerine sektörlerinin 
aranan elemanı olmaya başladılar. Öğretmenler de aldıkları eğitici 
eğitimleriyle yeni nesil teknolojiye uyum sağladılar.

Kütahya Yenilikçi Anlayışla 
Nitelikli İş Gücü Yetiştiriyor

Program : Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali   
  Destek Programı 

Proje Sahibi : Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje Adı : Kütahya Yenilikçi Anlayışla Nitelikli 
  İş Gücü Yetiştiriyor

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 547.769,60 TL

: 457.794,95 TL

: %83,57

: 12 Ay

: Kütahya

: Simav

2626 ZAFER

MEGDEP
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda Ajansımızın desteğiyle hayata geçirilen 
Muratdağı Kayak Evi, 2023 kış sezonunda tüm kayak severlere 

hizmet vermeye başladı. 

Proje kapsamında yapımı tamamlanan Kayak Evi’nin proje ortağı Kütahya 
Valiliği başta olmak üzere tüm paydaşların katkısıyla hızlı bir şekilde 
yapılması ve kış sezonuna yetiştirilmesi planlandı. Kış turizmine yetiştirilen 
tesiste gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatılar 
inşa edildi. Ayrıca bölgemizde faaliyet yürüten turizm acentalarının kayak 
evi sayesinde Muratdağına olan ilgiliyi artırıcı tanıtımlar yapması sağlandı. 

Türkiye'nin İlk ve Tek Termal Kayak Merkezi Murat Dağı, 
Modern Kayak Evine Kavuşuyor

Program : Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali 
  Destek Programı 

Proje Sahibi : Gediz Köylere Hizmet Götürme Birliği

Proje Adı : Türkiye'nin İlk ve Tek Termal Kayak 
  Merkezi Murat Dağı, Modern Kayak  
  Evine Kavuşuyor

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 9.109.127,00 TL

: 2.300.000,00 TL

: %25,25

: 24 Ay

: Kütahya

: Gediz
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Proje ile Demirci ilçesinde bulunan Sarıçayır Mesire Alanında 1 
kır lokantası ve 9 bungalov ev inşaatı tamamlanarak ve mesire 
alanının mevcut altyapısı iyileştirilerek farklı hedef grupların tercih 

edebileceği geniş kapsamlı bir turizm alanı oluşturuldu. Yapılan çalışmalar 
sonucu Sarıçayır Mesire Alanının doğa ve kırsal turizm merkezi olarak 
alternatif ve cazip bir merkez haline gelmesi sağlanarak TR33 Bölgesi'ne 
yeni bir destinasyon kazandırıldı. Türkiye İzcilik Federasyonu, Türkiye 
Kamp ve Karavan Derneği, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve İzmir 
Zirve Dağcılık Kulübü tarafından alanda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 
Etkinliklerde, yöreye özgü organik tarımsal ürünlerin satışı ve tanıtımı 
yapıldı. Turizm alanında çalıştırılmak üzere 3 kişinin istihdamı sağlandı.

Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi

Program : Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali 
  Destek Programı 

Proje Sahibi : Demirci Belediye Başkanlığı

Proje Adı : Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç 
  Kampı Turizm Merkezi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 1.692.409,50 TL

: 1.269.307,10 TL

: %75

: 24 Ay

: Manisa

: Demirci
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Proje ile şifalı termal kaynakları, ekolojisi, geniş orman varlığıyla 
dikkat çeken Banaz Hamamboğazı Termal Tesislerine aquapark 
yapılarak bölgenin turizm cazibesi arttırıldı. Hâlihazırda, 

Hamamboğazı Termal Tesisleri özellikleri yaz aylarında tam kapasite 
ile hizmet vermekte olup aquaparkın da hizmete açılmasıyla bölgeye 
gelen ziyaretçi sayısında önemli oranda artış beklenmektedir.

Hamamboğazını Taçlandırıyoruz 

Program : Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali 
  Destek Programı 

Proje Sahibi : Banaz Belediye Başkanlığı

Proje Adı : Hamamboğazını Taçlandırıyoruz

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 2.968.537,66 TL

: 1.983.668,44 TL

: %66,82

: 18 Ay

: Uşak

: Banaz

29ZAFER
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Hazırlayan | Murat Şener | Uzman | Kütahya Yatırım Destek Ofisi

Müfit 
KURBANZADE
WAMEurasia 
Makine ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 
Genel Müdür

Müfit Bey firmanızdan kısaca 
bahsedebilir misiniz?

Firmamız WAMEurasia Makine ve Sanayi 
Ticaret Ltd. Şti. 2008 yılında Kütahya 
1.OSB’de 2.800 m² kapalı alanda faaliyetine 
başlamış ve 2014 yılında 30 Ağustos OSB’de 
yeni üretim tesislerine taşınmış olup hali 
hazırda 29.000 m² açık 18.000 m² kapalı 
alanda faaliyetlerine devam etmektedir.

WAMEurasia Ltd.Şti. İtalya Modena merkezli 
WAMGROUP Holding iştirakidir. Katı akışkan 
malzemeler için ekipman ve tesis bileşenleri 
geliştirmede ve üretiminde dünya lideri olan 
İtalyan WAMGROUP 2008’den beri kendi 
yan kuruluşu olan WAMEurasia ile Türkiye’de 
faaliyet göstermektedir. Kütahya’da bulunan 
WAMEURASIA sadece Türkiye ve çevresindeki 
Avrasya ülkelerinde WAMGROUP ürün 
çeşitlerinin dağıtımından sorumlu değil, ayrıca 

Orta Doğu ve Avrasya için grubun üretici öncü 
kuruluşudur.

WAM EURASIA’nın amacı çeşitli endüstrilerdeki 
farklı ihtiyaçlara yönelik, endüstriyel kalitede 
uygun fiyatlardaki ürünlerle geniş bir müşteri 
yelpazesi oluşturmaktır. Mesleki bilgi, 
kapsamlı hizmet, büyük miktarda malzeme 
ve yedek parça stoku ile desteklenen sürekli 
tedarik vasıtasıyla WAM EURASIA, müşteri 
memnuniyetini her geçen gün daha fazla 
arttırmaktadır.

Firmanızın misyonu ve vizyonu nedir?

WAMGROUP, dökme ve katı malzemelerin 
taşıma, işleme, depolama, prosese geri 
kazandırma, filtreleme ve atık su arıtma ve 
yenilenebilir enerji üretimi alanlarında çözümler 
sağlamada ana küresel referans noktası olmayı 
başarmıştır.

WAMGROUP, müşterileri, tedarikçileri, iş 
ortakları, paydaşları ve çalışanları ile olan 
ilişkilerinde dürüstlük ve adaleti mihenk taşı 
olarak kabul eder, İşletmelerinde önce insan 
politikasını benimsemiştir.
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WAMGROUP, özel dağıtım kanalları aracılığıyla 
pazar odaklı ekipmanların geliştirilmesi, 
endüstriyel üretimi ve dağıtımında yenilikçi 
olmayı amaçlamaktadır.

WAMGROUP, dökme ve katı madde işleme, 
toz filtreleme, karıştırma, depolama, dozajlama 
atık su ve çamur arıtma ve yenilenebilir enerji 
üretimi alanlarında tek elden çözüm sağlamak 
için mevcut en kapsamlı ekipman yelpazesini 
sağlayan tek firmadır.

WAMGROUP, dünyanın herhangi bir yerindeki 
herhangi bir müşteriye mümkün olan en kaliteli 
ürünü ve hizmeti en rekabetçi fiyata sunmayı 
hedef edinmiştir.

Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Firmamız dökme ve katı akışkanlar, atık su 
ve çamur arıtma ile ilgili 2000’den fazla ürün 
yelpazesine sahiptir. Filtre sistemleri, dozajlama 
ekipmanları, depolama siloları, taşıma ve 
karıştırma ekipmanları başlıca ürün gruplarıdır. 

2022 yılını firmanız ve bulunduğunuz sektör 
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 2023 yılı 
için beklentileriniz nelerdir?

2008 yılından beri her sene büyüme trendine 
ara vermeden devam eden WAMEurasia 
2022 yılında da Euro bazında %24 büyümeyi 

başarmıştır. 2023 yılı hedefimiz %18 büyüme 
olup bunu gerçekleştirme yolunda emin 
adımlarla ilerlemekte ve yatırımlarımıza devam 
etmekteyiz.

Sektörünüzde genel olarak yaşanılan ve 
üzerinde durulması gereken sorunlar nelerdir?

Sektörümüzde yaşanan ve başlıca üzerinde 
durulması gereken sorunların başında konulara 
vakıf olmayan firmalar tarafından piyasaya 
sunulan hatalı ekipmanlar ve akabinde 
son kullanıcı müşterilerin yaşadığı proses 

problemleridir. Bunun yanı sıra WAMGROUP 
ekipmanlarının emeğe saygı gösterilmeksizin 
kopyalanarak piyasaya sürülmeye çalışılmasıdır. 
Bunun sonucunda kalitesiz ürünler sebebi ile 
proses ve çevre problemleri yaşanabilmektedir.

Firmanızın belirlediği kısa ve uzun vadeli 
hedefler nelerdir?

Ocak 2023’te inşaatına başlamış olduğumuz 
15.000 m² yeni fabrika inşaatımızın Ağustos 
2023 sonuna kadar %85’ini bitirmeyi 
hedeflemekteyiz.
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Yerlileştirme yapılacak yeni ürünlerimiz ile 
2023 yılı Aralık ayında çok daha güçlü olarak 
piyasaya hitap etmeyi planlamaktayız.

Firmanızın gelecek hedefleri hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

WAMEurasia’nın yeni yatırımlarının 
tamamlanmasını takiben mevcut yıllık ciromuzu 

en 2 misli arttırmayı planlamaktayız. Bunun 
yanı sıra bölgede HUB vazifesi görecek olan 
WAMEurasia’nın ihracatı da aynı oranda artış 
gösterecektir.  

Firmanız bünyesinde kurulan Kaynak Akademisi 
kapsamında bilgi verebilir misiniz?

Bölgemizde çok ciddi yetişmiş personel ve 
özellikle kaynakçı sıkıntısı yaşanması sebebi ile 
tüm başvuru ve izinlerimizi tamamlayarak kendi 
bünyemizde Kaynak Akademisi kurma kararı 
aldık. Kurulmuş olan bu kaynak akademisiyle 
sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik tabanlı 
kaynak simülatörleri kullanılarak elektrik ark 
kaynağı, gazaltı kaynağı, özlü telle ark kaynağı, 
tig kaynağı eğitimleri verilecek ve sınavda başarı 
gösteren personellere ulusal kaynak sertifikası 
verebilecektir. Bu akademinin bölgemize çok 
faydalı olacağına inancımız tamdır.

Zafer Kalkınma Ajansından aldığınız destek 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Kütahya ilimizde bulunan Zafer Kalkınma Ajansı 
2010 yılından beri bölgesel teşvik kullanan 
firmamıza dönem dönem danışmanlık hizmeti 
vererek bizlere yol göstermekte ve ciddi bilgi 
desteği sağlamaktadır.
  
Ajans hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir 
miyiz?

Zafer Kalkınma Ajansı bölgesel kalkınmayı 

ön planda tutarak kamu, özel ve sivil toplum 
temsilcilerini bir araya getirmekte ve iş birliğini 
geliştirmektedir. Ajans bölgede yapılacak 
olan yerli ve yabancı yatırımcıya rehberlik 
hizmeti vererek işlemlerin hızlanmasını ve 
sağlıklı yürümesini sağlamaktadır. Ayrıca 
Zafer Kalkınma Ajansı sunduğu mali destekler 
ile yatırımcılara yol göstermekte ve destek 
olmaktadır.



33ZAFER

1.232 km yüzölçümüne sahip Şehzadeler ilçesi 167.661 nüfusuyla 
Manisa ilinin en batıdaki ilçelerinden biridir. İlçede sanayi plastik 
enjeksiyon, gıda imalatı ve gıda paketleme tesisleri alanında gelişmiştir. 
Toplam 324 km² tarım alanına sahip Şehzadeler ilçesinde en çok üzüm, 
mısır, domates, pamuk ve zeytin ürünleri yetiştirilmektedir. Coğrafi işaretli 
ürünleri ise Manisa Mesir Macunu, Manisa Taban Simidi ve Manisa 
Sultani Çekirdeksiz Üzümüdür. Antik çağlardan Osmanlılara kadar 
çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapan Şehzadeler Kenti; Hatuniye 
Camii, Sultan Camii Külliyesi, Muradiye Camii ve Külliyesi, Spil Dağı, 
Kurşunlu Han, Kybele ve Manisa Tarzanı vb pek çok turizm değeri ile öne 
çıkmaktadır.

2019 Mart ayında açılışı gerçekleştirilen ve o günden bugüne Manisa 
ve çevre illerden ziyaretçi akınına uğrayan Manisa’nın Şehzadeler Parkı; 
ilçenin tarih,  kültür, ticaret ve turizmine önemli bir katkı sağlayan ve 
kentin “Şehzadeler Şehri” kimliğine yakışır bir şekilde hayata geçirilen 
önemli bir proje konumundadır. 

Park yaklaşık 17.500 m²’lik çok geniş bir alan üzerine kurulmuş olup 
kültür ve eğlenceyi vatandaşlara bir arada sunmaktadır. Şehzadeler 
Parkı'nda dört ana bölüm (Diaromik Mesir Müzesi, Minia Şehzadeler, 
Şehzade Heykelleri, Masal Park), sosyal donatı alanı ve doğal gölet 
mevcuttur.

Şehzadeler Parkı girişinde tarihte kurulan 16 büyük Türk Devleti’nin 
(Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun 
İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığı, Avar Kağanlığı, 
Hazar Kağanlığı, Uygur Kağanlığı, Karahanlı Devleti, Gazneliler Devleti, 
Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Harzemşahlar Devleti, Altınordu Devleti, 
Timur İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu) 
bayraklarının yer aldığı bir bölüm mevcuttur.

Hazırlayan | Buket Kaner Çelikel | Uzman | Manisa Yatırım Destek Ofisi 
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Alanda, Şehzadeler Parkı'nı gezmeye gelen vatandaşların rahatça vakit 
geçirebilmeleri ve dinlenebilmeleri için gerekli olan kafeterya, restoran 
gibi alanlar bulunmaktadır. Parkta bu alan 310 m² kapalı ve 580 m² açık 
alana sahip restoranı da bünyesinde içeren toplam 890 m² sosyal donatı 
alanı olarak yer almaktadır. 

Hemen yanında ise içinde ördek ve kazları, etrafında ise oturma yerleri ile 
ekolojik gölet parka ayrı bir güzellik katmaktadır. Parkta ilaveten, 1.600 
m uzunluğunda ve 2.880 m² genişliğinde yürüyüş yolu da yer almaktadır.
Şehzadeler Parkı’nın hayata geçirilmesi aşamasında doğaya gösterilen 
hassasiyet sebebiyle mevcut ağaçlar kesilmemiş, olduğu haliyle 
korunmuştur. Bunun yanı sıra peyzaj çalışmaları kapsamında 150 
kamyon bahçe toprağı, 11.000 m² çim, 25.146 adet çalı, 38.729 
adet mevsimlik çiçek ve 10.734 adet yer örtücü bitkinin kullanıldığı; 
alandaki ağaçlara ilaveten 759 adet ağaç, 1.145 adet ağaççık dikiminin 
gerçekleştirildiği bilinmektedir.

Diaromik Mesir Müzesi

Şehzadeler Parkı içerisinde yaklaşık 640 metre kapalı alanda 
kurulmuş Diaromik Mesir Müzesi’nde geleneksel Manisa Mesir Macunu 
Festivali canlandırılmış olup yılın 365 günü Mesir Festivali heyecanı 
yaşanabilmektedir. 

Müzede Mesir'in hazırlanması, Sultan Camii kubbelerinden halka mesir 
saçımı, görüş açısına göre diaromik olarak resmedilmiş ve müze ile 

yeniden hayat bulması sağlanmıştır. 16. yüzyıl Manisa’sı gerçeklik etkisi 
oluşturacak şekilde büyük bir özenle resmedilmekte, yaklaşık 600 m² 

yüzey üzerinde sanatsal resimler kullanılmaktadır. Resim içerisinde, Türk-
Osmanlı dönemi yapıları, geleneksel konutlar, mahalle dokusu ve yerel halk 
dönemine sadık kalınarak yansıtılmıştır. Böylelikle müze ziyaretçilerine 
tarihi ve mesirin hikâyesini de öğrenme fırsatı sunmaktadır. 

Bu yüzden Diaromik Mesir Müzesi’nin,  483 yıllık bir gelenek olan mesirin 
tanıtılmasında önemli bir etkisinin olduğu görülmektedir ve mesir macunu 
sevenler için müzenin giriş/çıkış yerinde zemin katta mesir macununun 
satış ofisi yer almaktadır.

Minia Şehzadeler

Şehzadeler Parkı’nın giriş alanında ağırlıklı olarak Manisa’da bulunan 
32 adet tarihi eserin yer aldığı Minia Şehzadeler Bölümü bulunmaktadır. 
Büyük emeklerle yapılmış Minia Şehzadeler bölümünde Osmanlı 
eserlerinden camiler, hanlar, kervansaraylar, türbeler, saraylar ve kuleler 
yer almaktadır. (Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, Manisa İshak Çelebi 
Camii ve Külliyesi, Manisa Dilşikar Hatun Camii ve Külliyesi, Çeşnigir 
Camii ve Kütüphanesi, Sivas Divriği Ulu Camii, Manisa Kurşunlu Han, 
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Manisa Hatuniye Camii ve Külliyesi, Manisa Titrek Sinan Bey Medresesi, 
Manisa Yedi Kızlar Türbesi, Manisa Hafsa Sultan Camii ve Külliyesi, Malatya 
Battal Gazi Ulu Camii, Manisa Muradiye Camii ve Külliyesi, Erzurum Çifte 
Minareli Medrese, Selçuk İsa Bey Camii vb.)  

Çoğunluğu Manisa’dakiler olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki tarihi 
eserlerin tanıtıldığı bölümdeki tarihi yapının tanıtımı Türkçe,  İngilizce ve 
Arapça olmak üzere 3 dilde gerçekleştirilmektedir. Türk ve Osmanlı 
mimarisinin seçkin eserlerinin yer aldığı bölüm ziyaretçilerine geçmiş 
medeniyetlerin mimarideki üstün yetenekleri hakkında fikir sunmaktadır.

Şehzade Heykelleri

Şehzadeler Parkı alanındaki diğer 
önemli ana bölüm, Osmanlı döneminde 
Manisa’da bulunan şehzadelerin 
özelliklerinin ön plana çıkarılarak 
13 adet heykelin bulunduğu alandır. 
II. Murat, Fatih Sultan Mehmed, 
Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, 
III. Murad, III. Mehmed, I. Mustafa gibi 
Osmanlı tahtına oturmuş padişahların 
şehzadelik dönemlerini geçirdikleri bu 
tarihi kent, adını Şehzadeler’den almış 
ancak maalesef bugüne kadar bu 
noktada istenilen düzeyde bir tanıtım 
yapamamıştır. Şehzadeler Park’a 
yerleştirilen 13 adet birebir boyuttaki 
şehzade figürleri kentin bu anlamdaki 
tanıtımına önemli katkı sunmaktadır. 

Masal Park

Çocuklar için oluşturulan alanda replika konsepti çizgi film ve masal 
kahramanlarının maketlerine yer verilmektedir. Çocukların büyük beğenisini 
kazanan Masal Park’ta 29 ayrı çizgi film konsepti uygulanmış, 168 adet 
ayrı figür kullanılmıştır. 

Temel Reis’ten Tenten’e, Taş Devri kahramanlarından Uçan Kaz’a kadar çizgi 
film kahramanları ile Pamuk Prenses’ten Kırmızı Başlıklı Kız’a Keloğlan’dan 
Çizmeli Kedi’ye kadar masal kahramanlarını görmek ve onlarla aynı 
atmosferde bulunmak küçüklere coşku, büyüklere de nostalji yaşatmaktadır. 

Masal Park’ta ayrıca Rapunzel, Pinokyo, Buz Devri, Madagaskar, Şirinler, 
Hulk, Superman, Örümcek Adam, Tazmanya Canavarı, Karagöz ve Hacivat, 
Asteriks ve Oburiks, Sinbad, Redkit, Disneyland kahramanları, Prenses 
ve Yedi Cüceler, Simpsonlar, Hansel ve Gratel, Garfield, Casper vb. birçok 
bilinen Türk ve yabancı masal kahramanları bulunmaktadır. 

Şehzadeler Parkı'na ayrı bir renk katan Masal Park, Ege Bölgesi’nde yer 
alan örnek bir proje özelliği taşımaktadır. Masal Parkı ailesiyle birlikte 
gezen çocukların görsel hafızasının gelişmesine ve hayal dünyalarının 
güçlenmesine katkı sağlamakta, bunun yanı sıra hem çocukların aileleri 
ile faydalı ve güzel vakit geçirme hem de büyüklerin çocukluklarına dönme 
şansını yakalama imkanı tanımaktadır. 

Manisalı vatandaşlardan ve Şehzadeler şehri Manisa’yı ziyaret edenlerden 
yoğun ilgi gören ve ailecek harika vakit geçireceğiniz Şehzadeler Parkı'na 
giriş ücretsiz olup saat 09.00-22.00 arasında açıktır.



3636 ZAFER

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

Çileğin En Güzeli, 
Tarihin Kapı Aralığı 
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Genel Bakış

Sivaslı topraklarındaki en eski medeniyet Hitit uygarlığıdır. Hitit 
zamanından kalma eserlere Tatar, Yayalar ve Ağaçbeyli kasabalarında 
rastlanmaktadır. Hitit uygarlığından sonra sırası ile M.Ö. 1200’lerde 
Frigya egemenliği, M.Ö.670’te Lidya, M.Ö. 570’te Pers egemenliği 
görülür. M.Ö. 260 yılında bölge Bergama Krallığına, M.Ö. 132’de ise 
Roma İmparatorluğu hâkimiyetine geçmiştir. 

M.S.395’te Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla bölge Doğu 
Roma İmparatorluğu’nun tarafında kalmıştır. 1071 Malazgirt zaferiyle 
Anadolu Türklere açılmış, zaman zaman el değiştirmeler olmuşsa da 
bölge 1072’den itibaren Türk egemenliğine geçmiştir. 1363 yılından 
1908 yılına kadar Anadolu Beylerbeyliği, Bursa vilayeti, Kütahya 
sancağı Uşak kazasının köyü olarak kalmıştır. 

1908 yılında nahiye, 1948 yılında belediye, 1953 yılında ilçe olmuştur. 
1920 yılı Ağustos ayında Yunanlılarca işgal edilmiş, 31 Ağustos 
1922’de işgalden kurtulmuştur.

Sivaslı nüfusu 10.077’si erkek ve 9.929’u kadından olmak üzere 
toplam 20.006’dır. (TÜİK 2021). İlçenin geçim kaynağı tarım ve 
hayvancılığa dayanmaktadır. 

Coğrafi Yapı

Sivaslı, Uşak il merkezinin güneydoğusunda, Uşak-Denizli kara 
yolunun 35. km’sinde, Bulkaz Dağı’nın batı eteklerinde kurulmuştur. 
Kuzeydoğuda Banaz, doğuda Afyon-Sandıklı, güneyde Denizli-Çivril, 
güneybatıda Karahallı, batıda Ulubey ilçeleri ile çevrilidir. 

Bulkaz Dağı Uşak-Denizli il sınırının olduğu yerde Kuruçay Vadisi ile 
ikiye ayrılır. Güney kısmı Bulkaz Dağı, kuzey kısmı ise Karadağ adını alır. 
Yüksekliği 1.990 metredir. Ardıç ormanları ile özellik arz eder. İlçenin 
diğer kısımları hafif engebelik ve düzlüktür. Arazi doğudan batıya doğru 
alçalma gösterir. Büyük Menderes Nehrinin kollarından Banaz Çayı ilçe 
topraklarından geçmektedir. İç Ege’de hâkim olan karasal iklim hüküm 
sürer. Dağlık kesimlerde çam, ardıç ve meşeden oluşan ormanlar 
bulunur.

İlçenin yüzölçümü 507 km², denizden yüksekliği 1.050 metredir.

Tarihi ve Turistik Alanlar

Sebaste Antik Kenti
Uşak'ın Sivaslı ilçesinin 2 kilometre kadar güneybatısında bulunan 
Sebaste Antik Kenti, şehir merkezine 35 km uzaklıktadır. Sebaste 
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şehri, Roma imparatoru Augustus tarafından M.Ö.20 yılında Sebaste 
adıyla kurulmuştur. Roma Dönemi’nde 12 önemli şehirden biridir. M.S. 
9'uncu yüzyılda yakın çevresindeki kentlerin piskoposluk merkezi 
haline gelmiştir. En görkemli çağlarını Bizans Dönemi'nde yaşayan 
kentte büyük ve küçük olmak üzere iki kilise bulunmaktadır. Kentin 
kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Kamulaştırma işlemlerinin 
ardından Kültür ve Turizm Bakanlığınca kazı çalışmalarına başlanacaktır.

Hacım Sultan Türbesi

Uşak’taki tarihi bilinen en eski Bektaşi zaviyesi Hacım Sultan’dır. Zaviye 
Germiyanoğlu I. Yakub Bey tarafından H.721/ M.1321 tarihinde Hacım 
Sultan köyüne yaptırılmıştır. Bugün bu köy, Uşak iline bağlı Sivaslı ilçesi 
sınırları içinde yer almaktadır. Germiyanoğlu Beyliği dönemine ait olan 
Hacım Sultan Zaviyesi, Osmanlıların bölgeyi ele geçirmesiyle birlikte 
hiçbir tahribata uğramamış, vakfın şartlarına uygun biçimde bölgedeki 
faaliyetlerine devam edebilmiştir. Hacım Sultan Zaviyesi, Uşak il 
merkezinden 20 kilometre uzaklıkta olup Sivaslı ilçesine bağlı, Hacım 
köyü mezarlığı ortasında bulunmaktadır. Bu zaviyeden günümüze 
sadece türbe ulaşmıştır.

Evrenli Doğal Parkı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bulunan Evrenli Doğal Parkı, şehir merkezine 38 
km uzaklıktadır. Bölge halkının mesire yeri olarak kullandığı noktaların 
başında gelmektedir. Özellikle bahar ve yaz aylarında kalabalıklaşan 
Evrenli Doğal Parkı yeşil bir alana hakimdir. Yeşilliklerin bir kısmı doğal, 
diğer bir kısmı ise sonradan yapılmış çam ağaçlandırmasıdır.

Ekonomi

İlçe ekonomisinin neredeyse tamamı tarıma dayanmaktadır. İlçe 
yüzölçümünün %47,1'i (25.997 ha) tarım arazisi, %3,6'sı (1.998 ha) 
çayır mera alanı, %43,2'si (23.825 ha) orman arazisi, %6' sı (3.312 
ha) tarım dışı arazidir.

Tarım arazilerinin 23.480 hektar alanı kuru, 2.517 hektarı sulu tarım 
alanıdır. İlçede başlıca bitkisel üretim; hububat (arpa, buğday, mısır), 
baklagiller (nohut, mercimek, fasulye), endüstri bitkileri (şeker pancarı 
ve tütün), yağlı tohumlu ürünler (ayçiçeği, çörek otu, susam ve haşhaş) 
en çok üretilen tarım ürünleridir. Sulanabilen yerlerde sebzecilik yapılır. 
Bağcılık ve meyvecilik gelişmiştir.    

İlçede çilek yetiştiriciliğinin önemi büyüktür. Çilek üretimi, dar alanda 
yüksek verim ve gelir getirdiğinden yaygınlaştırma çalışmaları teşvik ve 
yayım çalışmalarıyla devam etmektedir. 
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İlçede alternatif ürün olarak tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği üretimi 
yaygınlaşmaya başlamış olup bu alanda çörek otu, keten tohumu, 
kekik ve ekinezya üretiminde teşvik eğitim ve yayım çalışmaları da hız 
kazanmıştır.

İlçede hayvancılık gelişmiştir. Sığır, koyun ve kıl keçisi en çok beslenen 
hayvanlardır. Son yıllarda da kümes hayvancılığı da gelişmektedir. Sivaslı 
ilçe merkeziyle birlikte kasaba ve köylerdeki toplam büyükbaş sayısı 
14.796, küçükbaş sayısı 42.534'dür. Bunların haricinde 1.146.085 
adet kanatlı hayvan beslenmektedir. (TÜİK 2021)

Bunların dışında ilçede; dokumacılık, halı-kilim, testi-bardak ve mermer 
ocakları gibi işletmeler de mevcuttur. Ayrıca ilçe ekonomisinde 1960’lı 
yıllardan sonra Avrupa’ya işçi olarak giden kişilerin getirileri de önemli 
yer tutmaktadır.

Eğitim ve Sağlık

İlçede 13 adet ilkokul, 10 adet ortaokul, 3 adet lise bulunmaktadır. 
Bu okullarda 306’i anaokulu, 1.063 ilkokul, 1.074 ortaokul, 641 lise 
olmak üzere toplam 3.084 öğrenci eğitim görmektedir. Yaklaşık 3.000 
öğrenciye, 199 öğretmen tarafından eğitim verilmektedir.  

İlçede ayrıca Uşak Üniversitesi’ne bağlı olarak Sivaslı Meslek 
Yüksekokulu bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulunda Mimarlık ve Şehir 
Planlama ve Bitkisel ve Hayvansal Üretim bölümleri yer almaktadır.

İlçede bir adet 30 yataklı devlet hastanesi, 2 adet aile sağlığı merkezi, 2 
adet acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 7 adet aile hekimi bulunmaktadır. 
13 adet tabip, 5 adet de uzman tabip görev yapmaktadır.  

Turizm

Çilek Festivali
Her yıl haziran ayında düzenlenen festival kapsamında ulusal sanatçılar 
sahne almakta, cirit gösterileri, karate gösterisi, çilek güzeli yarışması, 
çuval yarışması, moto akrobasi gösterisi, halk oyunları, deniz bisikleti 
yarışı, binicilik, sportif olta balıkçılığı yarışması, süper enduro gösterisi 
ve çocuklar için çeşitli animasyon gösterileri, etkinlikler ve havai fişek 
gösterileri yapılmaktadır.

Zafer Kalkınma Ajansı Destekleri

Kendin Yap Atölyesi

Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 
kapsamında desteklenen proje ile Sivaslı 
ilçesinde Kendin Yap Atölyesi kurulmuştur. 
Atölyede Algoritmik Düşünme, Kodlama 
ve Akıllı Tarım İstasyonları yer almaktadır. Atölyelerde 6-14 yaş 
arası öncelikli hedef kitle olmak üzere ilk ve orta düzey eğitim çağındaki 
öğrenciler eğitim almaktadır.

Engel Tanımaz Aşarız Sivaslı Kadınlarıyız

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından kalkınma ajansları 
koordinasyonunda Türkiye genelinde yürütülmekte olan Sosyal 
Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma 
Ajansı tarafından desteklenen Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 
yürüttüğü proje bölgede öne çıkan ve ilçeye özgü tarımsal ürünlerin 
işlenebildiği kuru bakliyat işleme ve paketleme ile yaş sebze meyve 
kurutma tesisi kurulmuştur.

GES Yatırımı 

Zafer Kalkınma Ajansının yatırım destek faaliyeti kapsamında sağladığı 
danışmanlık hizmeti ile Sivaslı Köylere Hizmet Götürme Birliği 0,4 MW 
GES yatırımı için teşvik belgesi alarak yatırım yapmıştır.

Kaynakça: TÜİK, Uşak Valiliği, Sivaslı Belediyesi, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uşak Üniversitesi

Renkli zemin üzeri, renkli kullanım

Siyah zemin üzeri, renkli kullanım

Siyah beyaz kullanım

Siyah zemin üzeri, Siyah beyaz kullanım
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Bu çalışma Zafer Kalkınma Ajansı olarak gerçekleştirdiğimiz araştırma-
analiz faaliyetlerimizden olan Kiraz Ticaret Raporu’ndaki bulguların ışığında 
hazırlanmıştır. Raporda, ülkemizin tarımsal üretimde önemli markalarından 
olan “kiraz”ın 080929 GTİP koduyla üretim ve ticareti incelenmiş; ortaya 
çıkan sonuç ülkemiz açısından değerlendirilmiştir. Rapor; üretim, ihracat ve 
ithalat başlıklarında ele alınmış daha sonra nicel verilerin yorumlanacağı 
rekabetçilik ve hedef pazar analizlerinde ülke bazında detaylara yer 
verilmiştir. Sonuç bölümünde de analiz çıktıları ve çalışmanın özeti ile rapor 
tamamlanmıştır.

Türkiye coğrafi konumu ve iklim özellikleri nedeniyle birçok tarım 
ürününün yetiştirilebildiği bir ülkedir. Bu ürünlerin birçoğu her kıtaya ihraç 
edilmekte ayrıca tarım ürünlerinin işlenmesiyle de ülke gıda sanayi gelişim 
göstermektedir. Ülke tarımı, cumhuriyetin ilanından sonra reformlarla önemli 
kazanımlar elde etmiş; gıda sanayinin temelleri özellikle un, bisküvi, çay ve 
şeker fabrikalarıyla atılmıştır. Türkiye; üzüm, incir, fındık, ayva ve çalışmanın 
(ticaret raporu) konusu olan kiraz gibi ürünlerde dünya ihracatında üst 
sıralarda yer almaktadır.

Dünya’da Kiraz Üretimi

Dünya’da kiraz yetiştiriciliği; Kuzey Afrika, Avrupa, Ortadoğu, 

Anadolu, Kuzey ve Güney Amerika’ya uzanan 
çok geniş bir coğrafyada yapılmaktadır. Dünyada 
hem sera alanları hem de açık meyve bahçelerinde 
yatırımlar artmaktadır. Üretilen kirazın çoğu taze olarak 
tüketilmektedir.

FAO1 verilerine göre dünya kiraz üretiminde Türkiye 
2019 yılında 84 bin hektar kiraz dikim alanı ve yaklaşık 
664 bin ton üretim miktarı ile dünya kiraz üretim alanı 
ve üretim miktarı sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. 
Kiraz dikim alanında Türkiye’yi 38 bin ha (hektar) ile Şili, 
35 bin ha ile ABD takip etmektedir. Üretimde ise ikinci 
sırada 321 bin ton ile ABD, üçüncü sırada 233 bin ton ile 
Şili yer almaktadır.

2020 yılında küresel kiraz üretim miktarını gösteren grafik 
(Grafik 1) aşağıda verilmiştir. Türkiye, yaklaşık 725 bin tonluk 
üretim miktarı ile dünyadaki kiraz üretiminin %27,41’ini tek başına 
gerçekleştirmektedir. Türkiye’yi 2019 yılında olduğu gibi 2020 
yılında da ABD ve Şili takip etmektedir. Üretim miktarıyla ilk 10’a 
giremeyen birçok ülke katma değere bağlı hesaplanan üretim değerinde ilk 
10 sıraya girebilmiştir.  

Rapor

Hazırlayan | Sinan Çırpan | Uzman | Planlama ve Bölgesel Koordinasyon Birimi

Kiraz Ticaret Raporu

Grafik 1- 2020 Yılı Dünya Kiraz Üretiminde İlk 10 Ülke (Miktar)
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Kaynak: FAOSTAT 2022

39ZAFER



4040 ZAFER

İl Üretim Miktarı (Ton) Üretimdeki Payı (%) Toplu Meyveliklerin Alanı (Dekar)
İzmir 87.667 12,71 119.389
Bursa 52.971 7,68 58.274
Konya 51.942 7,53 70.463

Afyonkarahisar 50.793 7,36 44.040
Isparta 50.281 7,29 51.475
Manisa 49.343 7,15 94.088
Amasya 41.084 5,96 26.734

Çanakkale 29.830 4,32 17.570
Antalya 23.002 3,33 20.262
Niğde 20.068 2,91 26.250

Kütahya 19.415 2,81 27.257
Toplam 689.834 100 815.468

Tablo 1- 2021 Yılı TR33 Bölgesi Kiraz Üretim Verileri 

Grafik 2-2020 Yılında Dünya Kiraz Üretiminde İlk 10 Ülke (Değer) 
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2 Kiraz Yetiştiriciliği, MAREM-2011

Dünya kiraz üretiminin %11,15 ini gerçekleştiren ABD’nin üretim değeri 
dünyadaki toplam değerin %15’inden fazladır. Türkiye ise dünyada üretimin 
%27’sinden fazlasına sahipken üretim değeri aynı oranda olmayıp %14 
civarında kalmıştır. (Grafik 2) Bu durum üretilen kirazın cinsine, tüketici 
tercihlerine bağlı olmakla birlikte sadece bu hususa dayandırılmamalıdır. 
Birim üründen elde edilen katma değerin artırılması için ürünün yetiştirilme 
biçiminden, ilaçlama, paketleme ve pazarlama stratejilerine kadar tüm 
süreçlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de Kiraz Üretimi

Ülkede, farklı türlerde kiraz yetiştirilmekle birlikte ticari anlamda “Türk 
Kirazı” olarak bilinen 0900 Ziraat çeşidi ağırlıktadır. Kiraz üretimi başlıca 
İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Konya, Bursa, Amasya, Niğde, Isparta, Denizli 
ve Kütahya illerinde gerçekleşmektedir. İlk hasat İzmir ve Manisa’da Nisan 
sonunda, son hasat Temmuz sonunda Konya yöresinde yapılmaktadır.2 

TÜİK verilerine göre 2020 yılında Türkiye’de 724.944 ton üretim 

miktarına ulaşılmış, 33 kg/ağaç verimle de önemli verim artışı sağlanmıştır. 
2021 yılında ise üretim 689.834 tona gerilemiştir. Son 5 yılın verilerine 
bakıldığında meyveliklerin alanında gerileme yaşandığı görülmektedir.

2021 yılı üretim miktarı baz alınarak yapılan sıralamada ilk 11 il aşağıda 
verilmiştir (Tablo 1). İzmir 87.667 ton üretimle ülke üretiminin %12’sinden 
fazlasını karşılamaktadır. İzmir’i Bursa, Konya ve Afyonkarahisar illeri takip 
etmektedir. Toplu meyveliklerin alanında da İzmir yaklaşık 120 bin dekarla 
ilk sıradadır. Manisa 94 bin dekarlık ekim alanıyla dikkat çekmektedir.

Kaynak: FAOSTAT 2022

Kaynak: TÜİK ve ZAFER Hesaplamaları 2022
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TR33 Bölgesi'nde Kiraz Üretimi

Düzey 2 Bölgelerinde TR33 Bölgesi %17,66’lık üretim payı ve %20
,75’lik dikili alan payıyla ülke kiraz üretiminde lider konumdadır. TR33 
Bölgesini TR31 Bölgesi %12,71 üretim payı ve %14,64’lük üretim alanı 
ile takip etmektedir. 

TR33 Bölgesi, Türkiye’de kiraz üretiminde lider, diğer önemli üretim 
alanlarına (TR31 İzmir; TR61 Antalya, Isparta, Burdur; TR41 Bursa, 
Eskişehir, Bilecik; TR52 Konya, Karaman) komşu, önemli ihracat 
limanlarının ve karayollarının da merkezinde bulunmaktadır. Bölge; 

gelişen sanayisi, yatırım teşvik avantajları ve güçlü altyapısıyla kirazın 
işlenmesi yönelik yapılacak yatırımlar için çok önemli bir potansiyel 
barındırmaktadır.

Üretime ilçe bazlı bakıldığında ise Sultandağı ilçesi 2021 yılında TR33 
Bölgesi kiraz üretiminin %28’inden fazlasını gerçekleştirmiştir. Demirci ve 
Çay ilçeleri ile birlikte bu üç ilçe bölgedeki üretimin yarısından fazlasını, 
Türkiye’deki kiraz üretiminin yaklaşık %9’unu gerçekleştirmektedir. 
Türkiye’nin dünya kiraz üretimindeki liderliği ve üretim miktarı göz 
önünde bulundurulduğunda bu üretim miktarının büyüklüğü daha rahat 
anlaşılabilir (Grafik 3)

Dünyada ve Türkiye’de Kiraz Ticareti

2021 yılında dünyada 5.027.906.000 USD’lik kiraz ithal edilmiş olup 
bu değer miktar olarak yaklaşık 1 milyon tona tekabül etmektedir. Kiraz 
meyvesinin ton bazında ortalama birim değeri 4.973 USD olmuştur. 
Son beş yılda dünyada ithalat değer bazında %16, miktar bazında ise 
%13 büyüme kaydetmiştir. 

Çin 2021 yılında 1.856.987.000 USD ithalat gerçekleştirerek 
304.818 ton kiraz satın almıştır. Buna özel idari bölge olarak Çin’e bağlı 
Hong Kong da katılırsa; Çin, yarım milyon tonun üzerinde kiraz satın 
alarak yaklaşık 3,5 milyar USD kiraz ithalatı gerçekleştirmiş olmaktadır. 
Bu rakamlar dünya kiraz ithalatının değer olarak %68,5, miktar olarak 
da %58,1’ine tekabül etmektedir. Dünya kiraz ithalatında 2. sıradaki 
Hong Kong’un nüfusu (yaklaşık 7,5 milyon) ve yüzölçümü göz önüne 
alındığında re-export yaptığı anlaşılmaktadır. Türkiye, kirazda önemli bir 
üretici ve ihracatçıdır. Bu nedenle kiraz ithalatı sınırlı kalmış olup yapılan 
ithalat tüketici tercihlerine bağlanabilir. Bu durum ülkenin pozitif ticaret 
dengesinden de anlaşılabilir.

Grafik 3- 2021 Yılında TR33 Bölgesinde İlçelerin Kiraz Üretim Oranları

 

Sultandağı
28%

Demirci
14%

Çay
11%

Şehzadeler
9%

Simav
8%

Turgutlu
6%

Selendi
4%

Şaphane
3%

Alaşehir
2%

Pazarlar
2%

Diğer
13%

Kaynak: TÜİK ve ZAFER Hesaplamaları 2022

3 Fiyatı konusunda alıcı ile satıcı arasında bir anlaşmaya varılmış olan malın, alıcını göstereceği gemiye yükleninceye değin gerçekleşecek bütün giderlerin satıcı tarafından ödenmesine 
dayanan bir alışveriş yöntemi, bir malın gemide teslim fiyatı.
4 Satış türü, mal bedeli, taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak yapılan satış ve teslim şeklini ifade etmekte olup münhasıran deniz aşırı taşımalara konu edilen emtianın satış türüne işaret 
etmektedir.
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2021 yılında dünyada 4.226.504.000 USD’lik kiraz ihraç edilmiştir. Bu 
değer miktar olarak yaklaşık 1 milyon tona tekabül etmektedir. Kiraz 
meyvesinin ton bazında birim değeri 4.078 USD olmuştur. Son beş yılda 
dünyada ihracat değer bazında %18, miktar bazında ise %16 büyüme 
kaydetmiştir. 

Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center, (ITC))’nin 
ihracatta “free on board” (FOB)3, ithalatta ise “cost insurance and freight” 
(CIF)4, değerlerini kullanması da toplam ithalat-ihracat değerlerindeki 
farkın ana nedenidir. Örneğin Türkiye’nin Rusya’ya belli bir üründe yaptığı 
ihracat, aynı veri tabanında Rusya’nın o üründe Türkiye’den yaptığı ithalatla 
örtüşmemektedir. Bunun ana nedeni ithalattaki sigorta ve navlun bedelidir.

2021 yılında Şili 1.767.835.000 USD değerinde 395.045 ton kiraz ihraç 
ederek kiraz ihracatçı ülkeler arasında ilk sırada yer almıştır. Bu rakamlarla 
dünya kiraz ihracatının %40’ından fazlasını tek başına gerçekleştirmektedir. 
İkinci sırada Hong Kong yer alsa da pazar konsantrasyonundan anlaşılacağı 
üzere ithal ettiği kirazın tamamını Çin’e ihraç etmektedir(re-export). 

Üçüncü sırada ABD 458.326.000 USD değerinde 346.391 ton kiraz 
ihracatı gerçekleştirmiştir ve dünya ihracatının %10’luk pazarına sahiptir. 
Üretimde lider olan Türkiye ise 183.457.000 USD değerinde 70.469 ton 
kiraz ihracatı gerçekleştirerek dünya ihracatından %4,6’lık pay almıştır. 
Türkiye’yi sırasıyla İspanya, Özbekistan ve Avusturya takip etmektedir.

Türkiye, en fazla ihracatı 24.558 ton ve 88.357.000 USD ile Almanya’ya 
ve 22.677 ton ve 37.616.000 USD ile Rusya’ya yapmıştır. Bu iki ülke 
Türkiye’den birbirine yakın miktarlarda ithalat yapmalarına rağmen ürünün 
birim değerinden kaynaklanan ihracat değerleri arasında önemli fark 
mevcuttur. Irak’ın ithal ettiği birim değer de göz önünde bulundurulursa 
Türkiye’nin hem düşük hem de yüksek birim değerlerle ihracat yaptığı 
görülmektedir. Almanya ve Rusya’yı sırasıyla Avusturya, Norveç, Hollanda 
ve İsveç takip etmektedir. Dikkat çeken bir diğer unsur dünya kiraz 
ithalatının üçte ikisini gerçekleştiren Hong Kong ve Çin’in Türkiye’nin 
ihracatında önemli bir paya sahip olmamasıdır. Türkiye 2021 yılında Hong 
Kong’a 914.000 USD ihracat gerçekleştirmiş, Çin’e ise kayda değer bir 
ihracat yapmamıştır. 

Ülkemizin birçok alanda olduğu gibi tarımda, özelde de yaş-taze kiraz 
ihracatında en önemli sorunlarının başında ülkenin ihracatını düşük birim 
değerle (katma değer) gerçekleştirmesi gelmektedir. Bu durum bazı 
pazarlarda avantaj sağlasa da düşük birim değerle ithalatı tercih eden 
ülkelerin alım gücü de düşük olduğundan faydası sınırlı kalmaktadır.

Ülkemizin her alanda olduğu gibi tarım ve gıda sanayisinde gelişmesi ancak 
üretim ve ihracatla; ihracatın da yüksek teknoloji ve yüksek katma değerle 
gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu konuda ürün ve ürün grupları bazında 
bölgesel ve ulusal yapıda hazırlanacak ticaret raporlarının payı önemlidir. 
Rapora aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: 

https://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/kaynaklar/raporlar-strateji-belgeleri/
strateji-belgeleri/KİRAZ%20TİCARET%20RAPORU.PDF

https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/dokuman/kiraz-ticaret-
raporu/2708

İthalatçı 
Ülkeler

2021 Yılı 
İhracat 
Değeri 

(USD Bin)

2021 Yılı 
İhracat 
Miktarı 
(Ton)

Birim Değer 
(USD/Ton)

2017-
2021 Yılları 
Arası İhacat 

Değeri 
Büyümesi 

(%)

2017-
2021 Yılları 
Arası İhracat 

Miktarı 
Büyümesi 

(%)

İthalatçı 
Ülkenin 
Dünya 

İthalatındaki 
Payı (%)

2017-2021 
Yılları Arası 

Ülkenin 
Genel İthalat 

Büyümesi

Ülkenin 
İthalat İçin 
Katlandığı 
Ortalama 
Mesefe 
(km)

Ülkenin 
Pazar 

Yoğunluğu 
Katsayısı

TR'ye 
Uygulanan 

Gümrük 
Vergisi

İş Yapabilme 
Kolaylığı 

Sıralaması

Almanya 88.357 24.558 3.598 2 2 3.7 1 1.792 0.29 0 22
Rusya 37.616 22.677 1.659 17 12 2.7 10 2.330 0.25 3.8 28

Avusturya 9.695 2.194 4.419 27 23 2 10 1.448 0.75 0 27
Norveç 8.958 1.519 5.897 4 -2 0.2 -1 3.376 0.71 5.8 9

Hollanda 8.797 2.241 3.925 -4 2 0.8 8 2.809 0.18 0 42
İsveç 4.239 1.311 3.233 -5 -5 0.2 -2 1.438 0.26 0 10
Irak 3.475 7.128 488 0 -11 0.07 0 1.199 0.99 172

Danimarka 3.352 1.030 3.254 2 2 0.2 5 1.660 0.27 0 4
İtalya 3.313 1.153 2.873 5 3 0.7 19 1.254 0.35 0 58

Singapur 2.522 500 5.044 24 27 0.2 69 11.594 0.18 0 2

Tablo 2- Türkiye Kiraz İhracat Verileri (İlk 10 Ülke) (2017-2021)

Kaynak: https://www.trademap.org,  ITC Trademap, Erişim 2022
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