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zafer DERGİSİ

eğerli okuyucular,  Ajansımızda 
ve bölgemizde yaşanan ekonomik, 

kültürel ve sosyal gelişmelerin yer aldığı 
ZAFER dergimizin Eylül sayısını sizlere sunmaktan 
mutluluk duyar, keyifle okumanızı dilerim.

Ajansımız adına çok önemli bir başarıyı sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı'nın kalkınma ajanslarının 
koordinasyonuyla yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi 
Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 
2019 yılında Bölgemizden 12 proje başvurusunda 
bulunulmuş, 10 proje başarılı bulunarak 
desteklenmeye hak kazanmıştı. Ajansımız %83’lük 
proje başarı oranı ile ülke genelindeki en başarılı 
bölge olmuştu. 2020 yılı için hedefimiz 12’de 
12 yapmaktı. Program daha ilan edilmeden 
paydaşlarımızla birlikte özveriyle inançla 
çalışmaya başladık, sürekli iletişim halinde olarak 
projelerimizi titizlikle hazırladık ve Bakanlığımıza 
sunduk. Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak 
illerimizden teklif edilen 3'er adet projenin tamamı 
desteklenerek 13.750.000 TL tutarında hibeyi 
Bölgemize kazandırmayı başardık. %100’lik başarı 
ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en başarılı kalkınma 
ajansı olduk. Buradan bir kez daha bizlere desteğini 
esirgemeyen ve talimatlarıyla çalışmalarımızı 
yönlendiren Yönetim Kurulumuza, projelerin onay 
noktasında nihai karar merci olan Bakanımız Sayın 
Mustafa Varank’a, süreç boyunca proje geliştirme 
çalışmaları için desteğini esirgemeyen Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğümüze, işi sahiplenerek 

büyük gayret gösteren paydaşlarımıza ve mesai 
arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

27 Şubat 2020 tarihinde ilan ettiğimiz Mesleki 
Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve 
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek 
Programı başvuru süreci tamamlandı. 30 milyon 
TL mali kaynağa sahip programlar kapsamında 
paydaşlarımızdan 99 proje başvurusu yapılmış 
olup 66 milyon TL destek talebinde bulunulmuştur. 
Bundan sonraki süreci merak edenler için kısaca 
açıklayayım. Başvuru sürecini müteakip projeler 
önce şekilsel açıdan bizim tarafımızdan daha 
sonra ise içerik açısından dış uzmanlar tarafından 
incelenmektedir. Ajansımızın projelerin teknik ve 
mali açıdan puanlanmasında herhangi bir yetkisi 
yoktur. Tüm puanlama ve desteklenecek projelerin 
belirlenmesi işlemleri Ajans personeli veya Yönetim 
Kurulu üyesi olmayan dış uzmanlar (biz bunlara 
bağımsız değerlendirici ve değerlendirme komitesi 
diyoruz) tarafından gerçekleştirilmektedir. Dış 
uzmanların başarılı bulduğu projeler Yönetim 
Kurulu’nun onayına sunulmakta ve onayı müteakip 
desteklenecek projeler listesi kamuoyuna 
açıklanmaktadır. Ajansların sistemi oldukça şeffaf, 
bağımsız ve güvenilirdir. Şimdiden projelerin 
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimize 
hayırlı olmasını diler, ürettikleri projeler ile her daim 
illerimizin kalkınması için emek sarf eden tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Horizon (Ufuk) 2020 kapsamında Avrupa 
Komisyonu tarafından desteklenen ve Ajansımızın 
ortağı olduğu 4,1 milyon avro bütçeli “Kırsal 
Alanlarda Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti 
/ Living-Lab Research Concept in Rural Areas” 
(LIVERUR) isimli projenin 5. Koordinasyon 
Toplantısı, ilgili uzmanlarımızın da katılımıyla 
30 Haziran 2020 tarihinde video konferansla 
gerçekleştirildi. 36 ay sürecek LIVERUR projesi 
kapsamında edindiğimiz bilgi ve deneyimler 

ışığında bölgemizde kırsal kalkınma yaşam 
laboratuvarları ve iş modelleri yaygınlaştırma 
çalışmalarına devam ediyoruz. Ortağı olduğumuz 
bir diğer projenin de faaliyetleri devam ediyor. Uşak 
Deri Karma OSB’nin başvuru sahibi olduğu, 5,2 
milyon Avro bütçeli Uşak Büyükbaş Deri İşleme 
Tesisi Projesi kapsamında yürütülen faaliyetler ve 
projede gelinen son aşamalar hakkında yerel ve 
ulusal basın ile bölgedeki sanayicilere bilgi verildi.  
Ayrıca projenin Yönlendirme Komitesi Toplantısı’na 
da katılım sağladık.

Bölgemizden Afyonkarahisar ve Kütahya’nın üyesi 
olduğu UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın İstişare 
Toplantısı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun 
ev sahipliğinde Ajansımızdan ilgili uzmanların 
katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda pandemi 
sürecinde yaratıcı şehirlerin durumları görüşüldü.

Evde kaldığımız günlerde, ramazan ayında 
düzenlediğimiz “Ramazanda Bölgesel Kalkınma 
Sohbetleri”nin yoğun ilgi görmesi ile birlikte 
Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 
Temmuz ayında da “Yaz Sohbetleri”  adı altında 
online paneller düzenledik. Teknik Destek ve 
Fizibilite Desteği Programları Tanıtımı, E-TUYS 
Başvuru ve Uygulama Süreçleri, Coğrafi İşaretler 
ve Sınai Mülkiyet Hakları, Pandemi Sürecinde 
Gelişen E-Ticaret Piyasası hakkında düzenlediğimiz 
panellere katılım sağlayan herkese bir kez daha 
teşekkürlerimi sunarım. 

Değerli okuyucularımız bu sayımızda Manisa’mızın 
Sarıgöl ilçesini turistik değerleriniz anlatmaya 
çalıştık. İlçe tanıtımı bölümümüzde Uşak’ın Eşme 
ilçesi hakkında bilgiler verdik. Ayrıca Planlama 
ve Bölgesel Koordinasyon Birimi Uzmanı Ender 
İrkören tarafından hazırlanan “COVID-19 Salgınının 
Dünya’daki ve Türkiye’deki Etkileri” makaleyi sizlere 
sunuyoruz. Dergimizi beğeneceğinizi ümit eder, 
sağlık ve esenlikler dolu günler dilerim.
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Sayın Valim, bize kısaca kendinizden 
bahsedebilir misiniz?

1972 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 
doğdum. Yükseköğrenimimi Hacettepe 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü’nde tamamladım. 1994-2005 yılları 
arasında Felsefe Grubu Öğretmeni olarak farklı 
okullarda görev yaptım.

2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nda 
Müfettiş Yardımcısı, 2008 yılında Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’nda Bakanlık Müfettişliği görevlerine 
atandım.

2011 yılında MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel 
Müdürü olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen 
eğitim faaliyetleri ile okul öncesi eğitime erişimi 
yaygınlaştırmaya ve eğitimin niteliğini artırmaya 
yönelik proje-mevzuat geliştirme çalışmaları 
yaptım. Aynı yıl TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu 
Amme İdaresi Enstitüsü) Kamu Diplomasisi 
Eğitimi’ni tamamladım.

2012 yılından 2016 yılına kadar MEB Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğü görevini yürüttüm. 
2016 tarihinde ise Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürü olarak atandım.

UNESCO’da aktif rol alarak ülkemizin, 2017-
2021 döneminde UNESCO Yürütme Kurulu 
Üyeliğine ve 2018-2020 döneminde Eğitim 
Yönlendirme Komitesi Üyeliğine seçilmesine 
katkı sağladım. 

2016-2018 yılları arasında UNESCO Yönetim 
Kurulu Üyeliği, UNESCO Eğitim İhtisas Komitesi 

Üyeliği, UNESCO Somut Olmayan Kültürel 
Miras İhtisas Komitesi Üyeliği,  Yunus Emre 
Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Yunus Emre 
Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliği, Fulbright 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Danışma Kurulu Üyeliği, 
Türkiye Okul Sporları Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttüm. Hâlen ise 
Okul Sporları Federasyonu Eğitim Komisyonu 
Üyeliği görevini yürütüyorum. 

27 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2018/202 
sayılı kararı ile de Uşak Valisi olarak atandım. 

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

Uşak bulunduğu konum itibarıyla, Ege-İç 
Anadolu geçiş güzergâhında ayrıca kara, 

Hazırlayan | Osman Köprücüoğlu | Uzman | Uşak Yatırım Destek Ofisi

Uşak Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu Üyesi
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hava ve demir yolu ulaşım ağları üzerindedir. 
Özellikle tarım ve sanayi alanında dünya 
pazarında yer edinme potansiyeli yüksek 
illerimizden biri olup bölgesel gelişmede ve 
ülkemizin ekonomik kalkınmasında ekonomik 
ve yerel dinamikler bağlamında önemli bir 
yere sahiptir. Fakat önemli stratejik konumda 
olmamıza rağmen üretim noktasında ülke 
ortalamasının orta-alt sıralarında olmamız, 
Uşak ili olarak potansiyelimizi tam olarak 
kullanamadığımızı ve daha fazla desteğe 
ihtiyaç duyduğumuzu göstermektedir. Tarımın 
artırılması amacıyla jeotermal kaynakların 
kullanılması, seracılık faaliyetlerinin artırılması 
ve çiftçilerimizin desteklenmesiyle gıda 
sanayisinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu 
düşünmekteyim.

Bu anlayışla ilimizde tarıma, sanayiye ve 
ticarete dönük yatırımlarımızı, çalışmalarımızı 
ve uygulamalarımızı sürdürmekteyiz.

Bilindiği üzere ilimizde 3 Organize Sanayi 
Bölgesi bulunmaktadır. Uşak OSB, Uşak 
Deri (Karma) OSB ve Karahallı OSB’de 
birçok işletme yer almakta ve bu işletmeler 
ekonomimize ciddi katkılar sağlamaktadır. Uşak 
OSB’de parsel doluluk oranı %99, Uşak Deri 
(Karma) OSB’de parsel doluluk oranı %100 ve 
Karahallı OSB’de parsel doluluk oranı %49’dur. 
Dolayısıyla dördüncü bir organize sanayi 
bölgesinin kurulmasına ihtiyaç duyulmuş ve 
Banaz ilçemizde organize sanayi bölgesinin 
kurulum çalışmaları başlamıştır. 28.07.2020 
tarihinde de Banaz OSB’nin kuruluş protokolü 
imzalanmıştır. 

Bu kapsamda Uşak’ın İzmir limanına ve elektrik 
dağıtım hatlarına yakın olması, doğal gaz 
hattının bu bölgeden geçmesi ve nakliyatın, 
çok yakında hizmete geçmesi planlanan hızlı 
tren ya da diğer tren yolu ile gerçekleştirebilme 
imkânının olması yatırımcılar için pozitif 
etkenlerdir. Ürün pazarlama, ham madde ve iş 
gücü temini açısından da yatırımcıların tercih 
edebileceği bir yerdir.

Tarım açısından ilimiz, havasıyla, verimli 
topraklarıyla en kaliteli tarım ürünlerinin 
yetişmesine imkân sağlamakta ve meraların 
çokluğu küçükbaş-büyükbaş hayvancılığın 
gelişmesinde etkili olmaktadır.

Uşak ilimiz bahsettiğimiz zengin doğal 
kaynakları, bu kaynakların çok yönlülüğü ve 
coğrafi yapısı nedeniyle tarım şehri olarak öne 
çıkabilecek ve ülkenin ekonomik gelişimine 
katkı sağlayabilecek konumdadır. Bu nitelik ve 
potansiyeller ekonomik olarak Uşak’ın rekabet 
etme kapasitesini geliştirmesine olanak 
sağlayacaktır. Uşak’ta tarım arazilerinin verimli 
kullanılması ve yatırım olanakları için tercih 
edilmesi, ilimizin tarımda kendini göstermesi ve 
ülke ekonomisine katkı sağlaması için önem arz 
etmektedir.

Hayatımızın en temel ihtiyaçlarından başlayarak, 
pek çok alanda ihtiyaç duyulan ve üretimleri 
artarak devam eden tekstil ürünleri ile Uşak, 
ekonomik pazarda yerini almaktadır. İlimizde 
iplik üretimini gerçekleştiren fabrikalarımız, 
çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilip 
ikincil ham maddeye dönüştürülerek tekrar 
üretim sürecine dâhil edilen atıklar ile tekstil 
geri dönüşüm sektöründe hızlı bir büyüme 
sergilemektedir. Uşak’ta toplamda günlük 
1.700 ton tekstil atığı ekonomiye kazandırılıyor. 
İplik sektöründe yaklaşık 110 firma ve 12.000 
çalışanı ile tekstil atıkları geri dönüşümünde 
lider il konumundadır. Bu gelişmelerden yola 
çıkarak Türkiye’nin tekstilde geri dönüşüm 
merkezi olan Uşak, uluslararası rekabet 
ve döngüsel ekonomik sistemin adapte 
edilebilmesi için gerekli olan beşeri sermayeye, 
teknik birikime ve rejenere iplik üretimi yapan 
üreticilere sahiptir. Bu alandaki yatırımcılar için 
de doğru tercih olacaktır.



Valilik olarak Uşak için yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verebilir misiniz? Sizce Uşak’ın 
kalkınması için öncelikli sektörler hangileridir?

İlimiz; deri, tekstil ve seramik alanında 
gelişmiştir. Bu sektörlere ve il-ülke ekonomisine 
katkı sağlayabilecek tarım ve hayvancılık 
alanlarına da yatırımlar gerçekleştiriyoruz.

Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında 
7.812 dekar alanda çiftçilerimize destekleme 
yapılmıştır. Banaz ilçemize bağlı Hasanköy’de 
Hamamboğazı Termal Tesisleri’nden alınan 
jeotermal enerji ile 100 dekarlık bir alanda, 
topraksız tarım ile domates yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Bu üretimden yaklaşık olarak 
3.000 ton domates ürünü elde edilmekte olup 
üretilen domateslerin %20’si ihraç edilmektedir. 

İlimizde en çok yetiştiriciliği yapılan, tıbbi amaçlı 
üretilen çörek otu, kekik ve lavanta gibi aromatik 
bitkiler için 11.782 dekar alan kullanılmakta 
olup 2019 yılında 1.544 ton ürün elde etmiş 
bulunmaktayız. Uşak İl Özel İdaresi Tarımsal 
Hizmetler Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü iş birliğinde 2018 yılında başlatılan 
“Lavanta Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” 
kapsamında İl Özel İdaresi tarafından dağıtımı 
yapılan 151 bin adet lavanta fidanının üretimi 
devam etmektedir. Kozmetik ile tıp sektöründe 
birçok kullanım alanı olduğu gibi görsel güzelliği 
ve kokusuyla da turistleri bölgeye çekecek 
olan lavanta yetiştiriciliği ilimiz turizmine katkı 
sağlayacaktır.

Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği ve 
tarımın olumsuz etkilerini azaltma amacı ile 
“Çevresel Amaçlı Tarım Arazilerin Korunması 
(ÇATAK) Projesi” kapsamında yaklaşık 40 bin 
dekar alan için destekleme yapılmıştır.

İlimizde yüksek miktarda nohut üretimi 
yapılmaktadır. Nohut işleyen tesislerin 
kurulmasının ilimizi nohudun cazibe merkezi 
hâline getireceğini düşünmekteyim. Yine susam 
ve haşhaş ana ürün ve ikinci ürün olarak ekilen 
ürünlerdir. Bu ürünleri işleyen tesislerin artması 
ilimiz ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.

İlimizdeki meralar, hayvancılık işletmelerinin 
ve et işleyen tesislerin kurulmasına olanak 
sağlamaktadır. İlimiz yüksek süt işleme 
kapasitesine sahip modern tesislere sahiptir. 
İlin arazi yapısı ve meraların durumu küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğine uygundur. İlimizdeki 
hayvan yetiştiriciliğinden elde ettiğimiz verim 
ve genel yapının uygun olması Uşak ilinin 
hayvan yetiştiriciliğinde öncü olabileceğinin 
göstergesidir. Son üç yıla baktığımızda 
hayvansal ürünlerimizin ihracatı yaklaşık 232 
milyona ulaşmıştır. 

Uşak ilimizde sektörde öncü tam entegre kanatlı 

işleme tesisleri bulunmaktadır. İlimizde 356 
adet tesis bulunmakta olup yıllık 176 bin ton 
beyaz et üretilmektedir. Bu tesisler pazarlama 
sorununun yaşanmasını engellemektedir. 
Dolayısıyla ilimiz bu sektörde de önemli 
adımlar atmaktadır. Bahsedilen desteklemelere 
ek olarak Zafer Kalkınma Ajansı, tarım ve 
hayvancılığın gelişmesi amacıyla 2010 yılından 
itibaren yaklaşık 823 bin TL destek sağlamış ve 
215 kişiye eğitim hizmeti sunmuştur.

Ormanların korunması, genişletilmesi, veriminin 
artırılması ve köy halkının kalkınmasını 
sağlamak amacıyla yapılan “ORKÖY Projesi” 
kapsamında 2003-2019 yılları arasında 3.349 
çiftçimize yaklaşık 16,5 milyon TL ve “Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi” 
kapsamında 2003-2019 yılları arasında 
yaklaşık 105 milyon TL destekleme verilmiştir. 
Ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) tarafından 2013-2019 yılları 
arasında 365 projeye yaklaşık 108 milyon TL 
destekleme hak edişi yapılmıştır.

Üretim, tarım ve ekonomiden bahsetmişken 
kadın istihdamına da vurgu yapmak istiyorum. 
Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi 
Programı ile kırsalda kadın girişimciliğinin 
özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım 
imkânlarının geliştirilmesi için kırsalda yaşayan 
girişimci özelliği taşıyan kadınlara, Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) ve Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) iş birliği ile uygulamalı 
girişimcilik eğitimleri verilmiştir. Bu sayede kırsal 
alanda kadın girişimcilik faaliyetlerine destek 
olunmaktadır. Hayatın her alanında kadınların 
hak ettikleri yerlere gelmeleri için hep birlikte 
mücadele veriyoruz.
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Yine çok önemli ve elzem olan eğitimde de 
ilimizde “Tasarım ve İnovasyon Stüdyoları” 
kurulmuştur. Öğrencilerin hayal dünyalarında 
oluşturdukları projeleri somutlaştırarak 
gerçekleştirmelerine imkân sağlayan “Tasarım 
ve İnovasyon Stüdyoları” il merkezinde 
5 noktada ve tüm ilçelerde kurulmuştur. 
Robotik kodlama, mekanizmaların tasarımı, 
elektronik donanımların eklenmesi, mekatronik, 
bilgisayar ve yazılım konularında çalışmaya 
uygun donanımlar bulunan atölyeleri her 
kademedeki öğrenciler öğretmenlerinin 
rehberliğinde kullanmaktadır. Valiliğimizin 
destekleriyle ilimizde sayısı 7 olan Z kütüphane 
(zenginleştirilmiş kütüphane) sayısı 12’ye 
çıkartılmıştır. Yakın gelecekte bu sayının 20’ye 
ulaşması hedeflenmektedir.  2023 Eğitim 
Vizyonu felsefesi gereği ilimizde temel hedef 
olarak eğitimde farklılıkların ortadan kaldırılması 
amaçlanmaktadır.

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

Kalkınma ajansları, sektörel ve yerel kalkınmada 
çok etkin bir rol üstlenmektedir. Sektörel 
sorunları belirlemekte, çözüm önerileri 
sunmakta ve bu sorun-çözümlere yönelik 
projeleri desteklemektedir. Küresel düzeydeki 
gelişmeleri yerelde uygulayarak ve kamu, 
özel sektör ile kamu kuruluşlarının iş birliğini 
geliştirerek yerelin sahip olduğu potansiyeli 
ortaya çıkarmaya ve avantajlarını pazara 
taşımaya katkı sağlar. Girişimcilik ruhunu 
harekete geçirerek yerel bölgelerin ekonomik 
gelişmesinde, sürdürülebilirliği sağlamada ve 
bölgeler arası-bölge içi gelişmişlik farklarını 
azaltmada etkilidirler. 

Kalkınma ajanslarının destekleme konusunda 
seçici olması, bölgenin potansiyeline ve 
ihtiyacına yönelik projelere destek vermesi 
bölge içi ve bölgelere arası dengeyi sağlamada 
önemlidir. 

Bir önceki dönem bir yıl boyunca Ajans Yönetim 
Kurulu Başkanlığını yürüttünüz. Zafer Kalkınma 
Ajansını ve sağladığı destekler ile faaliyetleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2010 
yılından bu yana TR33 Bölgesi'nde toplam 
1.325 projeye destek sağlanmıştır. Bu projeler 
kapsamında bölgemize 186.350.756 TL 

kaynak aktarılmış olup toplam 799 kişinin 
istihdamına katkı sağlanmıştır. Ayrıca projeler 
kapsamında 35.056 kişi eğitim almıştır. 

Ajansımızın vizyon ve misyonuna uygun 
olarak 14.07.2019 tarihinden itibaren 
çalışmaları yönlendirerek ve gerekli faaliyetlerin 
icra edilmesini sağlayarak bir yıl süre ile 
Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüm. 
Bu zaman zarfında Ajansımız, Yeni Nesil 
Eğitim Mali Destek Programı’na yapılan 
başvuruları sonuçlandırıp bölgemizde 6-14 
yaş arası çocukların algoritmik düşünme, 
tasarım, üretkenlik, yenilikçilik ve girişimcilik 
kapasitelerini geliştirmeye yönelik 34 ilçemizde 
kurulacak 48 atölye, 133 istasyon için proje 
destek sözleşmelerini imzaladı. Yeni dönem için 
de mesleki eğitim ve turizm alanlarına yönelik 
30 milyon TL tutarında iki proje teklif çağrısını 
açıkladı.

Ayrıca tüm dünyayı etkileyen COVID-19’a 
Karşı Mücadele Programı kapsamında 
özellikle salgın döneminde önemi bir kez daha 
anlaşılan gıda sektöründe çalışan işçilerimize 
ve gıda sektöründeki tedarik zincirinin 
sürdürülebilirliğine yönelik projelere destek oldu.

Her yıl uygulanan teknik destek ve fizibilite desteği 
çalışmalarına devam edilirken Ajansımız, 2019 
yılında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 
(SOGEP) kapsamında 12 projesinden 10 
tanesine destek alarak büyük bir başarı elde etti. 
Ajansımız, bu dönemde Afyonkarahisar ilimizin 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi 
alanından girmesi sürecinde verdiği katkılar 
ve Kütahya Belediyesinin Rekabetçi Sektörler 
Programı’nda başarılı olan projesinin hazırlık 
ve uygulama sürecindeki emeklerinin yanı sıra 
yatırım tanıtımı ve yatırımcı çekme faaliyetleri 
kapsamında bölgemizde 643,6 milyon TL’lik 
yatırıma ve 1.029 kişinin istihdamına destek 
olmuştur.

2020 yılı döneminde de geçen yılki başarının 
artarak devam ettiğini görmenin memnuniyeti 
içindeyim. Ajansımız TR33 Bölgesi adına 
sunduğu 12 projenin tamamına destek almaya 
hak kazanarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da en başarılı kalkınma ajansı oldu. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına sunulan projeler 
kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa 
ve Uşak illerinden teklif edilen üçer adet 
projenin tamamı desteklenerek 166 milyon TL 
olan 2020 SOGEP bütçesinin %8,3’üne karşılık 
gelen 13.750.000 TL tutarında hibe desteği 
almaya hak kazanıldı. 

2020 yılı SOGEP kapsamında Uşak’ta Karahallı 
Köylere Hizmet Götürme Birliğinin “Karahallı 
Üretim Köyü”, Eşme Ziraat Odasının “Tohumdan 
Sofraya Gurme Lezzetler” ve Uşak İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünün “Engel Tanımaz Aşarız, 
Sivaslı Kadınlarıyız” projeleri hibe desteği 
almaya hak kazandı. “Karahallı Üretim Köyü” 
projesi ise bu yıl Türkiye genelinde kabul edilen 
projeler sıralamasında 91,25 puanla ilk sırada 
yer aldı. Projelerin hayata geçmesiyle ilimiz 
toplamda 3 milyon 700 bin TL hibe alacak ve 
Zafer Kalkınma Ajansı İlleri içinde en fazla hibe 
almaya hak kazanan il olacak.

Bu çalışmalar TR33 Bölgesi’nin gelişmesi, 
istihdamın artırılması ve ekonomi için çok 
değerlidir. 

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

ZAFER, bölgemizin öncü ve koordinatör 
kurumudur. TR33 Bölgesi’ndeki illerin ilişkilerinin 
artması, birlikte ve uyum içinde çalışması, 
birbirlerini desteklemesi açısından önemli bir 
yer edinmektedir. Düzenli olarak Yönetim Kurulu 
toplantılarında komşu illerimizle bir araya 
gelerek projeler, sorunlar ve çözümler hakkında 
fikir alışverişinde olmamıza vesile olmaktadır. 

ZAFER öncülüğünde yapılan projelerin 
bölgemizdeki hangi ilde olursa olsun 
başarıya ulaşması, bölgedeki diğer illere de 
katkı sağlamaktadır. Bu farkındalıkla TR33 
Bölgesi’ndeki iller birbirlerinin tecrübesinden 
yararlanmakta; ekonomik, kültürel ve 
diğer alanlarda birbirlerinin gelişimlerini 
desteklemektedir.
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BİZDEN HABERLER
ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
SON DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

Hazırlayan | Zeynep Gürlek | Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal 
Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçları 13.08.2020 
tarihinde ilan edildi. Ajansımız TR33 Bölgesi adına sunduğu 12 

projenin tamamına destek almaya hak kazanarak geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da en başarılı kalkınma ajansı oldu.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sunulan projeler kapsamında 
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden teklif edilen 3'er 
adet projenin tamamı desteklenerek 166 milyon TL olan 2020 SOGEP 
bütçesinin %8,3’üne karşılık gelen 13.750.000 TL tutarında hibe desteği 
almaya hak kazanıldı. Projelere ilişkin bilgi ve istatistikler aşağıda yer 
almakta olup TR33 Bölgesi’nde 20 milyon TL büyüklüğünde yatırım 

yapılması öngörülmektedir. Bununla birlikte kamu, özel sektör ve STK 
temsilcilerinden 171 kurum ve kuruluşun işbirliğinde yürütülecek projeler 
kapsamında 146 eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek toplam 5.144 saat 
istihdama yönelik eğitimler verilmesi, 376 kişinin istihdam ya da kendi 
işini kurma suretiyle iş gücüne katılım sağlaması ve 10 adet atıl kamu 
binasının ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.

Projelerin onay noktasında nihai karar merci olan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Sayın Mustafa Varank’a ve süreç boyunca proje geliştirme 
çalışmaları için desteğini esirgemeyen Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğümüze şükranlarımızı arz ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla 
duyurulur.

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Sonuçları Açıklandı
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 # Proje Adı Başvuru Sahibi İl Destek 
Oranı (%)

Destek 
Miktarı (TL)

Eş Finansman 
(TL)

Bütçe 
(TL)

1 Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve 
Terapi Merkezi Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Afyonkarahisar 

(Merkez) 64,81 1.500.000 814.360 2.314.360

2 Keşkek Evi Şuhutlu Kadınlara Umut 
Oluyor Şuhut Köylere Hizmet Götürme Birliği Afyonkarahisar (Şuhut) 54,32 600.000 504.535 1.104.535

3 Atalık Tohumlar Kadınların Elinde 
Yeşeriyor

İhsaniye Köylere Hizmet Götürme 
Birliği

Afyonkarahisar 
(İhsaniye) 70,16 1.000.000 425.268 1.425.268

AFYONKARAHİSAR TOPLAM 63,99 3.100.000 1.744.163 4.844.163

4 Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, 
Peynir Kooperatiften Emet Belediye Başkanlığı Kütahya (Emet) 77,78 1.050.000 300.000 1.350.000

5 Simav Kestanesi Kadın ve Engelli 
İstihdamına Kapı Açıyor Simav Belediye Başkanlığı Kütahya (Simav) 76,30 1.000.000 310.590 1.310.590

6 Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, 
Engeller Kalkıyor Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya (Merkez) 68,71 1.400.000 637.434 2.037.434

KÜTAHYA TOPLAM 73,44 3.450.000 1.248.024 4.698.024

7 Soma Kadın Atölyeleri Kampüsü 
No:301 Soma Belediye Başkanlığı Manisa (Soma) 72,91 1.500.000 557.342 2.057.342

8 Manisa OSB ZEKİ+ Merkezi Manisa Organize Sanayi Bölgesi Manisa (Yunusemre) 49,23 600.000 618.854 1.218.854
9 Demirci Tarım Ürünleri Merkezi Demirci Ziraat Odası Başkanlığı Manisa (Demirci) 55,45 1.400.000 1.124.830 2.524.830

MANİSA TOPLAM 60,33 3.500.000 2.301.026 5.801.026

10 Karahallı Üretim Köyü Karahallı Köylere Hizmet Götürme 
Birliği Başkanlığı Uşak (Karahallı) 75,93 950.000 301.151 1.251.151

11 Tohumdan Sofraya Gurme Lezzetler Eşme Ziraat Odası Başkanlığı Uşak (Eşme) 79,34 1.300.000 338.599 1.638.599

12 Engel Tanımaz Aşarız, Sivaslı 
Kadınlarıyız Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Uşak (Sivaslı) 75,21 1.450.000 477.836 1.927.836

UŞAK TOPLAM 76,80 3.700.000 1.117.586 4.817.586
 TR33 BÖLGESİ TOPLAM 68,20 13.750.000 6.410.799 20.160.799



ÇEVRE  VE  ENERJİ  ALTYAPI  MALİ  DESTEK 
PROGRAMI

2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Program Referans No
TR33/18/ÇEDEP BAŞVURU REHBERİProje Son Başvuru Zamanı

KAYS: 18.03.2018 | 23:59
TAAHHÜTNAME: 23.03.2018 | 18:00

ÇEDEP
ZAFER KALKINMA AJANSI'NDAN 

SOSYO-EKONOMİK 

KALKINMAYA BÜYÜK DESTEK

2019 yılında 
12 PROJE BAŞVURUSU 
10 BAŞARILI PROJE 

12.975.000 TL destek

2020 yılında 
12 PROJE BAŞVURUSU 
12 BAŞARILI PROJE 

13.750.000 TL destek

EN BAŞARILI AJANS

ZAFER KALKINMA AJANSI

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme
Programı Sonuçları Açıklandı

ZAFER'DEN %100 BAŞARI

EN BAŞARILI 
BÖLGE

TR33 BÖLGESİ
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2020 Yılı Proje Teklif Çağrısına 99 Proje Başvurusu 

27 Şubat 2020 tarihinde ilan edilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi 
Mali Destek Programı (MEGDEP) ve Turizm Altyapısının 
Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP) için başvuru 

süreci 29.07.2020 tarihi saat 18.00 itibarıyla tamamlanmıştır.

Toplam 30 milyon TL mali kaynağa sahip programlar kapsamında 99 
proje başvurusu gerçekleştirilmiş olup 66 milyon TL destek talebinde 
bulunulmuştur. Gelen projelere ilişkin detaylı istatistikler aşağıda yer 
almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TAGDEP Gelen 
Proje Sayısı

Talep Edilen
 Destek Miktarı (TL)

Eş Finansman 
Miktarı (TL)

Toplam Bütçe
 (TL)

Afyonkarahisar 11 14.985.533 9.110.663 24.096.196
Kütahya 8 10.392.679 10.030.345 20.423.024
Manisa 10 9.393.244 7.174.260 16.567.504
Uşak 6 6.309.853 2.184.820 8.494.674
TR33 Bölgesi 35 41.081.310 28.500.088 69.581.398
     

MEGDEP Gelen
 Proje Sayısı

Talep Edilen
 Destek Miktarı (TL)

Eş Finansman 
Miktarı (TL)

Toplam Bütçe 
(TL)

Afyonkarahisar 20 7.522.355 1.259.028 8.781.382
Kütahya 17 7.009.378 1.090.929 8.100.307
Manisa 21 8.110.271 1.196.349 9.306.620
Uşak 6 2.554.680 284.310 2.838.990
TR33 Bölgesi 64 25.196.684 3.830.615 29.027.299
     

2020 PTÇ TOPLAM Gelen 
Proje Sayısı

Talep Edilen 
Destek Miktarı (TL)

Eş Finansman 
Miktarı (TL)

Toplam Bütçe
 (TL)

Afyonkarahisar 31 22.507.888 10.369.691 32.877.579
Kütahya 25 17.402.057 11.121.274 28.523.331
Manisa 31 17.503.515 8.370.609 25.874.124
Uşak 12 8.864.533 2.469.130 11.333.663
TR33 Bölgesi 99 66.277.994 32.330.703 98.608.697
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2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı 
2. ve 3. Dönem Sonuçları Açıklandı

2020 TD 3. Dönem Kapsamında 17 Faaliyete Destek Verilecek

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2. ve 3. Dönem kapsamında 
Ajansımıza yapılan proje başvuruları Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 
görüşülerek desteklenecek projeler Yönetim Kurulu tarafından 

karara bağlandı. 

Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın “Karahallı 
Haşıllama Tesisi Fizibilitesi” projesi başarılı bulunarak desteklenmeye 

hak kazandı. 99.260 TL bütçesi olan projeye Ajansımız %100 oranında 
destek sağlayacaktır.

Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün “Manisa Yüksek Teknoloji 
Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Çalışması” projesi başarılı bulunarak 
desteklenmeye hak kazandı. 145.340 TL bütçesi olan projeye Ajansımız 
%100 oranında destek sağlayacaktır.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın “Afyonkarahisar Sağlık 
Endüstri Bölgesi Fizibilite Raporu Hazırlanması” projesi başarılı bulunarak 
desteklenmeye hak kazandı. 150.000 TL bütçesi olan projeye Ajansımız 
%100 oranında destek sağlayacaktır.

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı’nın kapanış zamanı KAYS onayı için 
27.12.2020 saat 23.59, taahhütname teslimi için 31.12.2020 saat 
18.00’dir. Program bütçesinin bu tarihten önce tükenmesi durumunda 
program başvuruya kapatılacaktır.

2020 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem kapsamında Ajansımıza 
toplam 22 adet faaliyet başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirme 
neticesinde 17 adet faaliyet başarılı bulunarak desteklenmeye hak 

kazanmıştır.

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

 
Sıra 
No  

 Başvuru Sahibi   Faaliyet Adı   İlçe   İl  

1  Salihli Gençlik Ve Spor İlçe Müdürlüğü   Proje Çalışmalarına İlk Adım   Salihli   Manisa  

2  Salihli Ticaret ve Sanayi Odası   Kaldırma, Yükleme Ve İstifleme İş Makineleri (Forklift) Operatörü 
Yetiştirme Eğitimi   Salihli   Manisa  

3  Uşak Üniversitesi   Kuluçka / Ön Kuluçka Merkezlerine Yönelik Mentor Ağı Oluşturulması 
ve Mentor Oryantasyonu   Merkez   Uşak  

4  Turgutlu Kaymakamlığı   Aktif Proje Geliştirme   Turgutlu   Manisa  
5  Yunusemre Kaymakamlığı   Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM)   Yunusemre   Manisa  
6  Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü   Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Onaylı İHA-1 Eğitimi   Yunusemre   Manisa  

7  Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü   Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Personeli Teknik 
Eğitimi   Merkez   Afyonkarahisar  

8  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü   Uşak Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Proje Yazma 
Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi   Merkez   Uşak  

9  Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü   Eğitimde Veri Madenciliği   Merkez   Kütahya  
10  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi   Kurumsal Dijital Dünya   Merkez   Afyonkarahisar  
11  Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü   Meyve Suyu Üretim Tesisi Ön Fizibilite Danışmanlığı   Merkez   Kütahya  
12  Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü   Kültür ve Turizm Alanlarında Proje Yazma Kapasitesinin Artırılması   Merkez   Kütahya  
13  Uşak Ticaret ve Sanayi Odası   Uşak Baklavası ve Uşak Helvası için Coğrafi İşaret Tescili   Merkez   Uşak  

14  ÜNSA Madencilik Tur. En. Ser. Or. Ürünleri Elk. Ür. San. 
ve Tic. A.Ş.   Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma   Merkez   Kütahya  

15  Demirci Ticaret ve Sanayi Odası   Demirci Dünya İle Rekabete Hazırlanıyor Projesi   Demirci   Manisa  
16  Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası   Stratejik Oda, Stratejik Üye   Alaşehir   Manisa  
17  Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası   Kütahya TEKNOSOP Kurumsal Performans Yönetimi Teknik Desteği   Merkez   Kütahya  

Değerlendirme Sonuçları



 “Yaz Sohbetleri” Kapsamında Online Paneller Düzenledik

Ajansımız tarafından Bölgemizin 
kalkınmasına katkı sağlamak 
amacıyla Temmuz ayında “Yaz 

Sohbetleri”  gerçekleştirildi.

İlk olarak 03.07.2020 tarihinde “2020 
Yılı Teknik Destek Programı Tanıtımı” 
kapsamında Ajansımız Program 
Yönetimi Birimi Başkanı Erce Şengül ve 
Uzman Hasan Cenk Dedeoğlu, teknik 
destek programına başvuru yapmak 
isteyen paydaşların dikkat etmesi 
gereken hususları, açık çağrılarda 
desteklenecek faaliyet konularını ve 
faaliyetlerden beklenenler hakkında bir 
sunum gerçekleştirdi.

10.07.2020 tarihinde ise “2020 Yılı 
Fizibilite Desteği Programı Tanıtımı” 
paneli düzenlendi. Ajansımız Program 
Yönetimi Birimi Başkanı Erce Şengül 
ve Uzman Hande Özger tarafından 
fizibilite desteği programı kapsamında 
desteklenebilecek proje konuları, iyi bir 
fizibilitenin özellikleri,  fizibilite için teknik 
şartnamenin nasıl hazırlanacağı ve 
fizibilite raporunun kabul edilmesi için 
taşıması gereken özellikler hakkında 
bilgi verdi. 

14.07.2020 ve 21.07.2020 
tarihlerinde ise Türk Patent ve Marka 
Kurumu (TÜRKPATENT) iş birliğinde 
“Coğrafi İşaretler ve Sınai Mülkiyet 
Hakları”na yönelik eğitim programları düzenlendi. Bu eğitimlerde coğrafi 
işaret, patent, endüstriyel tasarım gibi tescillerin başvuru-denetleme 
süreçlerinden ve ticarileşme ile ilgili önemli hususlardan bahsedildi.

17.07.2020 tarihinde Kütahya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 
Kutlu Eser ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğünden Uzman Volkan Türkmenin katılımıyla 
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi (E-TUYS) Başvuru ve 

Uygulama Süreçlerine yönelik bir eğitim düzenlendi. Bakanlığımızın teşvik 
uygulamalarına yönelik genel bilgilerinin yanında yaşanabilecek sorunlar 
ve çözüm önerileri de programda katılımcılara aktarıldı.

23.07.2020 tarihinde ise Ajansımız ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası iş 
birliğiyle ‘’Pandemi Sürecinde Gelişen E-Ticaret Piyasası ve Geleceği’’ 
programı gerçekleştirildi. Programda;
•	 Trendyol Satış Müdürü Özkan Çokaygil “E-Ticarette Başarının İpuçları”
•	 Hepsiburada Ege Bölge Müdürü Cem Ünal “E-Pazaryerlerinin 

Avantajları’’
•	 EPTTAvm Proje ve Raporlama Uzmanı Mertcan Cengiz “E-İhracat’’
•	 N11.com İş Ortağı Eğitim Müdürü Aykut Baskın “İnternet Üzerinden 

Satış Arttırma Teknikleri’’
•	 N11.com Ege Bölge Müdürü Burak Boran “E-Ticaret Çözümleri’’
•	 Yemek Sepeti Satış Direktörü Sertaç Şener ‘”Covid-19 Dönemi 

E-Ticaret’’ konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Düzenlenen programlar paydaşlarımız tarafından yoğun ilgi gördü. 
Ajansımız 2020 yılı sonbaharında da “Güz Sohbetleri” adı altında bu 
programlara devam edilmesi planlanmaktadır.
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Uşak’ta Büyükbaş Deri İşleme AB Projesi Faaliyetleri 
Devam Ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi 
Sektörler Programı kapsamında Uşak Deri Karma OSB’nin 
başvuru sahibi, Ajansımızın proje ortağı olarak yer aldığı 5,2 

milyon Avro bütçeli Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi Projesi faaliyetleri 
devam ediyor.

Bugüne kadar küçükbaş hayvan derisinin işlendiği Uşak Deri (Karma) 
Organize Sanayi Bölgesi'nde, çanta, ayakkabı, mekân ve araç 
dekorasyonuna kadar geniş bir yelpazeye uzanan büyükbaş hayvan 
derisinin işlenmesi için hazırlanan projenin, makine alımı ve teknik 
destek olmak üzere iki bileşeni bulunmaktadır. 13.03.2020 tarihinde 
teknik destek bileşeni sözleşmesi imzalanmış olup o tarih itibariyle proje 
uygulama faaliyetlerine başlanmıştır.  Projede paydaş analizi çalışmaları 
kapsamında 23.07.2020 tarihinde projenin yerel ve ulusal basına 
tanıtımının yapıldığı bir basın toplantısı, akabinde yine aynı gün bölgedeki 
sanayicilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Her iki toplantıda 
da yüklenici firma tarafından yürütülen faaliyetler ve projede gelinen son 
aşamalar hakkında bilgiler verilmiştir. 

24.07.2020 tarihinde ise Ajansımızın da içinde yer aldığı Yönlendirme 
Komitesi Toplantısı’na Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü yetkilileri, Genel Sekreterimiz Veli Oğuz, Uşak Deri 
Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, UTSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Gültekin Bulut, Yüklenici İKADA Danışmanlık firması 
yetkilileri, Proje Takım Lideri Atila Tezeren ve Uşak YDO Uzmanı Osman 
Köprücüoğlu katılım sağlamıştır. Açılış konuşmalarının ardından projenin 

gelişmeleri ve gelecek toplantı için planlanan faaliyetler hakkında 
takım lideri Atila Tezeren tarafından bilgilendirme yapılmıştır. Akabinde 
katılımcılar tarafından katkı ve öneriler sunulmuş olup Sözleşme Makamı 
(Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü, AB Mali Programlar Başkanlığı) ve Deri Karma OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı’nın kapanış konuşmalarıyla toplantı sona ermiştir.
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“Kırsal Alanlarda Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti” 
(LIVERUR) Projesinin 5. Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Horizon (Ufuk) 2020 kapsamında Avrupa 
Komisyonu tarafından desteklenen ve 
Ajansımızın ortağı olduğu 4,1 milyon avro 

bütçeli “Kırsal Alanlarda Yaşam Laboratuvarı 
Araştırma Konsepti / Living-Lab Research Concept 
in Rural Areas” (LIVERUR) isimli projenin 5. 
Koordinasyon Toplantısı, 30 Haziran 2020 tarihinde 
video konferansla gerçekleştirildi.

Toplantıya Ajansımız Manisa Yatırım Destek Ofisi 
Koordinatör Vekili Cansu Uyar (Proje Koordinatörü), 
Manisa Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Mustafa Coşkun 
(Proje Ekibi Üyesi) ve Proje Geliştirme ve Uygulama 
Birimi Uzmanı Utku Çil (Proje Ekibi Üyesi) katılım 
sağladı.

Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirilmesi 
planlanan ancak COVID-19 tedbirleri nedeniyle 
çevrim içi olarak gerçekleştirilen 5. Koordinasyon 
Toplantısı’nda ilk bölümünde 6. İş Paketi kapsamında 
geliştirilecek olan RAIN platformuna yönelik toplantı 
gerçekleştirildi. Bölgemizden Manisa’nın da yer aldığı 
13 pilot bölgenin projedeki ilerlemeleri incelendikten 
sonra LIVERUR projesinin yaygınlaştırılması stratejisi 
ele alındı. Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise eş 
zamanlı olarak “COVID-19 Sonrası Dijital Perspektif ve 
Dijital Dönüşüm”, “Devlet Destekleri ve Fonları”, Kırsal 
Alanların Dayanıklılığı” temalı çalıştaylar düzenlendi.

Toplantıda ayrıca proje kapsamında yapılan 
çalışmalar, projenin geleceği ve ortakların yapması 
gereken görevler ile ilgili iş paketi liderleri tarafından 
değerlendirmeler yapıldı. 36 ay sürecek LIVERUR 
projesi kapsamında Ajansımız tarafından edinilen bilgi 
ve deneyimler ışığında bölgemizde kırsal kalkınma 
yaşam laboratuvarları ve iş modelleri yaygınlaştırma 
çalışmaları devam etmektedir.

1 Mayıs 2018 tarihinde Proje Koordinatörü 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 
(İspanya) ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan 
hibe sözleşmesiyle resmi olarak uygulanmaya 
başlanan proje kapsamında kırsal alanda yenilikçi 
iş modelleri oluşturulması hedeflenmektedir. Proje 
konsorsiyumunda; Fransa, İtalya, Avusturya, İspanya, 
Çekya, Slovenya, Portekiz, Yunanistan, Malta, Litvanya, 
Tunus ve Almanya’dan yer alan ortakların yanı sıra 
Türkiye’den Ajansımız bulunmaktadır. Toplam bütçenin 
176.687,50 avrosu (yaklaşık 1,3 milyon TL) Ajansımız 
tarafından TR33 Bölgesi’nde gerçekleştirilecek 
faaliyetler için kullanılmaktadır.
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UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Çevrim İçi İstişare Toplantısı 
Gerçekleştirildi

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Çevrim İçi 
İstişare Toplantısı, UNESCO Türkiye Millî 
Komisyonunun (UTMK) ev sahipliğinde 16 

Temmuz 2020 Perşembe günü çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi.

Açılış ve Yaratıcı Şehirler Ağına dair güncel gelişmelerin 
yer aldığı UTMK’nin sunumunun ardından ülkemizden 
Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi olan Gaziantep, Hatay, 
İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar ve Kırşehir’den 
katılan delegeler sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda, salgına karşı yaratıcı şehirlerin almış 
oldukları önlemler, salgının yaratıcı şehirlerin başvuru 
dosyalarındaki taahhütleri üzerindeki etkileri, salgının 
dezavantajlı gruplar üzerindeki etkileri ve alınan 
önlemler, salgının yaratıcı şehirler üzerindeki ekonomik 
etkileri, salgının şehirdeki kültürel ve sanatsal 
faaliyetlere etkisi ve destekleyici politikalar görüşüldü.
Afyonkarahisar ilini temsilen Belediye Başkanı 
Mehmet Zeybek ve İl Kültür Turizm Müdürü İhsan 
Akar’ın katıldığı toplantıya Kütahya ilini temsilen 
Kütahya Belediyesi Proje Etüd Birimi Müdürü Mehmet 
Zenci, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasından Mustafa 
Çalı, Ajansımızdan Kütahya Yatırım Destek Ofisi 
Koordinatörü Kutlu Eser, Uzman Kerem Özbey ve 
Uzman Utku Çil katılım sağladı. Sunumların akabinde 
gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından toplantı 
sona erdi.

Designated 
UNESCO Creative City 
in 2019

Designated 
UNESCO Creative City 
in 2017



Afet ve acil durumlarda beslenme 
ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet 
standartlarını sürekli geliştiren Türk 

Kızılay, bu görevini daha etkin bir şekilde yerine 
getirmek amacıyla “Prof. Dr. Besim Ömer Akalın 
Ar-Ge Merkezi”ni Afyonkarahisar’da hizmete 
açtı. Yeni Ar-Ge merkezi aynı zamanda Kızılay 
İçecek bünyesinde satışa sunulacak inovatif 
ürünler geliştirmek için çalışacak ve maden 
suyu ihracatında Kızılay’ı çok daha iddialı bir 
konuma da taşıyacak. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın onayıyla Afyonkarahisar’da Kızılay 
İçecek bünyesinde kurulan merkez, afet sonrası 
kullanılacak içecek ve yiyeceklere ilişkin bilimsel 
çalışmalar yürütecek. Merkezde ayrıca bu 
içecek ve yiyeceklerin üretilmesi için gereken 
ekipmanlar üzerine de çalışmalar yürütülecek.

600 metrekare alan içerisinde kurulan Prof. 
Dr. Besim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi’nde 20 
uzman çalışıyor. Burada hayata geçirilecek 
ulusal ve uluslararası birçok proje ile insani 
yardım alanında inovatif çözümler üretilecek.

Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul “Kızılay 
Maden Suları iki farklı kaynağa sahip olan 
tek marka. Her iki kaynağımız da birbirinden 
değerli… Kızılay Afyonkarahisar Maden 
Suyu Türkiye’nin en yüksek toplam mineral 
değerine sahipken, Kızılay Erzincan Maden 
Suyu da dünyanın en yüksek magnezyum 
içeriğine sahip. Üstelik fabrikalarımızda üretilen 
30 farklı ürünün satışından elde ettiğimiz 
gelirin tamamını Türk Kızılay Derneği eliyle 
insani yardım için kullanıyoruz. Yani maden 
sularımız hem iyilik, hem de sağlık kaynağı… 
Fabrikalarımız yılsonu itibarıyla sahip olacakları 
yıllık 2 milyar şişe üretim kapasitesi ile dünyanın 
sayılı üretim sahaları arasında yer almakta. 
Yatırımlarını ve dağıtım ağını her geçen gün 
büyüten Kızılay İçecek, ihracat ağını da aynı 
oranda her geçen gün genişletiyor.” dedi.

Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, yeni Ar-
Ge merkezinin Kızılay’ın hizmet standartlarını 
sürekli geliştirecek bir faaliyet alanı olarak 
hayata geçirildiğini söyleyerek “Ülkemizde 

bulunan tüm doğal zenginlikler içerisinde her 
zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olan şifalı su 
kaynaklarımız tarih boyunca bu toprakların 
farklı medeniyetlerine hayat verdiler. 

MÖ 700 ve 1200’lü yıllar arasında Eskişehir-
Afyon-Kütahya il sınırları içinde yaşayan 
Frigler’den başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu, 
Osmanlı İmparatorlukları döneminde şifa 
kaynağı olarak kullanılmış olan mineralli 
sular, 1926 yılından beri Kızılay tarafından 
şişelenerek satışa sunuluyor. 

Afyonkarahisar maden suyu sahamızdan elde 
edilen gelir, iyilik ve hayır işlerinde kullanılıyor. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926 yılında 
bizlere emanet ettiği bu büyük hazineden elde 
edilen gelirin tamamı insani yardım amacıyla ve 
Kızılay Maden Suları aracılığıyla Türkiye Kızılay 
Derneği’ne bağışlanıyor. Bizler de bu emanete 
sahip çıkmak ve geleceğe taşımak amacıyla 
Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi’ni 
hizmete açtık.” dedi.

Afyonkarahisar’ın İlk AR-GE Merkezi’nde Afetlerde Beslenme için 
Çözümler Üretilecek

BÖLGEDEN
HABERLER
Hazırlayan | Zeynep Gürlek | Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi
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Afyonkarahisar Valisi Gökmen 
Çiçek, il milletvekilleri ile birlikte 
İhsaniye İlçesi’nde de tarihi Frig 

Vadisi’nde yapılacak olan “Emre Gölü Çevre 
ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi”ni basın 
mensuplarına anlattı. 35 bin metrekare alanda 
yapılacak proje için ödenek temin edildi. 
Ağustos ayının başında ihaleye çıkılacak.

Afyonkarahisar’ın tarih ve turizm potansiyelini 
gün yüzüne çıkarmak ve bu alanda yapılan 
çalışmaları vizyon projelere dönüştürmeye 
gayret eden Vali Gökmen Çiçek, Emre Gölü 
Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi’nin 
ilimiz için en değerli turizm projelerinden biri 
olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Emre Gölü ve çevresini Türkiye’nin en önemli 
turizm destinasyonlarından biri haline getirmeyi 
planladıklarını dile getiren Vali Gökmen 
Çiçek “Afyonkarahisar’ı Milletvekillerimiz Ali 
Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye 
Başkanımız Mehmet Zeybek, İGM Başkanı 
Burhanettin Çoban, İl Özel İdaremiz ve kentin 
diğer tüm dinamikleriyle beraber Türkiye’nin 
en önemli turizm destinasyonlarından biri 
haline getirmeye kararlıyız. Kentin kamu, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği 
halinde bunu başaracağız. Emre Gölü Çevre 
ve Frig Medeniyet Bahçesi Projemiz Frig 
Vadisi Havzası içerisinde 35 bin m² alanda 
uygulanacak olup içerisinde yürüyüş yolları, 
seyir terasları, kır bahçesi, restoran, spor 
alanları, 13 bin m² yeşil alanın olduğu birçok 
sosyal aktivitenin yapılabileceği alandan 
oluşuyor. Frig Vadisi’ne ilişkin doğa ve turizm 
çalışmalarına yönelik başlangıç noktası olarak 
Ayazini ve Emre Gölü tanıtımını hedef aldık. Bu 
amaçla ödenek temini amacıyla 
Ankara’da temaslarda bulunduk. 
Öncelikle destekleri için Eski Orman 
ve Su İşleri Bakanımız Veysel 
Eroğlu'na, Milletvekillerimiz Ali 
Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven’e, 
Belediye Başkanımız Mehmet 
Zeybek’e ve İGM Başkanımız 
Burhanettin Çoban’a teşekkür 
ediyorum. Emre Gölü ve Ayazini 
Köyü turizm destinasyon projesi 
için Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
buraya bir kaynak ayırdı. Kendi 
oluşturduğumuz fon ile beraber 
bölgeyi Türkiye’nin en önemli turizm 

destinasyonlarından biri haline getireceğiz. 35 
bin metrekare alanda çalışacağız. Tarih ile iç içe 
olan gölümüzü tepeden gören Afyonkarahisar’a 
yakışır, Frig Vadisi’ne yakışır bir turizm 
destinasyonu yapacağız. Bölgeyi halkımızın 
hizmetine sunacağız. Turistlerimizin birçok 
sosyal aktivitelere ulaşabilecekleri, tarih ve 
tabiat duygusunu aynı anda hissedebilecekleri 
bir mekan oluşturacağız.” dedi.

Projenin diğer aşaması hakkında da konuşan 
Vali Gökmen Çiçek “Ayazini bizler için çok 
değerli bir yer. Bu bölgenin de ödeneği hazır. 
Bu bölgeye gelen tüm turistlerin Emre Gölü ve 
Ayazini bölgesine gelmesini istiyoruz. İnşallah 
ilimize gelen turistler artık hep bu bölgede 
olacak.” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek’in açıklamalarının 
ardından Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim 
Yurdunuseven görüşlerini dile getirdi. İlk olarak 
Milletvekili İbrahim Yurdunuseven konuştu. 
Yurdunuseven “Burada bir değer var. Bu değeri 
ortaya çıkarmalıyız.  

Daha sonra söz alan Milletvekili Ali Özkaya ise 
“Bölgenin değeri artıkça bölge halkının geliri 
de artacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde bu 
bölgenin tarihi mirasını ve kültürel değerlerini 
gün yüzüne çıkaracağız. Ben emeği geçen 
herkese teşekkür etmek istiyorum. Beraberce 
Afyon’u daha iyi noktaya getireceğiz.” şeklinde 
konuştu.

Son olarak tanıtım programına telefonla 
bağlanan Orman ve Su İşleri 
eski Bakanı Veysel Eroğlu 
konuştu. Eroğlu konuşmasında 
“Afyonkarahisar’da Tabiat Turizmi 
başlattık ve bu alanda çalışmalar 
yaptık. Afyonkarahisar ve ilçeleri 
köy gibiydi. Ama şu anda turizmin 
her alanında önemli bir aşama 
kaydetti ve değer kazandı. Tabiat ve 
doğal güzellikleri gün yüzüne çıktı. 
Emre Gölü tabiat harikası bir yer. 
Bu bölgeyi cazibe merkezi haline 
getirmeliyiz. El birliği ile inşallah 
bu bölgeleri daha güzel hale 
getireceğiz.” diye konuştu.

Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi Basına Tanıtıldı
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Altyapı, kanalizasyon ve ulaşım 
noktasında belli bir başarı elde 
eden İl Genel Meclisi, şimdi de gelen 

talepler üzerine yatırımlarını turizm ve tarıma 
yönlendirdi. Son iki yılda iki sektöre 8 milyon lira 
ödenek ayıran İl Genel Meclisi, Murat Dağı’ndan 
Kocayayla’ya, Frig Vadisi’nden Dumlupınar’a 
kadar pek çok alanda turizmi geliştirecek 
projeler için kolları sıvadı. 

İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, köylere 
yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda 
bulundu. 550 köyün tamamının il ve ilçelerle 
bağlantısını sağladıklarını belirten Yılmaz, son 

iki yılda tarım ve turizme yaptıkları yatırımlar 
ile Kütahya’nın Türkiye’nin önde gelen illerinden 
olduklarını söyledi.

Başkan Yılmaz Kütahya’da köylerin yüzde 
95’inde kanalizasyon, tamamında içme 
suyu şebekesi yapıldığını ifade ederek 
yol yatırımlarını da açıkladı. İl genelinde 
toplam yol ağının 4 bin 500 kilometreye 
yakın olduğunu söyleyen Yılmaz, sadece 75 
kilometresinin asfaltsız olduğunu bunun da 
fiziki şartlardan kaynaklandığını dile getirdi. 
Dönem sonu itibarıyla bin kilometrelik yolu 
tamamladıklarında 550 köyün tamamının 
bağlı bulunduğu il ve ilçeyle bağlantısının 
sağlanacağını kaydeden Yılmaz “Bu çok büyük 
bir başarı. Bu hizmetler bizi halk içerisinde 
oldukça takdir edilir bir konuma getirdi.” dedi. 

Son iki üç yıldır tarım ve turizm sektöründe çok 
fazla talep aldıklarını söyleyen Başkan Yılmaz 
“Bu anlamda önde gelen bir iliz diyebilirim. 
Tarım ve turizme her yıl 8 milyona yakın ödenek 
ayırıyoruz. Halkımızdan gelen talep üzerine 
bunu yapıyoruz. Turizmde potansiyelimiz çok 
yüksek, sırayla gidiyoruz. Murat Dağı’ndan 
başladık, Simav-Gölcük, Emet-Tahtalı, 

Domaniç-Kocayayla ile devam ediyoruz. Bu 
noktalara bu sene ciddi miktarda kaynak 
ayırdık. Kütahya’da doğa turizmi ve kış kayak 
turizminde çok iyi bir noktadayız. Frigya Birliği 
konusunda elde ettiğimiz ciddi bir kaynak var. 
İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir istikametinden 
geliş noktası olan bir yere karşılama merkezi 
yapıyoruz. Dumlupınar’da da topyekûn bir 
çalışmanın var olduğunu söyleyebilirim. Her iki 
konuda da çok ümitliyim. Geç kalındığına dair 
bir eleştiri alabiliriz ama potansiyel bizde. Yani 
o kaybolmuş değil. Yapacağımız projeleri iyi 
yaparsak eğer, arada oluşan farkı da çok rahat 
kapatabiliriz.”  açıklamasında bulundu. 

30Ağustos 1922’de kesin zaferle 
sonuçlanan Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi esnasında Kütahya’da 

şehit düşen Mehmetçiklerin kabirlerinin tespiti için 
çalışma başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü 
ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi arasında 
imzalanan “Savaş Alanları ve Şehit Mezarları 
Araştırma Projesi” protokolü kapsamında 30 
Ağustos 1922’de Kütahya’da kesin zaferle 
sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi’nde 
şehit düşen Mehmetçiklerin mezar yerleri tespit 
ediliyor.

Başkomutan Meydan Muharebesi’nde savaş 
idare merkezi olarak kullanılan ve en şiddetli 
çarpışmaların yaşandığı Kütahya’nın Altıntaş 
ilçesine bağlı Zafertepeçalköy’de bulunan Yüzbaşı 
Şekip Efendi Şehitliği’nde Yüzbaşı Şekip Efendi ile 
Mehmetçiklerin kabirlerinin tespiti için jeoradar 
taramaları yapıldı.

Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü 
sorumluluk alanlarında kalan ve muhtemel şehit 
mezarları ile savaş alanlarının bulunduğu yerlerde 
ise yer radarı yöntemi ile tarama çalışmaları devam 
ediyor.

Kurtuluş Savaşı Şehitlerinin Mezarları Tespit Ediliyor

Kütahya İl Genel Meclisi Turizme El Attı



Belediye Kütahyaspor, Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 3. Ligine yükseldi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve 
Bölgesel Amatör Liglerinde (BAL) mücadele 
eden takımların yöneticilerinin girişimleri sonuç 
verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 
Başkanı Nihat Özdemir, Riva'da gerçekleşen 
TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından 
açıklamalarda bulundu.

Belediye Kütahyaspor, Siirt İl Özel İdaresi Spor, 
Adıyaman 1954 Spor, Ceyhanspor, Isparta 
32 Spor, Karaman Belediyespor, Edirnespor, 
Tekirdağspor ve Çengelköyspor’un 3. Lige 
yükseldiğini açıklayan TFF Başkanı Nihat 
Özdemir “Kulüplerimizin pandemi sürecinde 
göstermiş olduğu iyi niyeti ve fedakarlığı 
ortaya koymak isterim. Süper Lig Kulüpler 
Birliği'nin Federasyonumuza yaptığı ortak talebi 
değerlendirdik. Pandemi sürecini ve sonrasındaki 
etkileri konuştuk. Yönetim Kurulumuzda oy birliği 
ile alınan karara göre Süper Lig'in yanı sıra, 
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de düşme 

olmayacaktır. 2020-21 sezonunda düşme 
olmayacaktır. 2020-21 sezonu sonunda 4 
takım küme düşecek. TFF 1. Lig 18 takım, TFF 
2. Lig 39 takım ile oynanacak.” dedi.

Düşenin dostu olmaz anlayışını elinin tersiyle iten 
kulüplerimizi gönülden kutluyorum diyen Gençlik 

ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 
ise “Pandemi döneminin yaşattığı zorluklar 
sebebiyle küme düşme kaldırıldı. Yabancıyla 
ilgili sürecin 1 yıl ertelenmesi ile BAL Ligi'ndeki 
kulüplerimizin bir üst lige çıkma kararının 
halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum.” 
şeklinde konuştu.

Belediye Kütahyaspor 3. Ligde
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Manisa'nın Demirci ilçesinde el 
emeğiyle üretilen yılda 300 bin çan, 
çok sayıda ülkeye ihraç edilerek ilçe 

ekonomisine önemli katkı sağlanıyor.

Çan yapımının kuşaktan kuşağa aktarılarak 
günümüze ulaştığı ilçede 4 işletmede çan 
üretimi devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla 
beraber çekiç seslerinin yükseldiği atölyelerde 
üretilen çanlar, sıcaklığı 200 dereceyi bulan 
kömürlü ocakta tavlanıyor. Daha sonra kulpu 
takılıp ses ve ritim ayarı yapılan çanlar kullanıma 
hazır hale getiriliyor.

Büyüklüğüne göre 1 ile 50 numara arasında 
sınıflandırılan çanlar, başta Yunanistan, 
Avustralya, Yeni Zelanda, Sırbistan, Hindistan 
ve Bulgaristan gibi 10'dan fazla ülkeye ihraç 
edilerek önemli gelir elde ediliyor.

Demirci'de yapılan çanlar, ihraç edildikleri 
ülkelerde hayvanlar için ya da aksesuar eşyası 
olarak kullanılıyor.

Demirci Madeni Eşya Elektrik Cam ve Ağaç 
İşleri Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ahmet 
Simavlı, AA muhabirine ilçenin çan üretimiyle 
adını duyurduğunu belirterek ihracatın artması 
için üreticilere destek vermeye devam ettiklerini 
anlattı.

Simavlı, 4 işletmenin çanlarının kalitesiyle 
dünyada adını duyurduğuna dikkati çekerek 
"Çan üretiminde kendimizi geliştirerek 

ihracatımızı artırdık. Yunanistan, Sırbistan, Yeni 
Zelanda, Bulgaristan ve Hindistan başta olmak 
üzere birçok ülkeye çan gönderiyoruz. İlçemizde 
bu alanda ekonomik olarak 4,5 milyon lira gibi 
para girişi olurken her geçen gün artan üretim 
istihdam olanağı da sağlıyor." dedi.

70 yaşındaki çan ustası Mustafa Sabancı, 
mesleğe 10 yaşında babasının yanında 
başladığını, şimdi de mesleğini oğluna 
aktardığını kaydederek "Mesleğimizi üçüncü 
kuşağa taşıdık. 60 yıldır bu mesleğin içindeyim. 

Yaz demeden kış demeden rızkımız için çalıştık." 
diye konuştu.

30 yıllık çan ustası Ahmet Doğru da bir çanın 
hazır hale gelene kadar 33 farklı işlemden 
geçtiğine işaret ederek "Her bölgede bu şekilde 
çan üretilemez. Tamamıyla el marifeti ile üretimi 
yapılıyor. Ürettiğimiz çanlar büyükbaş ve 
küçükbaş hayvanların yanı sıra aksesuar ve süs 
eşyası olarak da kullanılıyor. İşletmelerimizin 
üretim hacmi büyüdükçe istihdamı ve ihracatı 
da artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirci'den 4,5 Milyon Liralık "Çan" İhracatı

Fotoğraf: Nurullah Kalay / AA

Fotoğraf: Nurullah Kalay / AAFotoğraf: Nurullah Kalay / AA



İlk olarak 2013 yılında Global Jeoparklar 
Ağı tarafından tescillenen Kula UNESCO 
Global Jeoparkı, 2017 yılında ilk denetimini 

geçirmiştir.  2018 yılında yönetsel ve yapısal 
açıdan ciddi reformlar geçiren Kula Jeoparkında 
UNESCO Global Jeoparklar Ağı’nın öngördüğü 
kriterleri sağlamak adına sınırlar ve bütün 
jeositler yeniden gözden geçirilmiş, jeopark 
alanı ve sınırları bütünüyle değiştirilmiştir. Bu 
değişim ile geçmişte yaklaşık 300 km² alan 

kaplayan jeopark,   2.300 km²ye ulaşmıştır. Hali 
hazırda 73 jeosite ev sahipliği yapan jeoparkın 
ismi Kula-Salihli Jeoparkı olarak değiştirilmiştir.  

Yeni jeopark başvurusunu değerlendiren 
UNESCO, 2019 yılında jeopark alanını 
incelemiş ve oldukça başarılı bulmuştur.  Kula 
Salihli Jeoparkı’nın başvurusu nihai olarak 
10 Temmuz 2020’de UNESCO Üst Kurulu 
tarafından değerlendirilmiş ve jeoparka 

“UNESCO Global Jeopark” unvanı verilmiştir. 

Hâlihazırda dünya üzerindeki 161 UNESCO 
Jeoparkından biri olan Kula-Salihli UNESCO 
Global Jeoparkı, sahip olduğu jeomirasın 
korunup gelecek kuşaklara aktarılmasına ve 
bulunduğu yörenin turizm, tanıtım, eğitim ve 
bilim açısından gelişmesine, kısaca yörenin 
sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar 
sunmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
Türk üniversitelerinin yurt dışında 
dijital ortamlarda da tanıtılması 

ve pandemi sürecinde kısıtlanan öğrenci 
hareketliliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması 
amacıyla düzenlenen ve Türk yükseköğretim 
tarihinde küresel ölçekteki ilk sanal fuar olan 
“Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” 20-
22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti.

Sanal fuarda, üniversitelere ait stantların 
yanı sıra, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif 
Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal 
Ajans gibi Türk yükseköğretim sisteminin 
uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş 
kuruluşlara ait stantlar da yer aldı.

Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Adem Duru'nun başkanlığını yaptığı ve Dr. Öğr. 
Üyesi Ferhat Karaman, Dr. Öğr. Üyesi Emre 
Vadi Balcı, Dr. Öğr. Üyesi İnci Aksu Kargın, Dr. 
Öğr. Üyesi Naib Alakbarov, Öğr. Gör. Aksaamai 
Omuralieva ve Öğr. Gör. İbrahim Gezer’in 

görev aldığı ekip ile Study in Turkey YÖK Sanal 
Fuarı 2020'de yerini aldı.

Fuarın verimli geçtiğini aktaran Uluslararası 
Öğrenci Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi 
Ferhat Karaman, küresel ölçekteki ilk 
sanal fuar ile dünyanın dört bir köşesinden 
öğrencilerle bir araya geldiklerini, Uşak’ı ve 

Uşak Üniversitesini tanıttıklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, tüm dünyanın 
etkilendiği zorlu pandemi sürecinde, YÖK’ün 
düzenlediği Study in Turkey Sanal Fuarı'nın çok 
önemli olduğunu belirterek Uşak Üniversitesi 
fuar ekibine teşekkür etti.

Kula - Salihli Jeoparkı “UNESCO Global Jeopark” Unvanını Aldı

Uşak Üniversitesi Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’nda
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İngiltere’de müzayedeye çıkarılan Uşak halısı 
büyük beğeni topladı. Müzayedeyi yöneten 
William Robertson, eserlerin taşıdıkları değer 

hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 

Avrupa’da sarayları süsleyen, bir dönem cami ve 
kilise gibi farklı ibadethanelerde kullanılan Uşak 
halısı, Hans Holbein ve Lorenzo Lotto gibi ünlü 
ressamların tablolarında yer aldı. Son yıllarda 
yapılan çalışmalarla marka değeri artan Uşak 
halısı, Londra’da bulunan ünlü müzayede evi 
Christie’s’de açık artırmaya çıkarıldı. Müzayedeyi 
yöneten William Robertson, Uşak halısının 
taşıdığı değeri BBC’ye anlattı. 

Uşak halısının tarihi bir değerinin olduğunu ve 
kiliseler aracılığıyla bugüne kadar taşındığını dile 
getiren William Robertson “Uşak halısı, 20 ila 
30 bin sterlin arasında müzayedeye çıkarılacak. 
Bu da oldukça ucuz aslında. Bu fiyatın nedeni 
üzerinde restorasyon yapılmış olması. Ama 
halen orijinalliğini koruyor ve renkleri çok güzel. 
Tamirat görmemişini arayan biri için bu fazla 
olabilir. Ama 17. yüzyıl havası olan ve üzerinde 
yürüyebileceğiniz bir halı arıyorsanız bundan 
daha iyisini bulamazsınız.” dedi. Başka bir Uşak 

halısını da anlatan Robertson “Bu da 'Kuşlu 
Uşak Halısı' olarak geçiyor. Bunların çoğunluğu 
Doğu Avrupa’ya, Transilvanya’ya ihraç edilmek 
üzere örülmüş. Birçoğu bağışlandıkları kiliseler 
sayesinde bugüne ulaşmayı başarmış. 16. 
yüzyılda Türk halıları çok revaçtaydı.” ifadelerini 
kullandı. 

Öte yandan Uşak halıları 15, 16 ve 17’nci 
yüzyılda çok fazla revaçtaydı. Kök boyadan 
yapılan; çiçek, gökyüzü, hayvan ve doğa figürleri 
taşıyan Uşak halısı, Osmanlı Dönemi’nde ilk 
kez ihraç edilen ürün olarak dikkat çekiyor. 
İngiltere’de soylu ailelerin talep ettiği Uşak 
halılarıyla ilgili günümüzde de yoğun bir çalışma 
var. Uşak Belediyesi ile Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası bu konuda bir dizi çalışma ortaya koydu. 
Belediye bünyesinde açılan halı dikim evleri ve 
atölyelerle kadınlar hem geleneği yaşatıyor hem 

de istihdam ediliyorlar. Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası da, Uşak halısının coğrafi işaret belgesi 
almasını sağladı ve üretim yapan firmalara 
yönelik denetimler yaparak geleneğin sürmesine 
önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor.

İngiliz Soylu Aileler İhtişamı Uşak Halıları Alarak Gösteriyorlardı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
başkomutanlığında 30 Ağustos 
1922’de kesin zaferle sonuçlanan 

Başkomutan Meydan Muharebesi’nin 98. yıl 
dönümü topraklarımızın düşman işgalinden 
kurtarılıp, Türkiye’nin temellerinin atıldığı 
Kütahya’da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun teşrifleriyle 
Afyonkarahisar ve Kütahya protokolünün 
katılımıyla büyük bir gurur ve coşkuyla 
kutlandı. Pandemi önlemleri kapsamında çeşitli 
etkinliklerin düzenlendiği kutlamalarda zafer 
coşkusu, birlik ve beraberlik duygusu, vatan 
sevgisi bir kez daha gözler önüne serildi.

Manisa ve Uşak illerimizde de çelenk sunma 
töreniyle başlayan kutlamalar kısıtlı sayıda 
katılımla gerçekleşen çeşitli etkinliklerle 
tamamlandı.

Büyük Zafer’in 98. Yılı Coşku ve Gururla Kutlandı

30 AĞUSTOS



Sayın Aylin Girgin Oğuz, sizi kısaca 
tanıyabilir miyiz?

1999 yılında Hacettepe Üniversitesi’ni 
bitirdikten sonra, eğitim sektörüne Ankara’da 
başlayıp daha sonrasında memleketim olan 
Kütahya’da aynı sektörde kendi işimi kurdum. 
2000 yılından beri Meliha Girgin Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon ile Meliha Girgin Sağlık şirketleri 
bünyesinde bulunan 3 ayrı kurumda 100’ü 
aşkın çalışanı ile engellilere, yaşlılara eğitim ve 
bakım hizmeti veren iki şirkette Yönetim Kurulu 
Başkanlığı yapmaktayım. Engelliler, iş adamları, 
kültür ve turizm ile ilgili çeşitli derneklerde de 
yönetim kurulu üyeliklerim bulunmaktadır. 

Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası’nda eğitim, 
sağlık ve hizmet sektörü komitelerinin 
yönetimlerinde yer aldım. TOBB bünyesinde 
2007 yılında kurulan Kütahya Kadın Girişimciler 
Kooperatifi’nin kurucu üyesi olmakla birlikte söz 
konusu kurulun 2015-2019 yılları arasında 
başkanlığını yaptım. 

Kütahya Üretken Eller Kadın Kooperatifi 
nasıl doğdu, kuruluş amacınız ve çalışma 
sisteminiz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Sınırlı Sorumlu Kütahya Üretken Eller Kadın 
Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi 
12.02.2019 tarihinde 7 girişimci kadın 

tarafından kurulmuştur. Yönetim Kurulu 3 
kişiden oluşmaktadır. Kurucu başkanlığını 
yaptığım kooperatifin diğer 2 Kurucu Yönetim 
Kurulu Üyesi Nevin Işık ve Hatice Yakar’dır.

“Her ev, maharetli hanımların zevklerinin açığa 
çıktığı, görsel bir şölen, gelinlik bir kızın çeyiz 
edasını yaşatır adeta Kütahya’da” diyerek 
bizlerin şahit olduğu bu zenginliğin açığa 
çıkması, Kütahyalı hanımlarımızın emeklerinin 
değer bulması, kendilerinin de evet ben de 
varım, ben de hayata, hayatıma, geleceğime 
katkıda bulunmalıyım düsturu ile birlik olup bu 
yola çıktık.

10 parmağında on marifet olan Kütahyalı 
hanımların kendilerine duyduğu özgüvenin 
artması, başladıkları her işe gönlünü koyarak 
ilerlemeleri bizim en büyük ışığımızdır. 
Hedefimiz Kütahyalı üreten kadınlarımız ile 
birlikte ekonomiye katkıda bulunurken hayat 
standartlarımızı bir nebze olsun yükseltmektir.
Kooperatif “tükettiğimiz kadar üretelim, 
ürettiğimizle var olalım” felsefesi ile kurulmuş 
olup kooperatifimizin kapıları Kütahya’da 
ikamet eden tüm kadınlarımıza ve kadınlarımızın 
ürettiği ürünlere açıktır. 

Kütahya Üretken Eller Kadın Kooperatifi 
olarak faaliyet alanınızda yaşadığınız 
sorunlar ve zorluklar var mıdır? 
Yaşadığınız sorunlar ve zorluklar var 
ise bu durumu aşmak için ortaya 
koyduğunuz çabalar nelerdir?

Kooperatifimiz, üreten kadınlarımızın ekonomik 
ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve kendilerine 

Hazırlayan | Aziz Aytaş | Uzman | Kütahya Yatırım Destek Ofisi

Kütahya Üretken Eller Kadın Kooperatifi 
Başkanı 

Aylin GİRGİN OĞUZ

Röportaj
24 ZAFER



iş alanı yaratmak konusunda sıkıntılar yaşayan 
kadınları bir araya getirerek ekonomik hayata 
katkılarını artırmak ve sosyal yaşama etkin 
katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Bu 
süreçte tabii ki Kütahya merkezinde ilk kadın 
kooperatifi olduğumuz için bunun avantajlarını 

ve dezavantajlarını çok yaşadık. Sorunları 
yazmaya kalkarsak uzun bir zaman alır ama 
kooperatif olarak bizler her zaman çözüm 
odaklı yaklaşıyoruz. Sorun karşımıza geldiğinde, 
yetkililere sorunlarımızı ulaştırırken çözüm 
noktasında da öneriler sunmayı ilke edinmiş 

bulunmaktayız. Kooperatifimizi yaklaşık 
1,5 yıldır bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz. 
Çalışmanın olduğu yerde sorun bitmez. Biz 
en büyük zorluğu iş hayatına yeni adım atan 
kadınlarımızı bir arada ve ortak bir işi sürdürme 
sürecinde yaşadık ve de yaşıyoruz. Ben değil  
“BİZ” kavramı ile hareket etmeleri konusunda 
her zaman rehber olmaya örnek olmaya 
çalışıyoruz. Bunu aşılamaz bir sorun olarak 
görmeyerek üstesinde gelmeye çalışıyoruz ve 
başardığımıza da inanıyoruz.

Kütahya Üretken Eller Kadın 
Kooperatifi olarak Kütahya iline olan 
katkılarınızdan ve önümüzdeki dönemler 
için planladığınız çalışmalarınızdan 
bahsedebilir misiniz?

Kütahya Üretkenler Kadın Kooperatifi olarak, 
uzun vadede hedeflerimiz; kooperatifin ruhuna 
uygun olarak kadınlara sosyal yaşamda olduğu 
kadar ekonomik hayatta da katkılar sağlamak 
özelikle dikiş, nakış, keçe yapımı, seramik, cam 
yapımı, el ürünleri tasarımı, moda tasarımı, takı 
tasarımı, ev yemekleri, unlu gıda yapımı, pasta-
çikolata yapımı ve süslemecilik gibi beceri 
kazandırma ve gelir temin eden uğraşılara da 
fırsat oluşturmaktır.

Kadın kooperatifi ana sözleşmesinde 
“Kooperatifin amacı ortaklarının ekonomik, 
sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ekonomik 
faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve 
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hizmet üretimi ile bunların pazarlanmasına 
yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, girişimlerini 
desteklemek, üretim becerilerini geliştirmek, 
böylece ortaklarının ekonomik menfaatlerini 
koruyarak sağlıklı ve gelişmiş bir çevrede 
yaşamalarını sağlamaktır.” denilmektedir. 
Burada dikkat çekilen nokta ÜRETİM 
becerilerini geliştirmek en önemli husustur. Bu 
kapsamda hedeflerimizi,

•	 Kadınlarımıza; istihdam sağlamak, sosyal 
anlamda  yetkinleşmek ve karşı karşıya 
oldukları zorluklar için ortak çözümler 
bulmak,

•	 Kadınlarımıza yönelik el becerileri kursları 
düzenlemek, 

•	 Yurt içi ve yurt dışında fuar, şenlik, sergi, 
kermes vb. etkinlikler düzenlenmek,  
etkinliklere katılmak,  

•	 Mısır çarşısı içindeki dükkânlarımızı 
işletmeye devam etmek, dükkânlarımızdaki 
ürün çeşitliğini arttırmak,

•	 Üretkeneller.com internet sitemizi daha 
aktif hale getirmek, bilinen büyük online 
alışveriş siteleri içinde dükkanlar açmak 
ve fuarlara katılmayı sürdürmek olarak 
sıralayabiliriz.

Kütahya Üretken Eller Kadın 
Kooperatifi olarak Kütahya iline olan 
katkılarınızdan ve önümüzdeki dönemler 
için planladığınız çalışmalarınızdan 
bahsedebilir misiniz?

Zafer Kalkınma Ajansı’nın sivil toplum örgütleri 
ile ilgili çalışmaları Kütahya ilinde gayet başarılı 
ve istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. 
Özelikle bu pandemi sürecine Ajans’ın online 

eğitimleri çok verimli olmaktadır. Biz de 
kooperatif üyelerimizle birlikte bu eğitimleri 
kaçırmadan takip etmeye çalışıyoruz. Bu 
süreçte online satış konusunda çok yararlı 
toplantılar yapılarak bizlere rehber olunması 
önem arz etmektedir. Ajans personeline 
başta Genel Sekreterimiz olmak üzere 7/24 
ulaşılabilir oldukları için kooperatifimiz adına 
çok teşekkür ederiz.

Zafer Kalkınma Ajansı’na kooperatifin kardeş 
kuruluşu olan Üretken Eller Kadın Derneği 
olarak e-ticaret ve girişimcilik üzerine bir proje 
yazmış ve uygulama imkânımız olmuştur. Zafer 
Kalkınma Ajansı desteği ile bir ay boyunca 
20 kadın girişimciye eğitimler vererek 

sertifikalandırmıştır. Bu eğitim sayesinde 
kooperatif bünyesine yeni üreten kadın üyeler 
ve ürünler eklenmiştir. O zamanki Kütahya 
Valimiz Sayın Dr. Ömer Toraman ile bir program 
düzenlenmiş, bu program ile devletimizin desteği 
ve gücünün kadın kooperatiflerinin yanında 
olduğunu bizlere göstermiştir. Bu süreçte 
gerek proje hazırlama yazma gerek uygulama 
aşamalarında başta Genel Sekreterimiz Veli 
Oğuz olmak üzere tüm Zafer Kalkınma Ajansı 
ekibine sonsuz teşekkürlerimizi bir kez daha 
iletmek isterim. 

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

Ajans’ın çalışmalarına katkı olarak Türkiye’de 
hatta dünyada uygulanan başarılı proje 
örneklerinin görsel olarak başarı hikâyeleri 
derlenip sivil toplum kuruluşlarına aktarılabilir. 
Ayrıca ilimizde faaliyet gösteren fabrikaların 
kendi faaliyet alanındaki her türlü ihtiyaçları 
için talep formları düzenlenerek bizleri bu 
konuda üretime teşvik etmek, fabrikalarda 
üretim yapılırken atık malzemelerin kooperatif 
bünyesinde değerlendirilmesi için iş birliği 
olanaklarını sağlamak konusunda rehber 
olunabilirse büyük katkı sağlanmış olunur.

Şahsım öncülüğünde “Üretken Eller Kadın 
Kooperatifi” adına bölgemize sunduğunuz 
hizmetlerden ötürü teşekkür ederim.



Proje ile 6-14 yaş arası öncelikli olmak üzere eğitim çağındaki 
çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım 
becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin 

kurulması ve bu atölyelerde görev alacak nitelikli bir eğitim kadrosunun 
oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında bilgisayar ve robotik set 
alımları tamamlanmıştır. Teknik gezi yapılmış, robotik kodlama istasyonu ve 
baskı istasyonu tamamlanmış olup projenin sonuna yaklaşılmıştır.

Başmakçı Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Başmakçı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Başmakçı Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 137.903,20 TL

: 124.112,88 TL

: %90,00

: 15 Ay

: Afyonkarahisar

: Başmakçı

PROJELERDEN 
GELİŞMELER
Hazırlayan | İzleme ve Değerlendirme Birimi

ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
DESTEKLENEN

YENEP
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Gördes'in dijital dönüşüm sürecini hızlandırarak ilçede bulunan 
okul çağındaki öğrencilerin gelecekteki mesleklere uygun bilgi 
ve donanıma sahip, yenilikçi, üretken ve girişimci bireyler olarak 

yetiştirilmesine katkı sağlamak projenin amacı doğrultusunda ilçede 
eğitim gören 6-14 yas arası 2.873 öğrencinin faydalanacağı robotik ve 
kodlama konusunda atölye kurulacaktır. Gördes Kendin Yap Atölyesi iki 
adet istasyondan oluşmaktadır. Proje kapsamında tadilat ve mobilya işleri 
tamamlanmış olup makine-ekipman teslimat süreci devam etmektedir.

Gördes Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Gördes Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 358.993,49 TL

: 317.252,35 TL

: %88,37

: 15 Ay

: Manisa

: Gördes

YENEP
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Proje ile başta 6-14 yaş arası öncelikli olmak üzere eğitim çağındaki 
çocukların 21. yüzyılı şekillendiren  endüstri 4.0 ve toplum 5.0 gibi 
unsurlara hazırlıklı şekilde yetişmesine katkıda bulunacak kendin 

yap atölyelerinin kurulması ve mesleki eğitimin küçük yaşlardan itibaren 
bilinçli bir şekilde yönlendirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Proje 
kapsamında mobilyalar hariç satın alma işlemleri tamamlanmıştır.

Simav Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Simav Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 412.387,25 TL

: 352.387,25 TL

: %85,45

: 15 Ay

: Kütahya

: Simav

YENEP
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Proje kapsamında algoritmik düşünme, kodlama ve akıllı tarım 
atölyeleri kurulacaktır. Kurulacak atölyelerde 6-14 yaş arası öncelikli 
hedef kitle olmak üzere ilk ve orta düzey eğitim çağındaki öğrenciler 

eğitim alacaklardır. Verilecek eğitimler sayesinde Sivaslı ilçesinde teknoloji 
çağına adapte olmuş yeni fikirler, beceriler ve uygulamalar geliştiren ve 
uygulayabilen donanımlı öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin 
diğer bir hedefi ise donanımlı öğrencilerin yetiştirilmesinde kilit rol oynayan 
nitelikli bir eğitici kadrosu oluşturulmasıdır. Bu amaçlara ulaşmak için proje 
başında benzer atölyelerdeki tecrübelerden faydalanmak adına teknik gezi 
düzenlenmiş atölye tadilatı yapılmıştır. Daha sonra kurulacak atölyelerin 
bilgisayar ve robotik malzeme alımları gerçekleştirilmiştir.  Mobilya alımı 
tamamlanmış olup atölye içindeki görsel çalışmalar da bitirilmiştir.

Sivaslı Kendin Yap Atölyesi

Program : Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Proje Sahibi : Sivaslı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Adı : Sivaslı Kendin Yap Atölyesi

Projenin Uygulandığı İlçe

Proje Bütçesi

Ajans Destek Miktarı

Ajans Destek Oranı

Proje Süresi

Projenin Uygulandığı İl

: 163.676,00 TL

: 147.308,40 TL

: %90,00

: 15 Ay

: Uşak

: Sivaslı

YENEP
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Hazırlayan | Suat Bayram  | Uzman | Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

Koyuncular Arı Yem Tav. Kay. Teks. Tur. 
Mad. Nak. San. Ltd. Şti. Genel Müdürü

Tuğrul KOYUNCU 

Röportaj

Sayın Koyuncu firmanızdan kısaca 
bahsedebilir misiniz?

Koyuncular Arı Yem firması 1989 yılında 
kurulmuştur. Firmamız yem sektöründe 
çalışmalarına devam ederken 1996 yılında 
entegre yumurta üretim çiftlikleri yapımına 
başlamıştır. 2016 yılı itibarıyla firmamız 
bünyesinde 500.000  adet  yumurta 
tavukçuluğu kapasitesine ulaşılmıştır. 2000 
yılında Bolvadin ilçesinde meydana gelen 
depremde devlet yurtları hasar görerek 
kapatılmıştır. Bolvadin ilçesinde öğrencilerin 
konaklayabilecekleri yurt kalmamasına 
müteakip 350 kişilik Arı Öğrenci Yurdu ve 2010 

yılında da 550 kişilik Anadolu Öğrenci Yurdu 
yapımı firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca organik gübre fabrikası, beton santrali, 
kilitli taş üretimi, kemik unu üretimi ve otel 
yatırımı gibi yatırımlarla firma faaliyetlerimiz 
çeşitlendirilmiştir.

Bize ürün yelpazeniz ve varsa markalarınız 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Arı Pınar Yumurta, Koyuncular Arı Yem Besi, 
Süt ve Tavuk Yemi, Arı Et Kemik Unu, Arı Yurdu, 
Anadolu Yurdu, Grand Arı Hotel, Koyuncular 
Hazır Beton ve Koyuncular Kilitli Parke Taşı 
ve Bordür Tesisleri firmamız bünyesinde 
gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerdir.

Firmanızın pazar ağı hakkında bilgi 
verebilir misiniz? Firmanızın tanıtımı ile ilgili 
çalışmalarınız, katılım sağladığınız fuar vb. 
organizasyonlar var mıdır?

Firmamız ürettiği yumurtaların bir bölümünü 
iç piyasaya bir kısmını da ihraç etmektedir. 
Firmamız bünyesinde ürettiğimiz diğer 
ürünlerin satışını ise Afyonkarahisar ve çevre 
illerine gerçekleştirmekteyiz.

Firmanızın belirlediği kısa ve uzun vadeli 
hedefler nelerdir?

COVID-19 salgınının benzer işletmelerdeki 
olumsuz etkisi gibi firma üretimimiz de oldukça 
olumsuz etkilenmiş ve durma noktasına 
gelmiştir. Süreç boyunca nakit sıkıntısını 
aşıp firma borçlarının ödenmesi amacıyla 
bankalardan finansmana başvurulmuştur. 
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Dolayısıyla kısa dönemde öncelikli amacımız 
firma ölçeğini küçültmek ve kısa dönemli 
ödemeleri gerçekleştirmek olmuştur. İlerleyen 
dönemlerde salgının etki ve seyrinin değişimi 
ile firmamızın kısa ve uzun vadeli hedeflerini 
tekrar belirleyeceğiz.

COVID-19 salgınının sektör üzerinde ne gibi 
etkileri olmuştur?

COVID-19 salgını faaliyet gösterdiğimiz 
tüm sektörleri olumsuz etkilemiştir. Eğitim 
sistemindeki ara vermeye bağlı olarak firmamız 
bünyesindeki yurtlar kapanmıştır. Turizm 
sektörü ve ticari hayatın yavaşlaması ile birlikte 
faaliyet gösteren otelimiz kapanmıştır.  Ayrıca 
yumurta, ihracatını gerçekleştirdiğimiz önemli 
bir ürünümüzken salgın nedeniyle yurt dışı 
pazarlarda daralmalar olmuştur.  Dolayısıyla 
söz konusu üründe maliyetinin oldukça altına 
satışlar nedeniyle zarar edilmiştir.

Zafer Kalkınma Ajansı ile yürüttüğünüz projeler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (2018 
GEKOP) kapsamında “Üretimde Yenilik 
Yapıyoruz Rekabet Gücümüzü Artırıyoruz” 
isimli projemiz Ajans tarafından yapılan 
değerlendirme sonrasında başarılı bulunmuştur. 
Söz konusu proje ile firmamıza yaklaşık 800 
bin TL hibe desteği sağlanmış olup yaklaşık 2,5 
milyon TL’lik proje büyüklüğü oluşturulmuştur. 
Proje ile katma değeri yüksek imalat için 
yenilikçi parke taşı üretiminin yapılması 
amaçlanmıştır. Koyuncular Arı Yem San. Tic. 

Ltd. Şti. olarak mevcut üretimimizin yanında 
yeni bir sektörde üretime başlayarak firmamız 
için tamamen yeni bir imalathane kurulmuş, 
yeni makine hatları devreye alınmıştır. Bu 
sayede yaptığımız yatırım ile firmamızın 
rekabet gücü artmış olup Afyonkarahisar 
ilinin gelişimine dolaylı katkı sağlanmıştır. 
Projemiz kapsamında kurulmuş olan parke 
taşı üretim tesisi ile her firmanın üretimini 
yaptığı standart parke veya bordür taşları 
üretmek yerine, bölgemizde üretimi olmayan, 
yeni geliştirilmiş olan ve özellikle belediyeler ve 
oteller tarafından son dönemlerde yoğun olarak 
talep gören "wash beton parke taşı" denilen 
ürünün üretimi gerçekleştirilmektedir.  Ajans 
desteği ile başladığımız parke taşı ürünlerinin 

üretimine devam etmekteyiz. Söz konusu 
ürünlerin bozulma gibi olumsuz durumları 
olmaması nedeniyle satılmayan ürünleri stok 
yapabilmekteyiz. Dolayısıyla Zafer Kalkınma 
Ajansı ile yürüttüğümüz projeden oldukça 
memnun kaldığımızı belirtmek isteriz.

Zafer Kalkınma Ajansı ile ilgili paylaşmak 
istediğiniz başka bir husus var mıdır? 

Zafer Kalkınma Ajansı’nın mevcut 
desteklerinden memnun olmakla beraber 
Ajans’ın yenilikçi ve katma değerli ürün 
üretimine yönelik destek ve çalışmalarını 
artırmasının, özel sektörün gelişimine önemli 
ölçüde katkısı olacağını değerlendirmekteyim.



Konum

Manisa iline bağlı Sarıgöl ilçesi, Gediz Ovası’nın başlangıç noktasının 
doğusundadır. Manisa’nın güneyde en uç noktası, Sarıgöl Aşağıkızılçukur 
Muhtarlığı olup ilçenin doğusunda Denizli iline bağlı Güney ilçesi ve Uşak 
iline bağlı Eşme ilçesi güneyinde Buldan ve Kuyucak ilçeleri; batısında 
ise Alaşehir ilçesi vardır. Alaşehir-Sarıgöl ilçeleri bağlantısı ile Denizli iline 
ulaşılmaktadır. Toplam alanı 423 km²dir. Denizden yüksekliği 320 m’dir. 
Demirci ve Selendi’den sonra Manisa’ya en uzak 3. ilçemiz olan Sarıgöl, 
merkeze 131 km uzaklıkta olup Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 
sonuçlarına göre 35 mahalleye ve 35.890 nüfusa sahiptir. 

Zaman Tünelinde Sarıgöl

Rivayete göre ilçenin mevcut yerleşim alanı deniz seviyesinin altında 
bir göldür. Emcelli Mahallesi’nin doğu kesimindeki Sütmezli Çeşmesi ve 
çevresindeki bina kalıntıları, buradaki dört köşeli bir kuyu kalıntısı, kayalara 
oyulmuş deniz araçlarını bağlama yerleri, şimdiki ovanın göl olduğunun 
delilleridir. Sarıgöl’ün mevcut pazar yerinde gemi bağlama yerlerinin 
var oluşu da bunu kanıtlamaktadır. Baharlar Mahallesi’nin doğusundaki 
Gavur Damı denilen yerde ve Derbent Çayı’nın iki yakasında taşkından 
koruma bentleri bugün hala mevcuttur. Sarıgöl ilçesi, zamanında yer 
alan gölün kurutulmasından sonra bugünkü yerine kurulmuştur. Çünkü 
Smyrna (İzmir), Magnesia (Manisa), Sardes (Sart), Filedelfia (Alaşehir) 

ve Hiyerapolis’e (Pamukkale) ulaşan kara yolu Sarıgöl’den geçmekte ve 
Sarıgöl bu yol üzerinde üçüncü konaklama yeri olarak kullanılmaktadır. 
İlçe ve çevresinde eski yerleşim izleri bulunmakla birlikte, ilçenin 
tam olarak ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Yazılı 
kitabelere rastlanmamakta ancak Dadağlı Muhtarlığı Alafakı mevkiinde 
(Han Çeşmesi) konaklama yeri izleri ve çevresindeki mezarlıklarda, 
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milattan önceki bir medeniyetin var olduğunu göstermektedir. Dindarlı 
Muhtarlığı (Çarsak) yöresinde yanmış köy kalıntıları ve bu köye ait 
Buldan yolu üzerindeki mezarlık sonradan tarla haline getirilmiştir. Bu 
mezarlıktaki taşlarda bulunan Latince yazılar, aynı köyün Kulu Çeşmesi ve 
çevresindeki bina yıkıntıları, burada bulunan bakır paralar, küpler, çeşitli 
testiler, bugünkü adıyla Sarıgöl’e vaktinde İyonların veya Lidyalıların 
egemen olduğunu açıkça göstermektedir.

Yörenin kuzeybatısındaki Ören mevkiinde Roma-Bizans dönemine 
ait kalıntılar görülmektedir. Güneyde Bali Bey (Ezan Tepesi), doğuda 
Bezirganlı mıntıkalarında ise Müslüman mezarlarına rastlanmaktadır. 
Baraj sahasında da Afşar Emirleri'nden birine ait olduğu sanılan bir 
kümbet vardır. Kümbet yakınında ise Müslüman ve Hristiyanlara ait 
mezarlar bulunmaktadır. Sarıgöl ilçesi Dindarlı köyü sınırları içerisinde bir 
nekropol alanı da mevcuttur. Kaklık Nekropolü olarak bilinen alan, Roma 
döneminde kullanılmış bir nekropol alanıdır.

Sırasıyla Bizans ve Anadolu Selçukluları toprakları içerisinde kalmış olup 
1393’de Osmanlı hükümdarı Yıldırım Beyazıt’ın Alaşehir ve çevresini 
Osmanlı topraklarına katmasıyla Sarıgöl Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. 
Halk arasında bir rivayete göre, Yıldırım Bayezid, Sarıgöl ve çevresine 
yüksek bir yerden bakarken “Burası neresi?” diye sormuştur. Komutanları 
ise “Attan inip kendin gör.” demişlerdir. O zaman Yıldırım Bayezid, “Tıpkı 
İnegöl” (Bursa-İnegöl) dediği için o zamandan sonra yörenin adı İnegöl 
olarak kalmıştır. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu’nun Aydın sancağına 
bağlı olan Sarıgöl çevresi, 1. Meşrutiyet’ten sonra Alaşehir ilçesine bağlı 
bir köy, Balkan Savaşı’ndan (1913-1916) sonra da Belediyelik olmuştur. 

Kurtuluş Savaşı Döneminde Sarıgöl

15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ve 
Yunan ordularının içlere doğru ilerlemesi üzerine, 23 Ağustos 1919’da 
Alaşehir’de Yarbay Muhittin Bey başkanlığında ilk Kuvavi Milliye Teşkilatı 
toplanmıştır. Teşkilata Afşaroğlu Mehmet Bey, Alemşahlı köyünden 
Mazlum Bey, Dindarlı köyünden Çavuş oğlu Hüseyin, Sarıgöl’den Hacı İsa 
oğlu Halil Ağa, Arap Süleyman ve Halil Kardeşler, Özpınar (Cabertarar) 

köyünden Hacı Yitik temsilci olarak katılmıştır. 

İlk direniş teşkilatını kurarak bölük pörçük kuvvetlerle de olsa düşmana 
karşı çete savaşları verilmiş ancak Sarıgöl 25 Haziran 1920’de düşman 
işgali altına girmiştir. 2 yıldan fazla düşman işgali altında kaldıktan sonra, 
26 Ağustos 1922 sabahı Afyon cephesinden taarruza geçen Mustafa 
Kemal ve komutasındaki Türk orduları düşman cephesini bozmuş, 04 
Eylül 1922 sabahı şafakla beraber Çolak İbrahim Bey komutasındaki 
süvari birlikleri, Sarıgöl’ü düşman işgalinden kurtarmış ve bağımsızlığına 
kavuşturmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti döneminde bir Belediyelik olarak kalan İnegöl, 
1938’de Sarıgöl adını alarak bucak (nahiye), 04 Eylül 1957’de ise 
Manisa iline bağlı bir ilçe konumuna gelmiştir.    
   
Kilim Dokumacılığı

Geçmişten günümüze miras kalan ve Türk toplumunun en önemli 
değerlerinden olan halı ve kilimler son yıllarda makine halılarına kimi 
zaman yenik düşüyor gibi görünse de halen pek çok yöremizde değerini 
korumaya devam etmektedir. 

Manisa’da ticari amaçlı yoğun olarak kilim dokunan yerler Manisa 
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Merkez, Yunt Dağı, Sarıgöl ve Selendi ilçesi mahalleleridir. Sarıgöl’de ise 
özellikle Güneydamları, Yeniköy, Kahramanlar, Ziyanlar ve Şeyhdavutlar 
mahallelerinde kilim dokumacılığı yaygın olarak yapılmaktadır. 

Kilim dokumacılığının en çok geliştiği yerlerden biri olan Sarıgöl ilçe 
merkezinde, yaklaşık 2.500 adet el dokuma kilim tezgahı bulunmaktadır. 
Bu tezgahlarda yöresel kilim, havlu, yorgan peştemal dokunmaktadır.

Sarıgöllü kadınların hünerli elleriyle dokudukları kilimler, sadece yurt 
içinde değil; Amerika, İngiltere ve Almanya’da da aranan ürünler olmaya 
başlamıştır. İhraç edilen bu kilimlerde geleneksel motiflerin yanı sıra 
modern model ve renklere de yer verilmektedir. 

Yerel Etkinlik / 14. Geleneksel “Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivali”

İlçe nüfusunun %90’ı çiftçilikle uğraşmaktadır. İlçe ovasının verimli 
topraklarında çay, fındık ve muz hariç, hemen hemen her türlü ürün 
yetiştirilmektedir. En önemli ürün, çekirdeksiz sofralık sultaniye üzümdür. 
İlçe ovasının dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerini yaş ve kuru 
olarak değerlendiren bağcılar Rusya, Almanya ve Arap ülkelerine yapılan 
ihracat yoluyla döviz girdisi sağlayarak üzümden önemli bir gelir temin 
etmektedirler.

Sarıgöl ilçemizde, ilçenin en önemli ürünü olan sultaniye üzümüne daha 
da fazla değer katmak için her sene Sarıgöl Belediyesi tarafından ‘Sarıgöl 
Sultaniye Üzüm Festivali’ düzenlenmektedir. Ege'nin ve Manisa’nın 
sembolü haline gelmiş olan "Sultaniye" üzümünün verim ve kalitesini 
arttırmak, üretimi teşvik etmek için en güzel üzüm yetiştiricisinin seçilmesi 
amacıyla Sarıgöl Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğin bu sene, 
04-06 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenleneceği tahmin edilmektedir.  
Geniş bir katılımın sağlandığı festivalde halkın, üzümün yanı sıra yöresel 
diğer ürünlerini de sunma imkânı sağlanmaktadır.

Sarıgöl Etnoğrafya Müzesi 

Her yıl düzenlenmekte olan Sarıgöl Sultani Üzüm Festivali kapsamında, 
Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Derneği (SADER) 
tarafından bir Etnoğrafya Müzesi 
kurulmaktadır.

Festival etkinlik alanındaki 
stantlarda açılan müzede, ilçe 
kültürünü anlatan el sanatı 
ürünleri, eşyalar ve giysilerden 
oluşan 1.500'e yakın eser 
sergilenmektedir. 

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği müze sayesinde halk geçmişiyle 
buluşmakta, gençler de kent kültürü hakkında bilgilenme fırsatı 
yakalamaktadır.

Sarıgöl'de çekilmiş siyah-beyaz yüzlerce fotoğrafın da sergilendiği 
etkinlik,  genelde bir hafta boyunca açık kalmakta ve müzede unutulmaya 
yüz tutan semercilik, sepetçilik, testicilik, hasırcılık, sakızcılık ve el 
dokumacılığı gibi mesleklerin ustaları tarafından icra edilmesiyle tanıtımı 
sağlanmaktadır.

Müzeyi gezenler, müzede sergilenen tarihi ve kültürel değerleri gördükçe, 
evlerinde kullanmadıkları ve kent kültürünü anlatan eserleri müzeye 
bağışlamakta ve her geçen sene müze daha da zenginleşmektedir.

Sarıgöl Botanik Bahçesi

50 ağaç türünü gelecek kuşaklara tanıtmak için Sarıgöl Belediyesi 
tarafından “Botanik Bahçesi”nin kurulması ile başlatılan çalışmaların 
neticesi alınmaya devam etmektedir. Sarıgöl Belediyesi’ne ait 8 dekarlık 
boş alanın değerlendirilmesi ve gelecek kuşaklara bilinmeyen ağaç 
türlerinin tanıtılması amacıyla hazırlanan bahçede yoğun ve verimli 
çalışmalar neticesinde çam, kamelya, bambu, amber, tarçın, helezonik 
söğüt, Japon kavağı, karayemiş, kaymak ağacı, sikus, sekoya, çumak, 
abelya, bataklık selvisi, gladiçya, Japon ayvası, katalpa, huş, sığla ve 
nandina türü ağaçlarından oluşan yüzlerce ağaç yetiştirilmektedir. 

Kaynak: Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

35ZAFER

Sarıgöl Konaklama Tesisleri
Tesis Adı Sınıf Ad Oda Yatak Telefon

Turizm İşletme 
Belgeli Oteller

The 
Elmas 2 Yıldız 21 42 0236 867 29 65

Belediye İşletme 
Belgeli Oteller

Saray 
Otel Yok 15 18 0236 867 16 33
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Sarıgöl İlçesi Turizm İstatistikleri (2019)

Sarıgöl
Tesise Geliş Sayısı Tesise Geliş Sayısı

Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam
Turizm İşletme 
Belgeli Oteller 70 462 532 2.100 2.381 4.481

Belediye İşletme 
Belgeli Oteller 0 3.090 3.090 0 3.094 3.094

Sarıgöl İlçesi Turizm İstatistikleri (2019)

Sarıgöl
Ortalama Kalış Süresi Doluluk Oranı (%)

Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam
Turizm İşletme 
Belgeli Oteller 30,00 5,15 8,42 13,89 15,75 29,64

Belediye İşletme 
Belgeli Oteller 0,00 1,00 1,00 0,00 47,75 47,75

Kaynak: Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kaynak: Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde ve mahalli idarelerce 
belgelendirilen konaklama tesislerinde tesislere geliş, geceleme, 
ortalama kalış süresi ve doluluk oranlarının Manisa İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün ilçelere göre dağılımı çalışması aşağıdaki gibidir:

Sarıgöl Mesire Yerleri

Sarıgöl ve Alaşehir ilçeleri arasında, Sarıgöl’e 10 km ve Alaşehir’e 15 km 
mesafede bulunan Afşar Barajı, Gediz Nehri’nin Derbent Çayı üzerinde 
kurulmuştur. Sarıgöl ve çevresindeki tarım arazilerinin sulanması 
amacıyla  yapılmıştır. Ayrıca Alemşahlı Mahallesi’nde yer alan Asar Yaylası 
ve Mesire Alanı da Sarıgöl halkının en uğrak mesire alanlarından biri 
olup muhteşem doğası ve ailenizle hoşça vakit geçirebileceğiniz  mesire 
yerleri ile mutlaka görülmesi gereken yerlerdir.  

Yöresel Mutfak

Sarıgöl ilçesinde Türk mutfağındaki 
temel yemek çeşitlerinin yanı sıra 
oldukça farklı bazı yemeklerin de 
yapıldığı görülmektedir. Sarıgöl’ün 
yöresel mutfağının en önemli 
yemeklerinden biri olan ve taze 

börülcenin özel bir sosla hazırlandığı börülce taratorunu, özellikle salata 
çeşitlerini sevenlerin tatmaları mutlaka tavsiye edilir.

Sarıgöl İlçe Halk Kütüphanesi 

Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yer alan Sarıgöl İlçe 
Halk Kütüphanesi’nin toplam kitap sayısı 14.487 olup toplam okuyucu 
sayısı 5.745’tir.

Kırık Minare



Genel Bakış

Tarihin ilk çağlarından beri değişik medeniyetlere merkez olan Eşme, 
İç Anadolu’yu Ege Bölgesi’ne bağlayan geçit yolu üzerinde kurulmuş 
olup Uşak’a 62 km, Denizli’ye 94 km, Manisa’ya 158 km mesafededir. 
Eşme'nin ulaşımda en büyük artısı Uşak-İzmir demir yolu hattı üzerinde 
olmasıdır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2019 verilerine göre 
nüfusu 34.888 olan Eşme ilçesinin rakımı 803 metredir.

İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık, tarıma dayalı sanayi, madencilik ve 
kilim dokumacılığına dayalıdır. Son yıllarda gelişen tavukçuluk, küçükbaş 
ve büyükbaş hayvancılığı ve beraberinde süt ürünleri üretimi diğer 
önemli bir gelir kolunu oluşturmaktadır. Ayrıca Eşme nüfusuna kayıtlı 
vatandaşların önemli bir bölümü, yurt dışında (özellikle Almanya’da) 
çalışmakta olup ilçeye yaz aylarında ekonomik anlamda önemli katkı 
sağlamaktadır. Özgün desenleri ve kalitesiyle Uşak’taki 3 coğrafi işaretli 
üründen biri olan adına festival düzenlenen,  Eşme kilimi üretiminin eskisi 
kadar olmasa da halkın geçimine katkısı önemlidir.

Tarihi

MÖ 200’den sonra yerleşik düzenin görüldüğü kentte, kesintisiz yerleşim 
Friglere uzanır. Kent, tarih çağlarından önce Frigya, sonra Kimmerler ve 
Lidya hâkimiyetine girmiştir. MÖ 7. yüzyılın ilk yarısında, Gyges ile başlayan 

güçlü Lidya İmparatorluğu, parayı icat ederek insanlık tarihindeki en önemli 
buluşlardan birini gerçekleştirmiş ve Lidya’nın kaderini belirlemiştir. MÖ 
560 yılında tahta geçen ve akıl almaz zenginliği sayesinde “Karun kadar 
zengin” deyimiyle ününü günümüze kadar taşıyan Krosios, Lidya’nın son 
kralı olmuştur. Yörede MÖ 560-546 yılları arasında ülkesini yöneten bu 
kralın dönemine ait Lidya Tümülüslerine rastlanır.

Daha sonra Balkanlardan gelmeye başlayan Thrak kökenli göçmenler 
etkilerini Batı Anadolu’da Uşak, Eşme, Kula, Gediz ve Menderes Havzası 
dolaylarında göstermişlerdir. “Maion” adını taşıyan ve farklı dilleri olan 
bu yeni göçmenler bölgeye kendi adlarını vererek “Maionia” demişlerdir. 
MÖ 3. yüzyılda Büyük İskender hâkimiyetine giren yöre, Batı Anadolu’da 
hâkim olan Bergama Krallığı’nın egemenliğine geçmiştir. MÖ 130’da 
Roma İmparatorluğu, MS 476’da ise İmparatorluk’un ikiye ayrılmasıyla 
Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu hâkimiyetine girmiştir.

1071’den sonra yöre hızla yayılan Türkmen aşireti göçleriyle Selçuklular ile 
Bizans arasında değiştirilmiş, 1233’te 1. Alâeddin Keykubad döneminde 
kesin olarak Selçuklu kenti olmuştur. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra 
Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla Eşme ve çevresi kısa bir süreliğine 
Denizli merkezli Türkmen kökenli İnançoğulları’nın, akabinde ise 1300’de 
Germiyan Beyliği’nin hakimiyetine geçmiştir. 1429 yılında ise Yıldırım 
Bayezid zamanında Osmanlı topraklarına katılan Eşme, sancağa bağlı bir 
kaza olmuştur. 

Hazırlayan | Mehmet Tekeli | Koordinatör | Uşak Yatırım Destek Ofisi
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Kurtuluş Savaşı yıllarında etkin bir Milli Mücadele Merkezi haline gelen 
yöre Celal Bayar’ın karargâhının bulunduğu, Mustafa Kemal Paşa’nın 
“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” komutunu verdiği yerdir. Atatürk 
ve silah arkadaşlarının konakladığı ve bugün Anıt Ağaç olarak tescil edilen 
meşe ağacı, ilçe merkezi Eşme’ye taşınmadan evvel ilçe merkezi olan 
Takmak köyündedir. Yunanlılar tarafından ilk kez 28 Haziran 1920 günü 
işgale uğrayan Eşme, 3 Eylül 1922 günü tümüyle düşman işgalinden 
kurtulmuştur. Cumhuriyet döneminde ise yeni kaymakamlık merkezi 
Eşme olarak 1934 yılında tescillenirken 1953 yılına kadar Manisa’nın 
bir ilçesi olarak kalmıştır. 17 Temmuz 1953 tarihinde Uşak’ın il merkezi 
haline gelmesiyle Uşak vilayetimize bağlanmıştır.

Eşme adı sözlük anlamı olarak kaynak, pınar ve sulak yer anlamlarına 
gelir. Kentin isminin Horasan’dan geldikleri bilinen en eski Yörük-Türkmen 

aşiretlerinden olan Eşmeli aşiretinden geldiği söylenir. Çıkılı, Küşeli, Kargılı 
aşiretleri de aynı niteliktedir. Bu nedenledir ki Yörük kültürünün pek çok 
özelliğini bünyesinde barındırır.

Turizm

•	 Eşme Kilimi
Eşme, Yörük-Türkmen kökenli yerleşim yeri olması sebebiyle göçebe 
kültürünün pek çok özelliğini göstermektedir. Kök boyası kilim ve halı 
kültürü bunun temel göstergesidir. Bunlar Altınbaş kilimi, Ablaş kilimi, 
toplu kilimler, seccadeler ve Takmak kilimleridir.

Öteden beri halkın kendi ihtiyacı için dokuduğu eski kilimlerde iplikler, 
dokuyucu tarafından evde eğrilip bükülmüş ve yine evlerde kök boya 



ile boyanarak hazırlanmıştır. Bu kilimler rengi, yangısı (motifi) ve 
kompozisyonu ile bölgeye has özellik göstermiştir. Motifler, gerçekten de 
sembolik bir dilin alfabesi gibidir; geçmiş günleri, unutulmuş alışkanlıkları, 
acı ve sıkıntıları, bolluk ve bereketi, umutsuz aşkları, mutlulukları ve 
üzüntüleri, doğum ve ölümleri, düğünleri, kına gecelerini, uzak ellere 
giden hasretlikleri kısacası dokuyan ellerin hikâyesini anlatır. Eşme’de 
kilimler, evlerde “Istar” denilen dik tezgâhlarda, kadınlar tarafından 
dokunulmaktadır. Koyunun kırkılmasından yünün yıkanmasını, kirmanla 
eğrilip ip haline getirilmesinden ipin çıkrıkla bükülmesini içeren uzun ve 
meşakkatli bir hazırlık sürecinin sonunda yün iplikleri “kilim ağacı” da 
denilen tezgâhlara yerleştirilir. İlçede her yıl haziran ayında “Uluslararası 
Eşme Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali” adıyla üç gün süren festival 
düzenlenmektedir. Festivalde kilim sergisinin yanı sıra gösteriler, halk 
oyunları, tiyatrolar, sergiler, ülkenin önde gelen ses sanatçılarının verdiği 
konserler de etkinliğe renk katmaktadır.

Eşme kilimi 1997 yılında Eşme Yörük Kilimi adıyla coğrafi işaret tescili 
almıştır.

•	 Mesatimolos Arkeolojik Sit Alanı
Mesatimolos, Aydınlık köyü yakınlarındaki Düzköy’dedir. Oldukça eski 
bir yerleşim yeri olan yörenin üç tarafı derin vadiyle çevrilidir. Civarda 
Roma Dönemine ait bir höyük ve cepheleri işlemeli kaya mezarları 
bulunmaktadır. Tümülüsten 1 km uzaklıkta kuzeybatı doğrultusunda, 
vadi içerisinde önemli doğal ve arkeolojik veriler bulunmaktadır. Vadi 

yamaçlarında tek odalı 
kaya mezarlarına 
rastlanır. Ayrıca üçgen 
alınlıklı ve vadi ortasında 
yüksekçe bir tepe 
üzerindeki yerleşim alanı 
üzerinde MÖ 4. yüzyıl 
ile MS 3. yüzyıl arası 
seramik parçalarına 
rastlanır. Çatılı kaya 
mezarları, Frig kaya 
mezarlarını andırmaktadır. Bu alan sit alanı olarak tescil edilmiştir.

Bunun yanı sıra yörede Yeşiller Tümülüsü, Hozan Tümülüsü, Büyük 
Hozantepe Tümülüsü, Bekirdamı Tümülüsü, İnkaya Arkeolojik Yerleşimi, 
Güvercin Kayası Kutsal Alanı, Deliktaş Kaya Mezarı, Ahmetler Kaya 
Mezarı, Eşme Şehitliği, Takmak Şehitliği, çeşmeler, camiler gibi tarihi 
mekânlar bulunmaktadır.

•	 Kemer Dağı
Eşme ilçesinin eteklerine kurulduğu bir yükseltide yer alan Kemer Dağı; 
hava, rüzgar ve iniş yönünden yamaç paraşütü atlayışı için çok uygundur.

•	 Mesire Yerleri
Günün stresinden kurtulmak, sakin bir vakit geçirmek için Takmak Göleti 
ve Alahabalı Göleti ziyaretçilerine uygun ortam sağlamaktadır.

Tarım ve Hayvancılık

Eşme ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yanı sıra son 
yıllarda en büyük hayvancılık faaliyetlerinden biri de tavuk çiftlikleridir. 
Koyun yetiştiriciliğinde Eşme ilçesi ildeki en önemli koyun varlığına 
sahip ilçe konumundadır. Yıllık süt üretimi küçükbaş ve büyükbaş olmak 
üzere toplam 61.934 ton/yıldır. İlçe, soğutma tankı sayısı ve kapasitesi 
bakımında Uşak ilinde ilk sırada yer almaktadır.

Tarım ürünleri arasında tütün en yaygın üretilen üründür. Diğer önemli 
tarım ürünleri; buğday, arpa, haşhaş, çavdar, mercimek, nohut, mısır, 
susam ve turşuluk salatalıktır. Bunun haricinde bağcılık ve meyvecilik de 
yapılmaktadır.
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Dünya Sağlık Örgütü’nün 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak 
ilan ettiği COVID-19, 2020 yılı Nisan ayı başında dünya çapında 
rapor edilen 1.000.000’dan fazla vaka ile 100.000’den fazla ölüm 

rakamına ulaşmıştır ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde 
resmi ilk vaka 11.03.2020 tarihinde açıklanmıştır. Nisan başı itibari ile 
bu sayı 15.000’in üzerine çıkmış, 300’e yakın vatandaşımız ise hayatını 
kaybetmiştir. Koronavirüs salgını dünyada halihazırda devam etmekte olup 
bu süreçte pek çok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Uluslararası 
hareketliliğin yavaşlaması, yakın çalışma ortamı bulunan sektörlerde 
vardiya sisteminin zorunlu kılınması, salgının ağır seyrettiği bölgelerde 
üretimin durma noktasına gelmesi, sokağa çıkma yasakları getirilmesi, 
ihracat kotaları vb. pek çok önlem bazı sektörlerde geçtiğimiz yılın aynı 
dönemlerine oranla ciddi bir daralmaya sebebiyet vermiştir. COVID-19 
salgınının ekonomi üzerindeki etkileri incelediğinde 2008 yılında yaşanan 
büyük buhrandan daha ağır bir ekonomik daralmaya sebebiyet vermesi 
muhtemel olarak değerlendirilmektedir. 

Salgın döneminde negatif etkilenen sektörler için üretimde yaşanan 
dalgalanmalarda talep şokları oldukça önemli olmuştur. Ayrıca salgının 
Çin’de başlaması ve akabinde alınan katı tedbirler, ham madde ve ara malı 
ithalatında dünyadaki en önemli aktör olan Çin’den yapılan üretim girdisi 
tedarikinin önemli ölçüde önünü kesmiştir. Bu bağlamda ürünlerin satışı 
noktasında talep anlamında bir sorun yaşanmasa da özellikle zengin bir 
tedarik zinciri ağına sahip olmayan firmalar üretim noktasında ihtiyaç 
duyduğu ham madde ve ara mallarını tedarik edemediği için üretime ara 
vermek zorunda kalmıştır. 

Bu dönemde dünyada özellikle koruyucu ekipmanlar ve gıda özelindeki 
sektörlerde ise önemli bir büyüme gözlemlenmiştir. Nitekim Dünya Sağlık 
Örgütünün tavsiyelerine istinaden maske ve eldiven kullanımı bu sektörlerde 
üretim yapan firmaları da olumlu etkilemiştir. Bu bağlamda tek kullanımlık 
eldiven sektöründe yaklaşık 7 katlık bir büyüme gerçekleşmiştir. Yine bu 
dönemde özellikle restoran, kafeterya gibi yerlerin kapanması ve insanların 
evden çalışma düzenine geçmesi ile birlikte evinde yemek pişirenlerin 
oranında ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak ekmek 
yapma makinesi satışlarında altı buçuk katlık bir büyüme gerçekleşirken 
yine paketlenmiş gıda ürünleri satışı ve buna bağlı olarak üretimi de önemli 
oranda artmıştır. Ayrıca spor salonlarının kapanması ve insanların spor 
salonuna gitmeye çekinmesi ise evinde spor yapmak isteyenlerin ağırlık vb. 
ekipmanlara yönelmesine neden olmuştur.  

Dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalar ülkemizde de benzer 
seyretmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan imalat sanayii özelinde salgının 
etkileri incelendiğinde ülkemizin ihracat şampiyonu olarak da nitelendirilen 
otomotiv sektörünün salgından en fazla etkilenen sektörlerden birisi 
olduğu görülmektedir. Otomotiv sektöründeki çalışma koşulları ve 
muhtemel ekonomik daralma bazı büyük üreticilerin üretimini durdurma 
kararı almasına neden olmuştur. Bu duruma paralel olarak otomotiv yan 
sanayinde de benzer bir daralma gerçekleşmiştir. Yapılan araştırmalar 
olası toparlanma durumunda bile otomotiv sanayinde yıl sonu itibari ile 
muhtemel bir %20’lik küçülme olacağını işaret etmektedir. Geçtiğimiz yılın 
Nisan ayı ile 2020 yılının Nisan ayını kıyasladığımızda ise ülkemizde üretilen 
binek otomobil sayısında önemli bir düşüş gerçekleştiği görülmektedir.

Makale
COVID-19 Salgınının 
Dünyadaki ve Türkiye’deki 
Etkileri

Hazırlayan | Ender İrkören | Uzman | Planlama ve Koordinasyon Birimi

Mart 2019-Nisan 2020 Binek Otomobil Üretimi Değişimi  
(TCMB, Erişim: 20.05.2020)

İmalat Sanayinin Kapasite Kullanım Oranlarının Bir Yıllık Değişimi 
(TCMB, Erişim: 20.05.2020)
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Hem hava kirliliğindeki hem de kapasite kullanım oranlarındaki değişimler 
salgın sürecinde imalat sanayi anlamında önemli durgunluklar yaşandığına 
işaret etmektedir. Bu dönemde Zafer Kalkınma Ajansı’nın hizmet verdiği 
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak’tan oluşan TR33 Bölgesi illerinde 
öne çıkan bazı sektörlerde ülke geneline benzer şekilde daralmalar ya da 
kapasite artışları meydana gelmiştir. Bölge illerindeki başat sektörlerden 

olan gıda ürünleri imalatı, tekstil ürünleri imalatı, deri ve ilgili ürünler imalatı, 
diğer metalik olmayan mineral ürünler imalatı, fabrikasyon metal ürünler 
imalatı ve elektrikli teçhizat imalatı sektörlerindeki kapasite kullanım 
oranlarının Mart 2019-Nisan 2020 tarihlerindeki değişimi aşağıdaki 
grafikte verilmektedir.

COVID-19’un TR33 Bölgesi’ndeki Etkileri

Gıda Ürünlerinin İmalatı

Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı

TR33 Bölgesi’nde Öne Çıkan Sektörlerin Ülke Bazlı Kapasite Kullanım Oranları
(TCMB, Erişim: 20.05.2020)

Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı

Tekstil Ürünlerinin İmalatı

Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürürünlerin İmalatı

Elektrikli Teçhizat İmalatı

Bunun yanında çalışma kapsamında TR33 Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
OSB’lerden sektör bazlı elektrik tüketimleri talep edilmiştir. OSB’ler 
tarafından paylaşılan elektrik tüketim verileri yalnızca OSB’lerden 
elektrik alan firmalara ilişkin verileri içermektedir. Yani tükettiği elektriği 
kendisi üreten bazı firmalar bu verilere dahil değildir. Ancak yine de 
temin edilen veriler ilgili sektörlere ilişkin genel bir görünüm sunmaktadır. 

OSB’lerden temin edilen tüketim değerleri için 2019 yılı Mart ve Nisan 
aylarındaki tüketim miktarları 100 birim olarak kabul edilmiş, 2020 yılı 
Mart ve Nisan aylarındaki tüketim değişimleri ise bu 100 birim referans 
alınarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki grafiklerden de görülebileceği üzere bu 
dönemde gıda ürünleri imalatı sektörü ülke geneline benzer şekilde 2020 
yılının Mart ve Nisan aylarında büyüme göstermiştir. 
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Salgının ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde açıklandığı düşünüldüğünde 
motorlu kara taşıtları ve treyler imalatı ile diğer ulaşım araçları imalatı 
sektörleri hariç diğer sektörlerde 2020 yılı Mart ayı ile 2019 yılı Mart ayı 
arasında belirgin bir değişiklikten söz etmek mümkün değildir. Nitekim 
salgının etkilerinin artması ve alınan tedbirlerin sıkılaştırılması ile birlikte 
bölgede gıda ürünleri imalatı dışında kalan tüm sektörlerde elektrik 
tüketim oranlarının düştüğü görülmektedir. Bu dönemde bölgede elektrik 

tüketim değerleri açısından yaklaşıldığında en ciddi üretim kaybı yaşayan 
sektörlerin motorlu kara taşıtı, treyler imalatı ve deri ürünleri imalatı 
sektörleri olduğu görülmektedir. Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, kağıt 
ve kağıt ürünleri imalatı ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 
sektörlerinde ise her ne kadar daralma yaşansa da bu daralma bölgedeki 
diğer sektörlere oranla daha küçük kalmıştır denilebilir. Bölgede sektörel 
bazlı elektrik tüketim değerleri aşağıdaki şekilde verilmektedir.
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TR33 Bölgesi Sektörel Bazlı Elektrik Tüketim Değerleri 
(TR33 Bölgesi OSB Verileri, Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları, Nisan 2020)

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  
 

 



COVID-19 salgını gerek ulusal gerekse küresel ölçekte önemli sosyal 
ve ekonomik etkileri beraberinde getirmiştir. Özellikle virüsün 3 aylık 
bir süre içerisinde neredeyse tüm Dünya’ya yayılan bir pandemi haline 
dönüştüğü düşünüldüğünde dünyanın salgın dönemine hazırlıksız 
yakalandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Pek çok ekonomist 
tarafından salgın öncesi dönemde dünya ekonomisinin muhtemel 
bir durgunluğu işaret ettiği ve yakın zamanda küresel bir resesyonun 
kaçınılmaz olduğu görüşü fazlaca seslendirilmektedir. Nitekim 
COVID-19 ile birlikte dünyanın bu ekonomik durgunluğa girme süreci 
oldukça hızlanmıştır. Dünya ekonomisini birbirine bağlı halkalardan 
oluşan bir zincir gibi düşündüğümüzde özellikle ekonomisi ve sanayisi 
gelişmiş ülkelerde yaşanan durgunlukların kısa sürede tüm dünyada 
etkisini göstermesi ise kaçınılmazdır. Salgının etkilerinin henüz bitmediği 
düşünüldüğünde yapılan araştırmalar önümüzdeki dönemler için kısa 
vadede turizm ve ilişkili sektörlerin, inşaat ve ilişkili sektörlerin, otomotiv 
ve ilişkili sektörlerin önemli daralmalar yaşamasının kaçınılmaz olduğunu 
göstermektedir. Bu daralma gerek küresel, gerek ulusal gerekse TR33 
Bölgesi özelinde de hissedilmektedir. Salgının kısa süreli etkilerine 
bakıldığında insanların evde daha fazla zaman geçirmesi paketlenebilir 
gıda ürünleri özelinde ciddi bir talep artışı yaratmıştır. Yine bu dönemde 
tek kullanımlık koruyucu malzemeler ve dezenfektanlar da büyüme 
kaydeden sektörler olarak gözlemlenmiştir. 

Salgının ilk olarak dünyanın hammadde ve ara malı ihracatında 
öncü ülkesi olan aynı zamanda pek çok küresel şirketin üretim üssü 
konumunda bulunan Çin’de ortaya çıkması alternatifli tedarik zinciri 
oluşturmayan firmalar için önemli kayıpları beraberinde getirmiştir. Bu 
dönemde ekonomik hareketliliğin yavaşlaması ve insanların harcama 
alışkanlıklarının değişmesi belli sektörlerde talep şokları yaratmış, bu 
talep şokları sadece ilgili sektörler özelinde değil bu sektörlerin ilişkili 
olduğu tüm sektörler özelinde ciddi sonuçları beraberinde getirmiştir.

Salgın süresince alternatif tedarik zinciri bulunmayan firmalar üretimde 
önemli aksamalar yaşamıştır. Bu, özellikle ara malı üreten firmalar 
için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Nitekim yerinde gümrük hizmeti 
sunabilen firmalar pek çok büyük üretici için bir tedarik zinciri alternatifi 
oluşturabilir. Üretim yapan firmalar için ise yerli tedarikçi alternatifi 
en azından üretimin belli oranda devam edebilmesi adına önemli bir 
avantaj sağlayacaktır. Yine gümrük hizmetlerinin durması ürün satış 
kanalları çeşitli olmayan firmaları zora sokmuştur. Bu bağlamda özellikle 
e-ticarete geçiş süreci pek çok firma için önemli bir strateji olacakken, 
alternatif pazarlara ve farklı coğrafi alanlara satış yapılması da müşteri 
portföyünün çeşitlendirilmesi için önemli olacaktır.

Salgın döneminde üretim yapan firmalar çalışma düzenlerinde radikal 
değişikliklere gitmek durumunda kalmıştır. Virüsün bulaşıcılığının yüksek 
olması, çalışma düzenlerinde sosyal mesafenin korunmasını zorunlu 
kılmış, üretime devam eden firmalar ise bu süreçte eş zamanlı çalışan 
personel sayısında bir azaltmaya gitmek durumunda kalmıştır. İşten 
çıkarmalar ülkemizde yasaklanmış olsa da salgın dönemi boyunca 
ücretsiz izne ayrılan ciddi bir iş gücü söz konusudur. Üretime devam eden 
firmalar ise özellikle vardiyalı çalışma sistemini yaygınlaştırmıştır. Yine 

bu dönemde müşteri portföyünü çeşitlendiren, çeşitli pazarlara ihracat 
odaklı üretim yapan firmalar da salgından daha az etkilenmişlerdir. 
Çin kaynaklı tedarik zincirindeki sıkıntılar yerli bazı önemli aktörlerin 
ihtiyaçlarını yurt içinden temin etmesine sebep olmuş, bu da benzer 
şekilde salgın etkisini fırsata çevirmiştir.

Salgın dönemi dijital dünyaya geçişi de hızlandırmıştır. Bu dönemde pek 
çok tüketici e-ticarete yönelmiş, online satış kanallarında ve bu kanallarla 
ilişkili olarak lojistik hizmetlerinde önemli büyüme kaydedilmiştir. Yine 
bu dönemde internet bankacılığı kullanım oranlarında da önemli artış 
yaşanmıştır. Bu süreç önümüzdeki dönemlerde de dijitalleşmeye yapılan 
yatırımın daha da arttırılacağını göstermektedir.

Salgın döneminde sosyal alanların kapatılması ya da sosyal mesafe 
gözetilerek düzenlemelere gidilmesi hizmet sektöründe de önemli 
durgunluklar oluşturmuştur. Nitekim alınan tedbirler doğrultusunda 
alışveriş merkezleri, sinemalar, restoranlar, berberler, hatta piknik 
alanları belli bir dönem kullanıma kapatılmış, akabinde de sosyal mesafe 
kuralları gözetilecek şekilde yeni düzenlemelerle faaliyete geçmesine izin 
verilmiştir. Bu düzenlemeler ise önemli kapasite kayıplarına sebebiyet 
vermiş ayrıca sosyal hayatını değiştirmek durumunda kalan insanların 
bu alanlarda geçmişe oranla daha mesafeli durmasına neden olmuştur.  

Yine pandemi sonrası geniş toplu alanların yerini daha küçük gruplara 
hizmet verecek alanlara bırakması da muhtemeldir. Bu bağlamda 
özellikle büyük resort otellerin yerini küçük ölçekli butik otellere ya da 
kişisel kullanıma sunulabilecek apart otellere, spor salonlarının ise yerini 
kişisel eğitmenle hizmet sunan küçük salonlara bırakması beklenebilir. 
Yine benzer durum restoran ve kafeteryalar için de söz konusu 
olacaktır. Özellikle evde yemek yapan veya yiyen kişi sayısının artması 
muhtemelen gerek paketlenebilir gıda ürünleri sektörünü büyütecek 
gerekse eve siparişle hizmet veren restoranları önümüzdeki dönemde 
bir adım öne çıkaracaktır. Bu bağlamda kalabalık gruplara hizmet 
veren büyük restoranlar yerini paket siparişle hizmet veren franchise 
dükkanlara bırakabilir. Ayrıca salgın süresince gıda hijyeni konusunun 
sık sık dile getirilmesi sebze-meyve gibi taze tüketim ürünlerinin da 
ambalajlı satışını gündeme getirecektir. 

Salgın dönemi eğitim ve toplantılar anlamında da farklı uygulamaları 
yaygınlaştırmıştır. Bu bağlamda toplantı ve seminerler için fiziki 
ortamlar yerini internet tabanlı platformlara bırakmıştır. Önümüzdeki 
dönemlerde bu trendin devam etmesi ve online eğitim modellerinin 
daha da yaygınlaştırılması muhtemel olarak değerlendirilmektedir. Bu 
bağlamda önümüzdeki dönemlerde açık öğretim modellerinin daha 
fazla gündeme alınması beklenebilir. Bu durum eğlence sektörü için de 
geçerlidir. Nitekim sinema salonları yerini çevrim içi yayın platformlarına 
bırakırken, sosyal medya ve internet tabanlı video paylaşım platformları 
ise televizyon yayıncılığına önemli bir ikame oluşturacaktır. Bu bağlamda 
gerek eğitim gerekse eğlence anlamında içerik üretebilen kişilerin 
önümüzdeki dönemde avantajlı bir konuma gelmesi muhtemelken bu 
hizmetlerin daha kaliteli sunulabilmesi adına gerekli donanımı sunan 
firmalar içişinse önemli bir potansiyel pazar oluşacaktır. 
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