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Değerli Okurlarımız,

Ajansımızın başlıca çalışmalarının ve bölgemizin kalkınma ile ilgili önemli faaliyet-
lerinin yer aldığı dergimizin 14. sayısında siz değerli okuyucularımızla tekrar bera-
beriz.

“Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik” ana temasını ele aldığımız bu sayımızda Güney 
Ege'de kırsal kalkınma ve kooperatifçilik çalışmaları ve bölgemizden örnek uygula-
maları keşfedecek, Güney Ege illerindeki bu alanda yürütülen projelere göz ataca-
ğız. Bölgemiz illeri Aydın, Denizli ve Muğla’daki toplam 590 kooperatif, ülkede ve 
bölgede hedeflenen noktalara ulaşarak kırsal kalkınmaya ve bölgeler arası farklılık-
ları azaltmaya katkıda bulunmaya önemli araçlar olarak değerlendirilmektedir. Bu 
kapsamda sizlerle kırsal kalkınma ve kooperatifçilik kavramlarını paylaşacak, dün-
yadan örneklerle konuya değişik bir perspektiften yaklaşacağız. Dergimizin ana 
teması kapsamında, bölgemizdeki öncü kurumlarımızdan TKDK Denizli İl Koordi-
natörü ile yapılan röportajda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve 
kurumun kırsal kalkınma üzerine verdiği destekler hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ajansımızın 2017 yılı ekim, kasım ve aralık aylarında katılım gösterdiği etkinliklere 
de bu sayımızda yer verdik. Bu kapsamda, Bölge tanıtımına önem veren Ajansı-
mızın Güney Ege’de ileri teknoloji üzerine çalışan, Ar-Ge yapabilme kapasitesine 
sahip ve bu alanda proje üreten firma ve kurumlarla beraber stantla katılım sağ-
ladığı 2. Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi 
etkinliğini dergimizin sayfalarında bulabilirsiniz. Ayrıca bu sayımızda Ajansımızın 
öncelikli konularından biri olan termal sağlık konusunda Ajansımızın da işbirliğiyle 
Denizli’de gerçekleştirilen 2. Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi etkinliği ile 
Ajansımız koordinasyonunda ve Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı (TYDTA) işbirliğiyle Denizli’de gerçekleştirilen yatırım yeri inceleme ziyareti 
etkinliğini de sizlerle paylaştık.

Sizin de takip ettiğiniz gibi dergimizin tüm sayılarında Mali Destek Programları, 
Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları aracılığıyla Ajansımızın 
desteklediği projeler yer almaktadır. Bu sayımızda büyük bir çoğunluğunu Bölge-
mizdeki kırsal kalkınma ve kooperatifçilik temasına göre değerlendirerek seçilen 
projeleri bulabilirsiniz.

Bölgemizde gerçekleşen kültür ve sanat etkinlikleri hakkında haberlerin paylaşıldı-
ğı bölümümüzde; Çal ilçemizde 8 asırlık bir gelenek olan koyunu sudan geçirme 
etkinliğine, 735. kez düzenlenen Karacasu Dedebağ keşkek hayrına ve Seydike-
mer ilçemizde gerçekleşen 19. Beşkaza Yaylaları: Boğalar Yörük Türkmen kültür 
şöleni etkinliklerini okuyabilirsiniz.

Ülkemizin dünyaca ünlü el sanatlarından olan tescilli Milas Halısının hikayesinin 
de yer aldığı bu sayımızda, son olarak her sayıda olduğu gibi birbirinden özel 
ilçelerimizden Sarayköy ve Buharkent’in görülmeye değer güzelliklerini sizlere su-
nuyoruz.

Yeni sayılarda görüşmek dileğiyle.

Yavuz Selim KÖŞGER
Aydın Valisi
Güney Ege Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu Başkanı
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UZMAN GÖZÜYLE

Hazırlayan: Harun KAPTANER / Uzman
Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi
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Kalkınma, üretim ve kişi başına ulusal gelirin artırıl-
masıyla birlikte, iktisadi ve sosyo-kültürel yapının da 
değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bir başka ifade 

ile kalkınma, bir ülkenin yapısal niteliklerinin müspet yönde 
dönüşümüdür1.

Kırsal kalkınma; kırsal alanlarda ikamet eden insan toplulukla-
rının içtimai, iktisadi, üretimsel açılardan yapısını, dönüştüre-
cek biçimde üretim, gelir ve refah düzeylerinin geliştirilmesini, 
insan toprak ilişkilerindeki dengesizliklerin giderilmesini, kent-
sel alanlardaki fiziksel ve toplumsal altyapının yaratılmasını, 
tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesini amaçlayan çok 
yönlü süreçleri, etkinlikleri ve örgütlenmeleri kapsamaktadır2.

Kooperatifler ise genel anlamda bireylerin yalnız başlarına 
yetersiz olan emek ve sermayelerini veya daha kapsamlı bir 
tanımla ekonomik ve sosyal güçlerini bir araya getirerek yatı-
rıma yönlendiren, mal ve hizmet üretilmesinde artışlar sağla-
yan, teknik bilgi ve düzenli pazarlama olanaklarını kullanarak, 
kişilere daha iyi hayat standartları sağlamayı hedefleyen ku-
rumlardır3.

Kırsal kalkınma, gündemde son otuz yıldır mühim bir yer 
tutmaktadır. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Bir-
liği gibi uluslarası kuruluşların yanı sıra pek çok gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülke yönetimi kırsal kalkınma olgusuna daha 
fazla kaynak ve zaman ayırmak durumunda kalırken, sos-
yoloji, şehir ve bölge planlama, iktisat, politika ve coğrafya 
literatürü de teorik tartışmaların temelini oluşturmuştur. Bu ve-
tirede kırsal yoksulluk, sosyal dışlanma, dengesiz gelişmeye 
bağlı olarak kente göç hareketleri, toprak ve su kirlenmeleri, 
tarımsal girdi ve üretim sorunları, birçok toplumun öncelikli 
sorunlarının arasında yer alırken; küresel çözüm arayışları da 
gündeme gelmiştir. 

Kırsal kalkınma politikalarının dayandığı temel yaklaşımlar 5 
ana başlık altında ele alınabilir4:
1. Köklü değişiklik amaçlayan yaklaşımlar (toprak reformu)
2. Hizmet ağırlıklı yaklaşımlar (ulaşım, iletişim vb.)
3. Yerleşme düzeninden kaynaklanan sorunlara yönelik yakla-
şımlar (köyleri birleştirme, merkez köy, köykent, tarım kent vb.)
4. Gönüllü, katılımcı toplum kalkınması yaklaşımı
5. Tarımsal işsizliğe karşı işlendirme yaklaşımı (kırsal sa-
nayi, boş zaman etkinlikleri, köylüye iş projesi, köye ula-
şım projesi vb.)

Geçmişi 1850'li yıllara dayanan “kırsal kalkınma yaklaşım-
ları” zaman içinde teknolojik ve sosyo-ekonomik faktör-
ler ile birlikte farklılaşmıştır. 1960’larda modernizasyon, 
1970’lerde devlet müdahaleleri, 1980’lerde serbest pa-
zar, 1990’larda katılım ile karakterize edilen bu farklılaş-
ma, Türkiye’nin de kırsal kalkınma politikalarında yansıma 
bulmuştur5. 

Türkiye’de 1923 yılından beri kırsal alanları kalkındırmak, 
ulusal kalkınma çalışmalarına entegre etmek ve kır-kent 
dengesizliğini gidermek gayesiyle yerel, bölgesel ve ulu-
sal ölçeklerde muhtelif kalkınma çalışmaları yürütülmüş-
tür6. 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nde tarımsal kredi 
meselesinin çözülmesi, aşar vergisinin kaldırılması, eğiti-
me ihtimam gösterilmesi, kır kökenli aydınların kırsal kal-
kınmada önderlik yapması kararı ile kırsal kalkınma Türki-
ye’de ilk kez hükümet gündemine girmiş ve bugün hâlen 
gündemin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.

1 Geray, U.,. Ekonomi, Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3633, Orman Fakültesi Yayın No:408, İstanbul, 1991.
2 Geray C., Dünden Bugüne Kırsal Gelişme Politikaları, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2011.
3 Birol, Lutfi: “Türkiye’de Kooperatifler”, Ankara 1960, Tekil Fahiman: “Limited Şirketler Hukuku ve Kooperatifler Hukuku”, İstanbul,1994.
4 Geray C.,a.g.e.s.47-48.
5 Gülçubuk ve ark., Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Politika Değişimleri, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara 2010.
6 Köymen, O., "Cumhuriyet Döneminde Tarımsal Yapı ve Tarım Politikaları", 75 Yılda Köylerden Şehirlere, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1999.
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Türkiye'de 1930’lu yıllardan tarımda destekleme politikasının 
geliştirildiği 1970’lere kadar, yeni kurumlaşmalar ve politikalar 
gündemden hiç düşmemiştir. Köy yolları ve anayolların yapı-
mı, köylerin elektriklendirilmesi, sulama için baraj ve su kanal-
larının yapılması altyapının fiziksel temelini oluştururken; köy-
lere okul götürülmesi, tarım teknisyenleri ve mühendislerinin 
yetiştirilmesi vb. de altyapının insan temelini oluşturmuştur7.

1963’te planlı kalkınma döneminde de kırsal alan sorunları 
ele alınmaya devam edilmiş bu doğrultuda, beş yıllık kal-
kınma planlarında ve yıllık programlarda köye yönelik çeşitli 
yaklaşımlar öngörülmüş, önlemler geliştirilmiştir. Türkiye'de 
kırsal yerleşme sayısının fazlalığı, yerleşme yapısındaki dağı-
nıklık, coğrafi ve doğal zorluklar, altyapı yetersizlikleri ve mali 
kaynakların yetersizliğine çözüm olarak değişik hükümet dö-
nemlerinde merkez köy, tarım-kent, köy-kent vb. yaklaşımlar 
geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yaklaşımların ortak gayesi kırsal 
alanlara götürülen hizmetlerin maliyetlerinin azaltılması, hiz-
metlerin etkinliklerinin arttırılması, yerleşim yapısının iyileştiril-
mesi olmuş ancak yaklaşımların bir kısmı uygulama olanağı 
bulamazken, bazı projeler uygulanmış tekil örneklerle sınırlı 
kalmıştır8. Ayrıca 2000'li yılların başında Köye Dönüş uygu-
laması da son olarak uygulamaya konulan kırsal kalkınma 
yaklaşımıdır.

1980 sonrasında ise; neo-liberal ekonomiyle entegrasyon 
gerçekliği Türkiye’nin diğer sektörlerde olduğu gibi gıda sek-
töründe de dışarıya açık bir pazar haline gelmesine yol aç-
mıştır. Tarım sektörü ile birlikte kırsal alanda pek çok sorunu 
gündeme getiren bu vetire tarımsal üretimle yeterli gelirin 
elde edilememesine bağlı olarak Türkiye’yi dışarıya bağım-

lı hale getirmiştir. Sanayileşme ve buna bağlı olarak gelişen 
kentleşmeyle birlikte nüfusu azalan kırsal yerleşmeler, bu yeni 
oluşumda gelir yetersizliği nedeni ile nüfus kaybetmeye baş-
lamıştır. Bölgeler arası dengesizliklerin yanı sıra kır-kent ara-
sındaki gelişmişlik farklarının giderek artması ve kırsal alanla-
rın göç vermesi ile beslenen bu durum kırsal kalkınmada yeni 
sorunları ortaya çıkarmıştır.

Bu durum, Türkiye’de kırsal kalkınma konusunun ekonomik 
ve bölgesel kalkınmanın temel yapı taşlarından biri olarak ta-
nımlanmasını gündeme getirmiştir. 17 Aralık 2004 ve 3 Ekim 
2005 tarihli Avrupa Birliği (AB) müzakere belgelerinde de en 
önemli koşullardan biri olarak tanımlanan kırsal alanda yeni-
den yapılanma süreci ve AB Ortak Tarım Politikalarına uyum 
çalışmaları, Türkiye’nin önündeki hedeflerden biri olarak gö-
rülmektedir.

Kırsal Kalkınmada Örgütlenmenin Önemi 

Kırsal kalkınma, insan odaklı olmalıdır. Salt iktisadî büyüme-
yi amaçlayan; büyümenin yerel halka nasıl yansıdığını ihmal 
eden yaklaşımlar kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından uy-
gun değildir. Kırsal kalkınma, mümkün olduğu kadar eşitlikçi 
ve kapsayıcı olmalıdır. Çevreye duyarlı olmalı ve iktisadi faa-
liyetleri bu minvalde değerlendirmelidir. Kooperatifler ve üst 
birlikler, belediyeler, odalar vb. kuruluşlar kalkınmanın öncü-
lüğünü üstlenirken; sonuçların toplumun değişik katmanları-
nı nasıl etkilediğini izlemelidir. Kapsayıcı sosyal politikalar ile 
ayrımcılığa yol açabilecek olumsuzlukları tespit edip, gerekli 
tedbirleri alabilmeli, gerektiğinde kalkınma sürecinden eşit 
pay alamayan sosyal grupları koruyan, pozitif ayırımcılığı esas 
alan aktif sosyal politikalar uygulamalıdır. Bu şekliyle kırsalın 
kalkınması tam manasıyla sürdürülebilir hale getirilebilir.

7 Kazgan, G., "1980’lerde Türk Tarımında Yapısal Değişme" 75 Yılda Köylerden Şehirlere, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1999. 
8 Geray, C., Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar, TODAİE, Ankara,1974.
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Kırsal kalkınma bağlamında, kalkınmada oldukça aktif 
olan bireyler ve aktörler kolektif faaliyetleri desteklemede 
katalizör işlevi görür. Bu durum, yerel yönetim ve sos-
yal gruplar arasında pozitif ilişkilerin gerçekleştiği yerel 
düzeydeki yatay sosyal sermayeye işaret eder. Bununla 
birlikte kırsal kalkınma kuramı ve uygulamaları sosyolojik 
açıdan, bireysel gruplar kadar yerel toplumlar arasında 
da bu tür yatay ağların olması gerektiğini vurgulamaktadır. 
Bu tür yatay ilişkilerin mutlaka yerel dikey ilişkiler ile de ta-
mamlanması gerekmektedir. Bu bağlamda oluşan sosyal 
teşkilatlanma/örgütlenme vb. yapılar, özellikle kırsal kal-
kınmada sosyal sermaye potansiyelinden yararlanılması-
nın ön koşulu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sosyal sermayenin kırsal topluluk içindeki aktörlerin belirli 
faaliyetlerini kolaylaştırarak, başka biçimde ulaşılamaya-
cak amaçların gerçekleştirilmesine olanak sağlayacağı, 
fiziksel sermayeye benzer şekilde üretken sonuçlar do-
ğuracağı belirtilmiştir. Bu perspektife göre bir çiftçinin bir 
başka çiftçi ile balya yapması veya ortak tarım makinası 
kullanması gibi işbirlikleri yaratan güçlü bir sosyal serma-
yenin olduğu yerlerde her çiftçi, araç gereç için daha az 
fiziksel sermayeye gerek duyacaktır.9

Bölge Kalkınma Ajansları 
ve Kırsal Kalkınma

Kırsal kalkınma faaliyet-
lerinin gerçekleştirilmesi 
ve başarıya ulaşması 
kırsalda ikamet 
eden bireyleri 
kurumsal dü-
zeyde temsil ede-
bilecek bir yapının oluş-
masına bağlıdır. Temel görev 
ve kuruluş amaçları irdelendiğinde 
Düzey 2 bölge kalkınma ajansları bölgeler 
arası gelişmedeki dengesizliklerin ortadan kal-
dırılması amaç ve görevi ile kurulmuşlardır. Bu husus-
ta kalkınma ajanslarıyla eşgüdüm içinde çalışabilecek en 
ideal paydaşlar kalkınma kooperatifleri olabilir. Kalkınma 
ajansları paydaşlarla işbirliği içinde, kırsal kalkınmayı ger-
çekleştirecek havza bazlı ve/veya ürün bazlı birçok proje 
geliştirilebilir. 

Bu projelerde üretici örgütleri vasıtasıyla sağlanacak ge-
lir paylaşımı kırsalın kentlere göç vermeden önce bölge/
ülke ekonomisine entegre olması sağlanabilir. Sonraki 
aşamada kırsalın rekabet koşullarının elverişliliği çerçeve-
sinde ulusal ve uluslararası piyasalarla bütünleşmesi de 
söz konusu olabilir. Doğrusu kalkınma kooperatifleri vb. 
kurumsal yapılar ile kalkınma ajanslarının iş birliği yapması 
kırsalın tespit edilmiş ihtiyaçlarına göre kaynaklarının tah-
sisi kırsal kalkınmanın da ideal bir yaklaşımı olarak teşkil 
edebilir.

8 Coleman, J., “Social capital in The Creation of Human Capital”, The American Journal of Sociology, Vol. 94, 95-120. 1988.
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AJANSTAN HABERLERHABERLER

GÜNEY EGE’NİN 
YENİLİK ODAKLI PROJELERİ 
AR-GE ZİRVESİ’NDE TANITILDI
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A jansımız, 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Lüt-
fi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
düzenlenen, “2’nci Mimar&Mühendisler Gru-

bu (MMG) Ar-Ge İnovasyon Zirvesi&Sergisi”ne, Güney 
Ege’de ileri teknoloji üzerine çalışan, Ar-Ge ya-
pabilme kapasitesine sahip ve bu alanda 
proje üreten firma ve kurumlarla katıldı. 

Kalkınma Bakanlığı ile Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının himaye-
lerinde gerçekleşen etkinlikte, 
Türkiye'nin dört bir yanından 
üniversiteler, teknoparklar, kal-
kınma ajansları ve Ar-Ge mer-
kezleri bir araya gelerek Ar-Ge 
ve inovasyon alanında Türki-
ye’nin mevcut durumunu ve gele-
cek yol haritasını konuştular. 

İki gün süren zirvenin açılışına, Kalkın-
ma Bakanı Lütfi Elvan ve Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı  Faruk Özlü  de katılırken zirve 
boyunca 54 konuşmacı Türkiye'nin bilim ve teknoloji alan-
larındaki stratejilerini, yol haritalarını anlattı. Kamu ve özel 
kesimden 213 kurum ve kuruluş 500'e yakın inovatif ürün 
sergiledi.

Güney Ege Bölgesi’nde yüksek katma değerli yeniliğe 
dayalı üretimi ve dönüşümü hedefleyen Ajansımız, bu 
amaçla Ar-Ge ve inovasyon alanında destek programları 
yürütürken, bölgede yenilik alanında proje üreten firmala-

rın ve kurumların ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımını 
da sağlıyor.

Ajansımızın Ar-Ge Zirvesi’nde sağladığı stant alanında Ay-
dın, Denizli ve Muğla’dan katılım sağlayan firma 

temsilcileri, eğitim, sağlık ve enerji alanların-
da yenilik ve inovasyon içeren, bölgeye 

yüksek katma değer sağlayacak ve 
alanlarında öncü olabilecek proje-
lerinin tanıtımını gerçekleştirdiler. 
Ayrıca firma temsilcileri özel sek-
tör, kamu kurumları, üniversite, 
Ar-Ge merkezleri ve kalkınma 
ajanslarından etkinliğe katılan 
temsilcilerle bir araya gelerek 

yeni iş bağlantılarının yolunu aça-
cak görüşmeler sağladılar. Bunların 

yanı sıra, zirve boyunca diğer stant 
alanlarında sergilenen Ar-Ge alanında 

gerçekleştirilmiş projeleri yakından ince-
leme fırsatı da buldular.

Üniversiteler, Teknoparklar, Kalkınma Ajansları ve Ar-Ge 
Merkezleri’nde geliştirilen inovatif projelerin tanıtılması-
na,  hızla yatırıma dönüşmesine, benzer projeler arasında 
ortak çalışmalar yapılmasına, üniversite-sanayi işbirliğinin 
geliştirilmesine, Türkiye’nin teknoloji ihraç eden ülke hede-
fine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen 
etkinlik boyunca, Türkiye'nin bölgede ve dünyada etkinli-
ğini sürdürebilmesi ve daha da güçlenmesi için inovasyo-
nun olmazsa olmaz olduğu mesajı öne çıkmıştır.

Türkiye’nin 
teknoloji ihraç 

eden ülke hedefine
ulaşmasına katkıda 
bulunmak amacıyla 

düzenlenen etkinlik boyunca, 
Türkiye'nin bölgede ve dünyada 

etkinliğini sürdürebilmesi ve 
daha da güçlenmesi için 

inovasyonun olmazsa olmaz 
olduğu mesajı öne 

çıkmıştır.
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Kooperatifler dünyası oluşumundan beri çeşitlilik ba-
rındırmıştır. Doğu ve Batı'da kooperatif biçimi, yoksul 
toplumların sosyo-ekonomik gelişiminden sağlık ve 

sosyal hizmetlerin sunumuna kadar çeşitli toplumsal zorluk-
lara çözüm bulmak için kullanılmıştır.

Kooperatiflerin 20'nci yüzyılın ikinci yarısında gösterdikleri 
çok yönlü gelişim, zamanın ekonomik ve sosyal değişim-
lerine ayak uydurma çabasıdır. Değişim, genel itibari ile 
kooperatif ölçeklerinin büyümesi, sermaye yapılarının güç-
lenmesi sayesinde hatırı sayılır yatırımların yapılması ve kar-
maşık ağları organize etme becerisinin gelişmesi şeklinde 
kendini göstermiştir. Batı ülkelerindeki değişim kooperatif 

yapısının daha esnek hale gelmesi ile gerçekleşmiştir. Üye-
lerin ihtiyaçlarına hitap etme esas yeteneğini kaybetmeden 
her özelliği adapte edebilme kapasitesi Batı’da kooperatif 
gelişiminin temel özelliğidir. Organizasyonel yapı ve model-
lerdeki inovasyon beraberinde bazı riskler getirse de kesin-
likle kooperatiflerin rekabet gücünü geliştirmiştir.

Evrilen dinamik yapılar olarak kooperatiflerin dönüşümü, 
zamana ve mekâna bağlı olarak değişen bağlamsal faktör-
lerle de ilgilidir. Kooperatif gelişiminin itici güçleri veya kısıt-
ları olabilen bu faktörler; hukuk ve politika sistemleri, siyasi 
rejimler, pazar zorunlulukları, küreselleşme ve teknolojik ge-
lişmeler, toplumsal ve demografik koşullar, sosyal normlar 

KOOPERATİFÇİLİKTE YENİLEŞİM, 
DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM:

DÜNYADAN ÖRNEKLER

UZMAN GÖZÜYLE

Hazırlayan: Aysun KARADAYI / Uzman
Aydın Yatırım Destek Ofisi
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ve değerler gibi olgulardır. Ancak bazen kooperatif yenilikleri 
de yasal çerçeve ve politika önlemlerinin geliştirilmesine ne-
den olabilir.

Batı ülkelerindeki çeşitli kooperatif kanun ve yönetmelik-
lerinin ortak özelliği liberal bir demokratik geleneğe dayalı 
olmalarıdır. Kooperatifler zaman zaman devlet politikası ile 
harekete geçirilmiş olsalar da temel olarak aşağıdan yuka-
rıya inisiyatiflerdir. Hukuki çerçevenin bir diğer ortak özelliği 
belirli sektörlerle sınırlı olmamasıdır. Son zamanlarda bazı 
ülkelerde sosyal amaçlı kooperatifler için özel düzenlemeler 
yapılmıştır (İtalyan sosyal kooperatifleri, Québéc dayanışma 
kooperatifleri vb.).

Kooperatiflerin dönüşümü, üyelik, sermaye oluşumu, iç yö-
netişim ile dış ilişkiler ve işbirliği seviyelerinde gerçekleşir. 
Son yıllarda, Batılı ülkelerde gelişen çoklu paydaş formları 
özellikle kooperatif modellerin yenilikçi organizasyon, finans-
man ve yönetişim biçimleri olarak keşfedildiği sektörlerde 
gelişmiştir. Geleneksel kooperatiflerde tek bir üyelik kate-
gorisi tanınırken çok paydaşlı kooperatiflerde farklı paydaş 
kategorileri tanınmaktadır. Geleneksel kooperatiflerde üyelik 
kullanıcılarla sınırlıdır ve kullanıma dayalı menfaatleri sağla-
mak ve dağıtmak gibi tek bir amacı vardır. Aynı zamanda 
kooperatifin sahibi olan kullanıcılar tarafından finanse edilir 
ve kontrol edilirler. Çok paydaşlı modeller, ekonomik ve ka-
rar alma süreçlerinde farklı üye kategorilerine nasıl muame-
le edildiği bakımından farklılık gösterir. Kooperatif ağları, bu 
yeni kooperatiflerin gelişiminin önemli bir destekleyicisidir.

Kooperatif yenilikleri; yaratıcı sahne sanatlarından, tarım, 
bahçecilik ve yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpaze-
de birçok farklı sektörde gerçekleşmektedir. Ürün yeniliği, 
süreç yeniliği, pazarlama yeniliği, iş modeli yeniliği ve sosyal 
yenilik olmak üzere farklı yenilik türleri görülmektedir. Yeni-
leşim ve dönüşümü başarı ile gerçekleştiren iki kooperatif 
vakası burada özetlenecektir.

İsviçre’de Mobility Car Sharing: Araba Paylaşım  
Kooperatifi

Kooperatifler belirli sektör ve ülkelerde önemli rol oyna-
maktadırlar. İsviçre’de en büyük iki perakende kooperatifi 
Migros ve Coop, gayri safi yurt içi hasılanın %8’ini karşıla-
maktadır. 10 bini aşkın organizasyon ile kooperatifler, İsviç-
re’de oldukça popüler bir yasal formdur. İsviçre’de genel 
olarak finans, perakende, sosyal konut ve tarım sektör-
lerinde kooperatifler karşımıza çıksa da niş pazarlarda da 

başarılı kooperatiflere rastlamak mümkün. Bunlardan biri, 
Mobility Car Sharing kooperatifi. 

Araba paylaşımı çok basit bir prensibe dayanır: Kişi, araba 
sahibi olmaktansa ihtiyaç duyduğunda bir araba filosuna 
erişebilir. Böylece araba satın almanın getirdiği sorumluluk-
lar ve tüm maliyet olmaksızın “şahsi” araç avantajlarından 
faydalanabilir. Günümüzde araba paylaşımı konsepti yay-
gınlaşmış olsa da kullanımı halen daha büyük şehirlerde 
belirli bölgelerle sınırlı. İsviçre bu anlamda bir istisna duru-
munda ve iki nedenden dolayı araba paylaşımının ana va-
tanı olarak nitelendirilebilir: Modern türde ilk araba paylaşımı 
hizmeti burada uygulandı ve 25 yıllık istikrarlı bir büyümenin 
ardından benzersiz bir teklif ve kullanıcı yoğunluğuna ula-
şılabildi. İsviçre’de yaşayanların %62’si yerel bölgelerinde 
Mobility istasyonuna erişim sağlayabiliyor ve Zürih’te ko-
nutlar ve en yakın Mobility istasyonu arasındaki ortalama 
mesafe yalnızca 250 metre.

1987 yılında tamamen bir yardımlaşma organizasyonu ola-
rak kurulan Mobility, prensiplerine, değerlerine ve iş mode-
line bağlı modern, hizmet odaklı bir kooperatife dönüştü. 
Son 25 yılda Mobility, 100 binden fazla kullanıcının ilgisini 
çekmeyi başardı ve bunların %45,5’i kooperatif üyesi. İs-
viçre genelinde bin 300’den fazla istasyonda 2 bin 600 
arabaya erişim sağlıyor. Araba paylaşım ve araba kiralama 
segmentinde %19’luk bir pazar payı elde etmiştir. Mobi-
lity’de büyüme sürecinin yönetilmesi kolay olmadı. Yenilikçi 
iş fikirleri sayesinde sürdürülebilir kooperatif örneği olmayı 
başardı. Kooperatif değerlerine bağlı kalan Mobility, kârının 
neredeyse tamamını araba filosuna, hizmetlerine ve yeni 
teknolojilere yatırıyor. Böylece kâr, yine müşterilere iletiliyor.
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UZMAN GÖZÜYLE

Başlangıçta yalnızca gönüllü çalışma esasına dayalı bir ko-
operatif olan Mobility, bugün yüksek düzeyde profesyonel-
leşmiş bir yapıya sahiptir. Kooperif üyeleri başlangıçtaki de-
ğerleri aramıyorlar, günümüzde üyelerin ekonomik (maddi) 
olmayan istek ve tercihleri ön plana çıkıyor. Araba paylaşı-
mının ilk zamanlarında ideolojik nedenler, normlar ve değer-
ler çok önemliydi. Kurucular temel olarak ekolojik neden-
lerden dolayı bir araba paylaşım hizmeti kurmayı amaçladı 
ve ilk üyeler de ekolojik görüşlerini desteklemek için belirli 
avantajlardan vazgeçmeye gönüllüydü. Çevreci ideoloji gü-
nümüze dek varlığını sürdürdü. Ortalama olarak her kullanı-
cı yıllık 290 kg’a kadar CO2 emisyonu azaltmaya yardımcı 
oluyor ve Mobility filosunun ortalama tüketimi İsviçre’de 
satılan yeni arabaların ortalama tüketiminden %14,8 daha 
az. Mobility çevre dostu bir organizasyon ve bu konsept 
sayesinde kullanıcıların ilgisini çekiyor. İsviçre’deki çevre 
farkındalığı yüksek düzeyde olduğu için araba paylaşımı fikri 
ve Mobility, sosyal değerler sayesinde avantajlı konumda.

Araba paylaşımı sisteminin başlangıcında her araba için bir 
defter bulunuyordu ve manuel olarak önceden rezervasyon 
yapılıyordu. Süreç içerisinde rezervasyon sisteminin ko-
laylaştırılması için bir çağrı merkezi ile on-line rezervasyon 
aracı olan bir web sitesi kuruldu. Çağrı merkezleri de olduk-
ça iyi çalışıyor olsa da günümüzde rezervasyonların yüzde 
90’ından fazlası dijital olarak yapılıyor. Mobility 1998 yılında 
on-line rezervasyon aracı sunduğunda öncü oldu ve 2010 
yılında daha da kullanıcı dostu bir hizmet sağlamak için akıl-
lı telefon uygulamasını başlattı. Akıllı telefon sallandığında 
uygulama anında bir sonraki müsait arabayı gösteriyor ve 
doğrudan rezervasyon olanağı sağlıyor. Bu teknolojik iler-
leme yalnızca Mobility’e özgü değil elbette, tüm kültür aynı 
deneyimi yaşıyor. 

Müşteri sayısı arttıkça anonim kullanım da arttı ve sosyal 
etkileşim azaldı. Buna bağlı olarak bedavıcıların ücret öde-
meksizin seyahat etmesi ve araba hırsızlığı gibi kötü niyetli 
kullanım riskleri ortaya çıktı. Bu sorunların önüne geçilebil-
mesi için elektronik rezervasyon sisteminin ve her araba-
da yerleşik bilgisayarın bulunması elzem hale geldi. Buna 
ilaveten, Mobility, arabaların kişiselleştirilmiş üye kartı ile 
kullanılmasını sağlayan ve böylece ücretsiz seyahat riskini 
minimuma indiren bir dijital araba kilidi sistemi geliştirdi.

Kolay erişilebilirlik ve güvenlik standartları sadece Mobility’e 
özgü organizasyonel bir tercih değil, kültürel bir istek ni-
teliğinde. Kullanıcıları değiştikçe üyelerinin ve müşterilerinin 
değişen ihtiyaçlarına uyum sağlama becerisi Mobility ba-

şarısının altında yatan en önemli nedenlerinden. Mobility 
kadar büyük bir kooperatifte üyelerin tüm ihtiyaçlarını aynı 
oranda karşılayabilmek mümkün değildir. Asıl zorluk üyele-
rin ihtiyaçlarına en uygun doyuran setini oluşturmak ve sü-
rekli olarak uyarlayabilmektir. Bu nedenle üye değeri statik 
değil dinamik bir konsepttir. 

Hollanda’da FresQ: Yaş Meyve Sebze Kooperatifi

Son yirmi yıldır Avrupa’da yaş meyve sebze pazarında kök-
lü değişiklikler yaşandı. Süpermarketler, baskın meyve ve 
sebze (F&V) satış kanalı haline geldi ve üreticileri sert kalite 
gerekliliklerine tabi tuttular. Çiftlikler daha geniş, üreticiler 
daha profesyonel oldu. Pazarlama kooperatiflerinin rolünde 
ise büyük bir değişim görüldü; daha önceleri üyeleri adına 
pazar alanı bulmaya ve pazarlık yapmaya odaklanırken ar-
tık perakende müşterileri için tam hizmet sağlayıcıları haline 
geldiler. Yeni stratejiler ve yapılar benimsendi. Üyelik daha 
heterojen bir yapı kazandığından ve kooperatifin hem üye-
lerinin hem de onların müşterilerinin çıkarlarını gözetmesi 
gerektiğinden kooperatif içi karar alma mekanizması daha 
zorlu hale geldi.

Meyve ve sebze sektörü Hollanda kültüründe önemli bir 
yere sahip. Üretici fiyatlarında 2,8 milyar avro üretimi temsil 
ediyor. Buna, 1,2 milyar avro değerindeki tohum ve tüke-
tilmek üzere yetiştirilen patates değeri dâhil değildir. Sebze 
üreticileri genellikle sera ve tarla üreticileri olarak ayrılır. Sera 
çiftçileri temel ürünleri domates, salatalık ve biber (kapsi-
kum) olmak üzere en özel sebze üreticileridir.

FresQ, tüm üyeleri sera sebzeciliği yapan ihtisaslaşmış bir 
kooperatiftir. Temel ürünleri domates ve biber olmakla birlik-
te bazı üreticiler aynı zamanda Afrika biberi, patlıcan ve sa-
latalık yetiştiriyor. Her zaman nispeten küçük bir kooperatif 
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oldu. 2010 yılında, 2001 yılındaki 71 üyeye göre %21 artış 
yaşandı ve yalnızca 79 üyesi oldu. FresQ cirosunda 21'inci 
yüzyılın ilk on yılında ciddi bir artış kaydedildi; 2001 yılında 
130 milyon avro iken 2010 yılında 480 milyon avroya erişti.

Hollanda’da meyve ve sebze sektöründe FresQ’nun da 
aralarında yer aldığı yeni kooperatiflerin yükselişini anlamak 
için 1990’lı yılların başı incelenmelidir. Bu tarihlerde Hollanda 
özellikle domates, salatalık ve biber olmak üzere yaş meyve 
ve sebze üretiminin ve ihracatının başında geliyordu. Çoğu 
Hollanda meyvesi ve sebzesi, üreticilerin sahip olduğu ko-
operatif açık eksiltmeleri yoluyla satılıyordu. Üreticiler ürün-
lerini açık eksiltme alanına getirir, burada diğer üreticilerin 
ürünleri ile birleştirir ve açık eksiltme havuzunda belirlenen 
fiyat üzerinden ürünler anonim alıcılara satılırdı. Satıcılar da 
alıcılar da fiyat üzerinde hiçbir etki sahibi olmadığından ve 
miktar ve fiyat konusunda herkes bilgi sahibi olduğundan 
ihale mükemmel bir rekabet ortamı oluştururdu.

Mezat kooperatifi aynı zamanda satış yönetimi, lojistik hiz-
metleri ve kalite sınıflandırma ve denetim faaliyetlerini ger-
çekleştiriyordu. Ek olarak kooperatif alıcının borcunu öde-
memesine karşın sigorta sunuyordu. Açık eksiltme ile satışın 
en büyük avantajları; pazarda oluşturduğu şeffaflık ve üreti-
cilere tamamen üretim faaliyetleri üzerinde uzmanlaşma fır-
satı sağlamasıydı. Açık eksiltmenin çok sayıda küçük üretici, 
çok sayıda alıcı, standart ancak çabuk bozulan ürünler ve 
artan talep ile karakterize edilen bir sektör için etkin bir pazar 
mekanizması olduğu kanıtlandı.

Uzun süre boyunca açık eksiltme yöntemi üreticiler için güzel 
bir şekilde işlemeye devam etse de 1980’li yılların sonunda 
Hollanda’daki meyve ve sebze sektörü için pazar koşulları 
değişti. 1980’ler ve 1990’lı yılların başında sera sebzelerinin 
üretiminde büyük bir artış görüldü. Bu artış Avrupa Toplu-
luğu’na giren Güney Avrupa ülkeleri nedeniyle artan reka-
bet ile birleşerek fiyatların rekor seviyede düşmesine neden 
oldu. Hollanda en büyük sebze üreticisi olduğundan ve açık 
eksiltme şeffaf bir pazar sağladığından yabancı rekabetçiler 
Hollanda’daki bir açık eksiltmede fiyatın belirlenmesini bek-
leyip ürünlerini daha sonra bu fiyatın biraz altında satmayı 
teklif ederek uluslararası pazarda Hollandalı üreticilerin önü-
ne geçiyordu.

1990’lı yılların başına gelindiğinde Hollanda meyve ve sebze 
pazar koşullarındaki büyük değişiklikler nedeniyle hem satı-
cılar hem de alıcılar açık eksiltmeden memnun değildi. Ek 
olarak tüm ürünler açık eksiltme alanlarına getirilip geri götü-
rülmek zorunda olunduğu için bu yöntem, lojistik açısından 
da sorun yaratıyordu.

Büyük meyve ve sebze alıcıları birkaç nedenden dolayı açık 
eksiltme sisteminden memnun değildi. Alıcılar tüm ürünleri 
tek bir açık eksiltme alanından satın alamayacak kadar bü-
yüdüklerinde çeşitli bölgesel açık eksiltmelere aracı gönder-
mek zorunda kalıyor, dolayısıyla yüksek satın alma maliyet-
leri ile karşı karşıya kalıyordu. Bunun yanında aynı üründen 
büyük miktarda satın almak isteyen bir toptancı (örneğin sa-
tış promosyonu için) kendi yeni rakibi haline geliyordu. Açık 
eksiltme havuzunda daha yüksek talep olması genellikle 
hemen fiyatın yükselmesine neden oluyordu. Büyük pera-
kendeciler stabil fiyatları tercih ederdi ve açık eksiltmelerde 
bunun garantisi verilemezdi. Ürünler açık eksiltmeden satın 
alındığında, özel paketleme ve kalite gibi müşteriye özel ta-
lepler konusunda üreticiler ile görüşülemiyordu.
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Bazı üreticiler için açık eksiltmeler, büyüme isteklerini en-
gelliyordu. Ürünleri diğer üreticilerin ürünleri ile birlikte büyük 
alanlarda birleştirilip aynı fiyatla satıldığından açık eksiltme 
sistemi üreticilerin kaliteyi geliştirmesi için çok küçük bir teş-
vik sağlıyordu. Üretici için yalnızca belirli bir kalite sınıfının 
gerekliliklerini karşılayan ancak daha fazlasını sağlamayan 
ürünleri tedarik etmek stratejik olarak idealdi. Satış ve lojis-
tik süreçlerinin etkinliğini geliştirmek için standardizasyonun 
üzerinde durulması, uzmanlık sahibi üreticilerin yeterince 
ödüllendirilmemesi anlamına geliyordu. Aynı zamanda açık 
eksiltme tarifelerinde farklılık olmaması büyük üreticilerin 
memnuniyetsizliğine yol açtı. Mezat kooperatifinin üyeleri 
tüm ürünlerini açık eksiltme yoluyla satmak zorunda olduğu 
için memnun olmayan üreticilerin tek bir alternatifi vardı: ko-
operatiften çıkmak. 

1990’ların ortalarına gelindiğinde Hollanda meyve ve sebze 
sektöründe köklü gelişmeler yaşandı. Önce, çoğu meyve 
ve sebze pazarlama kooperatifi yavaş yavaş açık eksiltme 
havuzundan çıktı ve diğer satış düzenlemelerine geçiş yaptı. 
Sera sebzelerinin satışındaki açık eksiltme payı 1990 yılında 
%90 iken 2000 yılında (ürüne bağlı olarak) %20-40’a düştü. 
İkinci olarak, birden fazla pazarlama kooperatifi birleşti ve 
meyve ve sebze toptan satış modeline dikey entegrasyon 
yoluyla büyük perakendeciler ile doğrudan satış ilişkileri kur-
du. Dönüşen kooperatifler, daha önceleri açık eksiltmede 
satın alma işlemlerini gerçekleştiren toptancıların ticaret işle-
vinin yerine geçti. Üçüncü olarak, çok sayıda büyük üretici 
yeni pazarlama kooperatifleri kurmak için dönüşen koopera-

tiflerden ayrıldı. 1993 ile 2000 yılları arasında meyve ve seb-
ze alanında toplam 36 adet pazarlama kooperatifi kuruldu 
ve 2001 yılının ortasına dek bu pazarlama kooperatiflerinin 
29’u halen faaliyet gösteriyordu.

İlginç bir şekilde, yeni kooperatif kuranlar yalnızca yeniden 
yapılanan mezat kooperatiflerinden ayrılan üreticilerden oluş-
muyordu. Eski mezat kooperatiflerine üyeliği devam eden 
üreticiler de yeni birlikler ve kooperatifler kurdu. Bu yeni ürü-
ne özel kooperatifleri müşterek ürün yeniliği, müşterek çiftçi 
ürünü satın alma ve toplu paketleme hizmetleri için kullandı-
lar. 2001 yılında faaliyet gösteren 29 yeni kooperatiften 15’i 
tamamen bağımsızdı ve 14’ü aynı zamanda dönüşen mezat 
kooperatiflerine üye olan üreticilerden oluşuyordu.

1996 yılında Wim Grootscholten ve Karel Vromans adlı iki 
biber üreticisi kaliteli sera sebzeleri için bir pazar olacağını 
öngördü. Diğer beş üreticiyi de müşterek olarak biberlerini 
satmaya ve pazarın en yüksek kalite segmentine ulaşmayı 
hedeflemeye ikna etti. Bunun için hem pazarlamada iş birliği 
yapılması hem de üretim faaliyetlerinde (yetiştirme protokolü 
yoluyla) ve kalite kontrolde koordinasyon yapılması gerek-
ti. Bu müşterek faaliyetler için Haziran 1997’de Rainbow 
Growers Group UA ortaklığını kurdular.

Orijinal olarak Rainbow üreticilerinin ürünleri, dönüşen me-
zat kooperatifi The Greenery aracılığıyla satılmaya devam 
ediyordu. Ancak Rainbow üreticilerinin doğrudan toptan ve 
perakende müşterilerine satış yapma isteği, The Greenery 
kooperatifinin istekleri ile çakıştı. Rainbow üyeleri kendi satış 

UZMAN GÖZÜYLE



15

ge
ka

.g
ov

.tr

faaliyetlerini başlatmaya karar verdi. Perakende satış yapa-
bilmek üzere ciddi bir tedarikçi olmaları için belirli bir ölçeğin 
gerekli olduğunu fark ettiklerinden diğer üreticileri ve üretici 
gruplarını girişimlerine davet ettiler. Aralık 1998’de Rainbow 
ortaklığı Co-operative Growers’ Association Rainbow (CTR) 
olarak dönüştürüldü.

Müşterek satışın yanında CTR’nin önemli bir diğer satış faa-
liyeti AB sübvansiyonlarını almak oldu. 1996 yılında Avrupa 
Birliği meyve ve sebze pazarının ortak düzeni hususunda 
2200/96 sayılı düzenlemeyi uygulamaya koydu. Bu düzen-
lemenin amacı özellikle pazarlama faaliyetlerinde meyve ve 
sebze üreticilerini desteklemekti. Söz konusu düzenleme 
kapsamında, tanınan üretici organizasyonları pazarlama faa-
liyetlerinin yanında meyve ve sebze üretiminin ve dağıtımının 
çevre üzerindeki etkisini iyileştirmek için finansal destek al-
maya hak kazanıyordu.

Bireysel üreticilere ek olarak Red Star Trading ve Green Na-
ture Group gibi üretici grupları da CTR’ye katılmaya başladı. 
1999 yılında CTR 21 üyeye ve yıllık 43 milyon avro ciroya 
sahipti. Üyeler, temel olarak domates ve biber üretilen top-
lam 80 hektarlık sera alanına sahipti. 2000 yılında şu gruplar 
da CTR’ye katıldı: Action Pearl (domates üreticileri), Sweet 
Color Pepper (biber üreticileri), Looije, Van Vliet ve Harting 
Vollebregt (üçü de çeri domates üreticileri) ve de Gresnigt 
Brothers (hem domates hem biber üreticileri). 2001 yılında 
CTR 71 üyeye, 250 hektar üretim alanına ve 130 milyon avro 
yıllık ciroya ulaştı. CTR’nin bu genişlemesi organizasyonun 
profesyonelleşmesini de gerektirdi. O zamana dek organi-

zasyonun yönetim işlevi CTR yönetim kurulu tarafından ger-
çekleştirilirken Mart 2001’de profesyonel bir yönetici atandı.

Organizasyonun hızlı büyümesi ve profesyonel bir yöneticinin 
atanmasıyla birlikte üyeler stratejik bir yeniden yönlendirme 
ihtiyacı hissetti. Bu zamana dek ürün satışları katılım gösteren 
üretici grupları tarafından ayrı olarak yürütülmeye devam edi-
yordu ve CTR yönetim, kalite kontrol ve AB fonlarının yönetim 
faaliyetlerini gerçekleştiriyordu. 2001 yılında CTR müşterek 
satış ve pazarlama faaliyetlerini başlatmaya karar verdi. Biber 
alanında daha toplu bir pazarlama yaklaşımına geçiş için ilk 
adımda bir yandan CTR’deki biber üreticileri ve diğer yandan 
Quality Queen (QQ) kapsamındaki biber üreticileri arasında iş 
birliği sağlandı. QQ 1996 yılında kurulan sera sebzeleri koo-
peratifiydi ve aynı zamanda AB tarafından tanınmış bir üretici 
organizasyonuydu. CTR ve QQ, yeni bir müşterek satış or-
ganizasyonu (United West Growers) kurdu ve ürünlerini ken-
di ticari markaları altında (United Flavours) satmaya başladı. 
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CTR, üreticilere ve üretici gruplarına daha iyi pazar bilgileri 

sağlamak adına Pazar bilgilerini toplamaya ve büyük müşte-

riler ile irtibat kurmaya başladı.

2002 yılında CTR’yi tüm üyeleri için ortak bir pazarlama or-

ganizasyonuna dönüştürme kararı alındı. Bu karar, üretici 

gruplarının satış faaliyetlerinin CTR’ye transfer edilmesi anla-

mına geliyordu. Bu yeniden yapılanmanın bir parçası olarak 

CTR adı FresQ olarak değiştirildi. 2003 yılında FresQ ve QQ 

tamamen birleşti. FresQ açısından organizasyonun büyü-

mesi isteniyordu. Daha fazla üye ve daha fazla ciro olması 

varlıkların ve personelin daha etkili bir şekilde kullanılabilmesi 

anlamına geliyordu. QQ açısından ise, AB fonlarını alma ve 

operasyonel planları yönetme konusundaki yönetim yükü 

çok arttığı için birleşme istendi. 2001 yılından bu yana FresQ 

sabit bir şekilde büyüme elde etti.

FresQ şu anda Hollanda’daki ikinci en büyük meyve ve seb-

ze kooperatifidir (Cofortal/The Greenery’den sonra). Yine de 

personel açısından küçük bir kooperatif olmaya devam et-

mektedir; 2010 yılında FresQ merkez ofisinde yalnızca 18 

kişi çalışıyordu. FresQ ofisinin temel görevleri arasında pazar-

lama ve satış, tüm satış işlemlerinin yönetimi, sübvansiyonla-

rın yönetimi, kalite ve gıda güvenlik kontrol programının sür-

dürülmesi, bilgi ve iletişim teknolojisi ve temsil bulunmaktadır.

Çoğu pazarlama ve satış faaliyeti FresQ’nun bağlı satış kuru-

luşları tarafından yürütülmektedir. 2010 yılında FresQ altı adet 

bağlı satış kuruluşuna sahipti: FresQ Fresh Conneqt, FresQ 

Fresh Quality, FresQ FrEsteem, FresQ Kent, FresQ Red 

Star ve FresQ Rainbow Growers Group. Bu bağlı kuruluşlar 

üretici gruplarına iki şekilde bağlıdır. Her biri belirli bir üretici 

grubunun ürünlerini satar. Bu gruplardaki üreticiler müşterek 

olarak satış stratejilerini belirler.

UZMAN GÖZÜYLE
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Ürün paketleme toplu olarak sahip oldukları paketleme istas-
yonunda ortak bir şekilde veya üreticiler tarafından ayrı ayrı 
gerçekleştirilir. Ayrı paketlemenin avantajları, seradan paket-
leme bölümüne transfer için kısa bir lojistik işleminin gerçek-
leştirilmesi ve paketleme süreci sırasında çiftçinin ürün kalite-
si üzerinde optimum düzeyde kontrol sahibi olmasıdır. Toplu 
olarak paketlemenin avantajları ise tesislerin ve ekipmanların 
kullanımında daha yüksek etkinliğe ulaşılması ve farklı paket 
kullanımında daha fazla esneklik kazanılmasıdır. Üreticiler için 
paketleme faaliyetleri önemli bir ek gelir kaynağıdır. Müşteriler 
açısından, bu büyük paketleme istasyonları yüksek düzeyde 
özelleştirilmiş paketleme sağlanabilir ve kısa süreli taleplere 
yanıt verme konusunda esneklik sunar. FresQ sipariş veril-
dikten sonraki bir gün içerisinde herhangi bir paket türünde 
herhangi bir miktarda teslimat yapabilir. Müşteriler aynı za-
manda hangi FresQ bağlı satış kuruluşu ile ticaret yapabile-
ceklerini de seçebilir.

FresQ en yüksek kalite düzeyinde olmak üzere hem niş 
hem de toplu ürün pazarlamaktadır. Tüm üreticiler Global-
GAP ve QS kapsamında sertifikalıdır. Niş ürünlere Vitapep 
etiketiyle pazarlanan küçük turuncu biberler örnek verilebilir. 
Diğer marka adları Red Pearl, Safari, Romantic ve Vitalientje 
şeklindedir.

FresQ’nun en güçlü özelliklerinden biri, üyelerine hizmet 
sağlama odaklılığıdır. Üreticilerin ne üreteceklerine ve kime 
satacaklarına karar vermesi için maksimum alan sağlamak-
tadır.  Bu, girişimci üreticilere talep ettikleri seçenek özgür-
lüğünün yanında (satış) yönetim ve kalite kontrol gibi ölçek 
ekonomisi faaliyetlerinden faydalanma olanağı sağlamakta-
dır. Üretici kooperatifi olan FresQ alıcıların borcunu ödeme-
melerine karşın sigorta sağlamaktadır. Aynı zamanda ürün 
teslimatından sonraki 14 gün içinde üyelerine ödeme yap-
maktadır.

FresQ'nun başarısının analizi, dört temel faktörün koopera-
tifin devam eden başarısına katkıda bulunduğunu göster-
mektedir. Girişimcilik açısından; FresQ yönetim ve pazar-
lama hizmetleri sunmakla beraber, üyelerinin neyi yetiştirip 
kime satacaklarına kendilerinin karar vermesine izin verir. 

Bu, üreticilere üretim ve ambalaj üzerinde tam kontrol sahibi 
olan, ancak satış ve pazarlama ile desteklenen girişimciler 
olma fırsatını verir. Bu sayede ürünleri için en iyi pazarları ve 
müşterileri için en iyi çeşitleri seçebilirler. Bununla bağlantılı 
olarak, FresQ üreticileri ürün yeniliği açısından da dikkat çe-
ker. FresQ üreticileri, gıda değeri zincirinin ana aşamalarını 
(üretim, ambalajlama ve satış) tam olarak kontrol edebildikleri 
için, diğer kooperatif üyelerine kıyasla daha kolay yeni çeşit-
leri sunabilirler. 

Güçlü bir sosyal sermaye ve küçük, birbirine bağlı üreticiler 
topluluğu özelliği sayesinde kooperatif, üyeler arası koope-
ratif ilişkilerinden kaynaklanan düşük işlem maliyetlerinden 
kazanç elde eder. Ayrıca, FresQ'nin ağ organizasyon yapısı, 
bireylerin ve üreticiler grubunun işbirliği yapabileceği, giri-
şimci ve yenilikçi olabileceği bir platform görevi görür. Diğer 
bir deyişle FresQ, üyelerinin girişimci ve yenilikçi olması için 
maksimum düzeyde alan sağlayan kolaylaştırıcı bir organi-
zasyondur.

Notlar
1) Bu yazıda, Prof. Dr. Hakan Sarıtaş danışmanlığında hazırlamakta olduğum “Kooperatifçilikte Başarılı Uygulama Örnekleri: Model Önerileri” adlı 
doktora tezim kapsamında yaptığım çevirilerden kesitler sunulmuştur.
2) Giriş bölümündeki özet Patrizia Battilani’nin “Features and Determinants of Co-operative Development in Western Countries” adlı kitap 
bölümünden çıkarılmıştır.
3) Mobility vakası; Peter Suter ve Markus Gmür’ün “Mobility car sharing: an evolving co-operative structure” adlı kitap bölümünden kesitler alınarak 
sunulmuştur.
4) FresQ vakası; Jos Bijman’ın “Organisational innovation in fresh produce co-operatives: the case of FresQ in the Netherlands” adlı kitap 
bölümünden kesitler alınarak sunulmuştur.
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ÖRNEK UYGULAMALAR

KIRSAL KALKINMADA BİR BAŞARI HİKÂYESİ: 

KONYA ŞEKER (TORKU)

Konya Şeker Fabrikası 1954’te üretime başlamıştır, şir-
ketin büyük hissedarı, 56 bin üreticinin ortak olduğu 
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’dir.

Pankobirlik ve bünyesindeki 16 pancar kooperatifinin hisse-
dar olduğu Konya Şeker, ortaklık yapısı itibariyle ülkemizdeki 
yaklaşık 900 bin pancar üreticisinin ortak girişimidir. Bir koope-
ratif girişimi olarak kurulan ve kanunun desteğini ifade etmek 
için kuruluş sermayesine, cüzi miktarda (1/10) katkı yaptığı 
Konya Şeker, 40 yıl boyunca kamu tarafından işletildi. Konya 
Şeker, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin yönetimi döneminde, 
diğer fabrikalar gibi arzu edilen büyümeyi sağlayamadıysa da 
kapasitesini kademeli olarak artırdı. Kuruluş yıllarında günlük 

bin 800 ton olan şeker pancarı işleme kapasitesi, 1966 yılın-
da 2 bin 700 tona, 1978’de ise 6 bin tona çıkarılmış, 1987’de 
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ortaklığıyla kurulan Pancar 
Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yem fabrikası faaliyete geçiril-
miştir. 1993 yılında SEK’in özelleştirilmesi sürecinde Konya 
Süt Fabrikası, Konya Şeker ve Konya Pancar Ekicileri Koope-
ratifi’nin ortak girişimiyle şirket bünyesine dahil edildi.

Şeker Fabrikası, özelleştirmelerin yoğun olarak gündeme gel-
diği 1990’lı yılların başında, gerçek sahibi olan pancar ekici-
lerine geri verildi. Kademeli olarak gerçekleştirilen devir işle-
minin ardında 1994 yılında yönetim tamamen kooperatiflere 
devredildi.

Konya Şeker Fabrikası: “Türkiye’nin Üreten Gücü”

Hazırlayan: Emrah ÇELİK / Uzman
Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi
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2000’li yıllara kadar sadece tek kalem kristal şeker üreten 
Konya Şeker, 1999’da değişen yönetim felsefesiyle yeni 
bir strateji belirleyerek, yatırım planlaması oluşturdu ve fa-
aliyet alanlarını genişletmeye başladı. “Üretici ortakların tek 
tarımsal üretim kalemi pancar olmamalı” gerçeğinden yola 
çıkan yeni strateji “üretilen veya üretilebilecek her ürünü 
işleyecek, bu süreçte yaşanan sorunlara çözüm 
bulacak, tarım sektörünün rekabetçi yapısı-
nı güçlendirecek bir sanayi yapılanması 
sağlamak” olarak belirlendi. Öz kay-
naklara dayalı büyüme, dünyadaki 
başarılı kuruluşların birikimlerinden 
yararlanma, verimlilik ve rekabet 
esaslı yapılanma, pazarlamanın 
ulaştığı profesyonel birikimden 
yararlanma gibi unsurları içeren 
yeni yönetim felsefesinin sonuç-
ları kısa sürede alındı. 1999’da 
çukur bakiyeli bir şirket olan Konya 
Şeker, ilk olarak 1954 yılında kuru-
lan fabrikanın teknolojisini yenileyip, 
üretimde otomasyona geçerek işletme 
verimliliğini artıracak yatırımları gerçekleştirdi.

Bu yatırımla, fabrikanın günlük pancar işleme kapasitesi ar-
tarken, melasta kalan şeker oranı düşürüldü, yakıt ve işçilik 
giderleri azaltıldı. Diğer yandan, istihdamın kalitesi artırılarak 
mesleki formasyona önem verildi, kararlılıkla uygulanan bu 
istihdam politikası sonucu çalışan profilinde Meslek Yük-
sek Okulları ve Meslek Lisesi mezunu kalifiye işçilerin oranı 
yüzde 92’ye yükseltildi. Sadece bu yatırım ve önlemlerin 

Konya Şeker, bir çiftçi 
kooperatifi iştirakinin, 

Türkiye’nin tarımsal sanayi 
devine dönüşmesinin 

öyküsüdür…

sonuçları bile şirketin 2000-2015 yıllarında 283 milyon do-
lar tasarruf etmesini sağladı.

Öz kaynaklarını etkin kullanarak yaptığı bu yatırımlarla ba-
zıları dünya ölçeğinde olmak üzere toplam 45 üretim tesisi 
kuran Konya Şeker, faaliyet gösterdiği sektör aralığını en 

hızlı geliştiren şirket oldu. 

Bu çerçevede son 13 yılda, üretim ka-
lemini kristal şekerden tatlı şerbetine, 

ilaç şekerinden şekerleme ve çiko-
lataya, atıştırmalıklardan et ve süt 
ürünlerine, dondurulmuş ürün-
lerden ayçiçeği yağına, organik 
gübreden hayvancılığa, biyoeta-
nolden elektrik üretimine kadar 
uzanan geniş bir yelpazeye taşıdı. 

Dondurulmuş ürünlerini TORKU 
Pratiko markası ile pazara arz eden 

Konya Şeker, atıştırmalık ile et ve süt 
ürünlerini ise TORKU çatı markası altın-

da tüketici ile buluşturuyor. 

Konya Şeker, yeni pozisyonuna uygun ve kontrol me-
kanizmalarını güçlendirecek yeni yönetim modeline 2008 
yılında geçmiş ve grup şirketleriyle iştiraklerini Anadolu 
Birlik Holding (ABH) çatısı altında toplamıştır. Genel Kurul 
kararıyla geçilen Holding Yönetim yapısıyla kooperatif şir-
ketler için en büyük tehdidi oluşturan yönetsel kırılganlık 
ve istikrarsızlık ihtimalleri profesyonel bir yönetim modelinin 
kurgulanıp hayata geçirilmesiyle ortadan kaldırılmıştır.
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Yeni yönetim yapılanmasıyla pazarlardaki payını arttıran 
Konya Şeker, günümüzde 10.000’in üzerinde kişiye doğ-
rudan istihdam sağlıyor. Yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda 
40 bin çiftçiye sözleşmeli tarım yaptırıyor. Türkiye’nin top-
lam pancar şekeri üretiminin yaklaşık yüzde 22’sini gerçek-
leştiren Konya Şeker, dondurulmuş patates pazarında da 
pazar lideridir. 

Konya Şeker; Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları içinde 
genel sıralamada 31’inci sırada yer almakta olup ilk 100 
sanayi kuruluşu içerisinde yer alan tek çiftçi kooperatifidir 
ve gıda sektöründe dünyanın en büyük beş markasından 
biri olmayı hedeflemektedir.

Yakıt etanolü üretim kapasitesiyle Türkiye’deki kurulu kapa-
sitesinin yüzde 56’sına, Türkiye’de ilk ve tek sıvı şeker tesi-
sine, dünyada bir benzeri sadece ABD’de bulunan Buharlı 
Küspe Kurutma Tesisine sahip olan Konya Şeker, sanayi 
faaliyetlerini 11 kampüste sürdürmektedir. 

Konya Şeker tarafından ülkemiz sanayiine kazandırılan yer-
leşkeler:

1) Konya Merkez Kampüsü: Konya Şeker Fabrikası, Gıda 
ve Tarım Üniversitesi, Uydu Destekli Tarım Kontrol Merkezi

2) Çumra Kampüsü: Çumra Şeker Fabrikası, Küp ve Pa-
ketli Şeker Üretim Tesisi, Sıvı Şeker Üretim Tesisi, Baklava 
ve Tatlı Şerbeti Üretim Tesisi, Tatlı Şerbeti Üretim Tesisi, Çi-
kolata Üretim Tesisi, Şekerli Mamuller, Sert Şeker, Tofi, Jeli 
Şeker, Şekerleme Üretim Tesisi, Unlu Mamuller Bisküvi, 
Kek, Gofret Üretim Tesisi, Un Fabrikası, Biyoetanol Üretim 
Tesisi, Süperetanol Üretim Tesisi, Kurubuz Üretim Tesisi, 
Sıvı Karbondioksit Üretim Tesisi, Organik Gübre Üretim Te-

sisi, Yem Fabrikası, Buharlı Küspe Kurutma Tesisi, Paketli 
Küspe Tesisi, Arı Yemi ve Sıvı Arı Yemi Üretim Tesisi, İlaç 
Şekeri Üretim Tesisi, Çobanyıldızı Termik Santrali, Fidan 
Üretim Merkezi, Ultra Klima Modern Seralar, Doku Kültürü 
Laboratuvarı, Trijen Santrali, Endüstriyel Atık Su Arıtma Te-
sisi, Balık Üretim Tesisi, Lisanslı Depo, Akıllı Depo

3) Karaman Kampüsü (Geleneksel Ürünler Üretim Tesisi):  
Helva Üretim Tesisi, Lokum Üretim Tesisi, Tahin Üretim Te-
sisi, Susam Üretim Tesisi

4) Cihanbeyli Kampüsü (Panplast Tesisleri): Damla Sulama 
Sistemleri Üretim Tesisi, PVC ve Korige Boru Üretim Tesisi, 
Çuval - Balya İpi Fabrikası, Enjeksiyon Tesisi, Streç Film ve 
Baskı Tesisi, Plastik Geri Dönüşüm Tesisi 

5) Altınekin Kampüsü (Beta Ziraat Tohumculuk ve Ham Yağ 
Tesisleri): Tohum Üretim ve İşleme Tesisi, Ham Yağ Fabri-
kası

6) Seydibey Kampüsü (Tarım Ürünleri İşleme Entegre Te-
sisi): Dondurulmuş Parmak Patates Üretim Tesisi, Halka 
Soğan Üretim Tesisi, Patates Kroket Üretim Tesisi, Biyo-
gaz Üretim Tesisi, Doğal Depolar, Patates Nişastası Üretim 
Tesisi 

7) Meram Kampüsü (Panagro Et ve Süt Entegre Gıda 
Kompleksi): Et - Süt Ürünleri Entegre Üretim Kompleksi, 
Bordo - Şalgam Suyu Fabrikası, Taşağıl Besi Çiftliği, Şe-
kersüt Süt Üretim Çiftliği, Çumpaş Danabank Süt Üretim 
Çiftliği, Göçü Besi Çiftliği, Çumra Erentepe Süt Üretim Çift-
liği, Seydişehir Gevrekli Süt Üretim Çiftliği, Embriyo Üretim 
Merkezi

ÖRNEK UYGULAMALAR
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8 )Sivas - Kangal Kampüsü (Kangal Enerji Kampüsü):  
Kangal Termik Santral

9) Manisa - Soma Kampüsü (Soma Enerji Kampüsü):  
Soma Termik Santral

10) Karapınar Kampüsü:  Pangev Karapınar Bulgur Fab-
rikası

11) Bozkır Kampüsü:  Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pek-
mez Üretim Tesisi

TORKU: Lezzette Yeni Bir Başlangıç, Yeni Bir Eşik

TORKU markası, bir üretici kooperatifi olan Konya Şeker’in 
vizyoner bakış açısının sonucu olarak 2007 yılında ortaya 
çıktı. Arkasında 900 bin çiftçinin yer aldığı Konya Şeker’in 
şekerle başlayan çikolata çeşitlerine, bisküviye, lokuma, sert 
şekerlemeye, helvaya, et ve süt ürünlerine hatta dondurul-
muş gıdaya kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesini TORKU 
markası altında üretmeye başlamasının temel iki amacı var-
dı. Konya Şeker, TORKU markasıyla hem üretici ortaklarının 
refahını artırmayı hem de tüketicilere tohumundan ambala-
jına her adımını kontrolü altında tuttuğu yüzde 100 doğal, 
güvenli, kaliteli ürünler sunmayı hedefledi. Konya Şeker’de 
1999 yılında Recep Konuk’un başkanlığa seçilmesiyle tarım 
ve sanayi entegrasyonunda sağlam adımlar atılmaya ve bu 
hedefe yönelik yatırımlar tek tek hayata geçmeye başladı.

İlk adım 1950’li yılların en zorlu şartlarında kurulup ülke eko-
nomisine yıllarca büyük bir özveriyle hizmet etmiş Konya Şe-
ker Fabrikası’nda atıldı. Fabrika, 50 milyon dolarlık yatırımla 
rehabilite edildi ve üretimin verimliliği artırıldı. 2003 yılında 
dünyanın en modern şeker fabrikalarından biri olan Çumra 
Şeker Fabrikası ile birlikte toplam 11 tesisten oluşan Çum-
ra Şeker Entegre Tesisleri’nin temeli atıldı ve bu dev yatırım 
2004 yılında faaliyete girdi. Bu adımlarla Konya Şeker, iki fab-
rikasında Türkiye’deki toplam şeker üretiminin yüzde 22’sini 
gerçekleştirmeye başladı. 

Bu üretim gücü, yönetimin vizyoner bakışıyla birleşerek kat-
ma değerli, son tüketiciye yönelik yeni ürünlerin çoğalmasını 
ve hepsinin tek bir çatı marka altında toplanmasını sağladı. 
TORKU, verimliliğini artıran ve hızla büyüyen bu üretici koo-
peratifinin meyvesi; yüzde 100 doğal, güvenli ürünlerin çatı 
markası oldu.

TORKU, Hiç Durmayan Büyümenin ve Ürün   
Yelpazesinde Genişlemenin Hikâyesi

Konya Şeker’in tohumundan başlayarak her şeyiyle kendi 
ürettiği şekeri, katma değerli ürünlere dönüştürmek kararlılığı 
önce Çumra Şeker Entegre Tesisleri bünyesinde, Çikolata 
Üretim Tesisi’nin kurulmasını sağladı. Çikolata Üretim Tesisi, 
2010 yılında tamamlanan yeni tesislerle birlikte dünyadaki en 
modern teknolojiye sahip fabrikalardan biri haline geldi. Çumra 
Şeker Entegre Tesisleri’nde büyüme hiç durmadı, 2012 yılında 
Unlu ve Şekerli Mamuller, Çikolata, Bisküvi, Kek, Gofret Üretim 
Tesisleri eklendi. 2013 yılında da topraksız üretimin yapıldığı 
modern seralar geliştirildi. Konya Şeker, TORKU markalı ürün-
lerinde kullandığı unu, yatırımını 2016 yılında tamamladığı Un 
Tesisi’nde üretmeye başladı.

Konya Şeker Etliye de Sütlüye de Karıştı

Konya Şeker, ülkemizdeki et ve süt üretiminde yaşanan so-
runların çözümü için elini taşın altına koyması gerektiğine ina-
narak harekete geçti. Et ve sütte aracılar nedeniyle oluşan, 
hem üreticinin hak ettiği geliri elde edemediği hem de tüketi-
cinin başka ülkelerle kıyaslandığında çok yüksek fiyatlar nede-
niyle satın alma güçlüğü yaşadığı tabloya dur demek için kolları 
sıvadı, etliye de sütlüye de karışma kararı aldı.

Konya Şeker, 2011 yılında dünyanın en büyük et-süt entegre 
tesisi olan Panagro’nun temelini attı. ‘Tarladan Sofraya TOR-
KU Güvenilir Gıda Zinciri’ ismi verilen tedarik modeli ile faaliyet 
gösteren Panagro Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi’nde süt 
ürünlerinin üretimine 2013 yılında başlandı. Süt ve Süt Ürün-
leri Tesisi, tam kapasite çalıştığında günlük 2 bin ton çiğ süt 
işleyebilecek bir güce sahip. Et ürünlerinde ise üretim 2014 
yılında başladı. Günlük bin 200 büyük, 3 bin küçükbaş işleme 
kapasitesine sahip Et ve Et Ürünleri Tesisi’nde, sucuktan ka-
vurmaya tüm şarküteri ürünlerinin yanında dondurulmuş taze 
ve pişmiş köfte, döner gibi işlenmiş et ürünleri ile tüm değerli 
taze et üretimi gerçekleştirilebiliyor. Konya Şeker, TORKU mar-
kasıyla Türkiye’nin taze et tüketiminin yüzde 15’ini tek başına 
karşılamayı hedefliyor.

TORKU ürünleri bugün şekerden çikolataya, unlu mamuller-
den, çikolata kaplamalı ürünlere, şekerlemeye, dondurulmuş 
patatesten süt ve et ürünlerine, bulgurdan meyve suyuna sir-
keden şalgama kadar geniş bir yelpazede tüketicisiyle buluş-
maktadır.

Kaynakça
İçerik ve fotoğraflarda TORKU Web Sitesi, www.torku.com.tr ve Konya Şeker Web Sitesi, www.konyaseker.com.tr bilgileri kullanılmıştır.









22

G
ün

ey
Eg

e

AJANSTAN HABERLERHABERLER

TERMAL SAĞLIK TURİZMİ ZİRVESİ 
AJANSIMIZIN DA İŞBİRLİĞİYLE 
DENİZLİ’DE YAPILDI

Pamukkale ve Karahayıt’ın şifalı suları ve Denizli’de ter-
mal ile medikal alanlarda gerçekleşen tedaviler, ulus-
lararası uzmanların katımıyla 20-24 Eylül 2017 tarihinde 

masaya yatırıldı. Türkiye’de ilk kez bir uluslararası sağlık turizm 
zirvesinde sağlık kentlerinin oluşturulması ve markalaşması 
akademik panellerde ele alındı.

T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Denizli Valiliği'nin himayesinde ger-
çekleştirilen zirveye, Ajansımızın yanı sıra Denizli Büyükşehir 
Belediyesi, Pamukkale  Üniversitesi, Pamukkale Belediyesi, 
Denizli Ticaret Odası, DENTUROD, TÜRSAB ve Türkiye Sağlık 
Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği destek verdi. Başta Tür-
kiye olmak üzere Denizli ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'n-
de yer alan Pamukkale İlçesi'nin gelişimine önemli katkı sunan 
Zirve’nin; sağlık bakanlığı temsilcileri, termal sağlık alanında 

uzman doktorlar, fizik rehabilitasyon uzmanları ve seyahat ile 
sigorta acentesi temsilcileri katılımcı profilini oluşturdular.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen kongreye; Denizli Valisi ve Ajansımızın Yönetim 
Kurulu üyesi Hasan Karahan, Denizli Milletvekili Şahin Tin, 
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, PAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Genel Sekreter Vekilimiz Özgür 
Akdoğan ile 52 ülkeden yerli ve yabancı 350’den fazla sağlık 
ve turizm alanında faaliyet gösteren temsilci katıldı. 

Zirvenin açılış bölümünde bir konuşma yapan Denizli Valisi 
Hasan Karahan, Denizli’nin birçok alanda Türkiye’de öncü ve 
önder bir şehir olduğunu söyleyerek; “Denizli ihracatıyla, sa-
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nayisiyle, turizmiyle, tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetleri 

ile Türkiye’nin çalışkan insanlarının olduğu bir kent. Bende bu 

çalışkan insanların olduğu kente hizmet ediyor olmaktan çok 

mutluyum” dedi. Denizli’de termal turizm alanında çok ciddi bir 

potansiyelin olduğuna dikkat çeken Vali Karahan konuşma-

sını şu şekilde sürdürdü; “Bu alanda altyapımız var, yetişmiş 

insan gücümüz de var. Bunların yanında istekli müteşebbis 

girişimcilerimiz var. Dolayısıyla helva yapacak her şeyimiz var. 

Bundan sonra artık helva yapacağız. Zirvenin hazırlanmasın-

da emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Termal su Allah’ın bir 

mucizesi. Denizli’miz bu konuda iddialı. Her şeyin başı sağlık. 
Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.”

Kongre kapsamında düzenlenen panellerde, “Pamukkale’nin 
Termal Sağlık Turizmindeki Yeri”, “Termal Sağlık Kentleri Aday-
ları ve Alternatif Yaklaşımlar” ile “Termal Sağlık Turizminde Te-
daviler ve Yaklaşımlar” konuları uzmanlar tarafından ele alındı. 

Türkiye’de ilk kez bir uluslararası sağlık turizm zirvesinde sağlık 
kentlerinin oluşturulması ve markalaşmasının akademik panel-
lerde ele alındığı 2. Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi'ne 
52 ülkeden Sağlık Bakanlığı temsilcileri, doktorlar, fizik tedavi 
ve rehabilitasyon uzmanları, seyahat acenteleri ve sigorta fir-
malarından 350’ye yakın kişi katıldı. Bir yıldır üzerinde çalışılan 
uluslararası zirvede, Türkiye’nin ilk termal kür kenti olarak Pa-
mukkale ve Karahayıt bölgesi görücüye çıktı. Ajansımızın da 
destek verdiği projelerin yanı sıra Denizli Büyükşehir Beledi-
yesi’nin ve Pamukkale Belediyesi’nin bölgede yapmış olduğu 
yoğun çalışmalar ve kent parkının inşa edilmesi dahil geleceğe 
yönelik planlamalar bölgeyi yaşanabilir bir bölge haline getirdiği 
gibi uluslararası sağlık turizmine hizmet vermeye de hazır hale 
getiriyor. Bölgeye yüksek ekonomik getirisi olacağı öngörülen 
kür kenti modelinin Türkiye’nin diğer kaplıca bölgelerine de ör-
nek olması ve termal sağlık turizmindeki hedeflere katkı sağ-
laması bekleniyor. 
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KIRSAL KALKINMA ARACI OLARAK 
KIRSAL TURİZM

UZMAN GÖZÜYLE

Hazırlayan: Alper AVŞAR / Uzman
Aydın Yatırım Destek Ofisi
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UZMAN GÖZÜYLE

Doğrusu ve Yanlışı ile Kırsal Turizm

Kırsal turizmin kırsal kalkınmaya katkılarına yukarıdaki bö-
lümde değinmiştik. Bu bölümde kırsal turizmin turizm sek-
törüne ve ülke ekonomisine getirdiği faydalardan bahsede-
cek, bu turizm türünün iktisadi, sosyal ve çevresel etkilerine 
değineceğim.

Deniz, güneş ve kum turizmi olarak adlandırılan, ülkemizin 
Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde yoğunlaşan kitle turizmi Türki-
ye turizminin karakteristik özelliğidir. Ortalama beş ay süren 
turizm sezonu kıyı bölgelere ekonomik canlılık getirse de 
beraberinde birtakım sorunlar da yaratmaktadır. Nüfusun 
kıyı şeridinde yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan altyapı yeter-
sizlikleri ve çevre kirliliği bu sorunların başında gelmekte-
dir. Bütün bunların aksine kırsal turizm herhangi bir sezona 
bağlı değildir. Bu özelliği sayesinde kırsal turizm Türkiye 
turizmi için hem tamamlayıcı hem de alternatiftir. Örneğin; 
yaz mevsiminde Antalya’yı ziyaret eden turistler Toros Dağ-
ları'ndaki yörük köylerine konuk olabilir, kısa süre de olsa 
oradaki yaşamın bir parçası olabilirler. Bu durumda kırsal 
turizm deniz, güneş ve kum turizminin bir tamamlayıcısıdır. 

Türkiye’de kır tek başına bir destinasyon olacak zenginliğe 
sahiptir. Bu özelliği ile turizmin eşitsiz mekânsal dağılımını 
düzeltmeye katı sağlayabilir. Örnek vermek gerekirse ilkba-
harda Kars yaylalarına gelen ziyaretçiler büyükbaş hayvan-
cılığın nasıl yapıldığını öğrenebilir, doğa yürüyüşleri yapabi-
lir ve lezzetli Kars kaşarı ve gravyerlerinin üretim sürecine 
dâhil olabilirler. Gelenek ve görenekleri, sözlü edebiyatı ve 
yerel müzikleri konakladıkları köy evlerinde deneyimleyebi-
lirler.  Bu özellikleri ile kır, kitle turizminin aynı zamanda güçlü 
bir alternatifidir. Kırsal turizm sayesinde turizm sektörü dört 
mevsim canlı kalabilir. 

Kırın turizm faaliyetlerine açılmasıyla tarım, inşaat, konakla-
ma, el sanatları ve yerel zanaatlar, turist rehberliği gibi alan-
larda yeni iş imkânları ortaya çıkacaktır. İstihdam artışı ile 
birlikte kentlere göç engellenecek, köy yaşamının sürdürü-
lebilirliği sağlanacaktır. İstihdam olanaklarının artışı ile birlikte 
gelir ve refah seviyesinde yükselme meydana gelecektir. 
Böylelikle yerel halkın yeni turistik yatırım yapma potansiyeli 
artacaktır. Bu durum inşaat ve ona bağlı yan sektörlerin kır-
da da gelişmesini sağlar. Turizmin getirdiği yeni fırsatlar ye-
rel girişimcilik ekosistemine bir dinamizm getirecektir. Özel-
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likle kadın girişimciliğinin ve kadın istihdamının artırılmasına 
hizmet etmesiyle kırsal turizm kadının ekonomik ve sosyal 
hayatta daha fazla rol almasını sağlayabilir.

Yerel halk ile ziyaretçilerin turizm faaliyetleri aracılığıyla kur-
duğu ilişkiler özellikle yöre halkının yaşam biçimde olumlu 
etkilere neden olabilir. İçe dönük bir hayat süren kır halkı 
bu etkileşimle yeni bilgiler edinecek, dışa açılacaktır. Yeni 
şeyler öğrenen ve yeni insanlar tanıyan yerel halkın ufku 
genişleyecektir. Bu durum özellikle kırdaki aile yapısının 
değişmesine, ekonomik özgürlük kazanan kadının sosyal 
hayatta da statüsünün yükselmesine neden olacaktır. Yerel 
ile kent arasında köprü kuran kırsal turizm aynı zamanda 
kırsalın sorunlarının kamuoyunda tartışılması için de bir araç 
olabilir. 

Kırsal turizmin ziyaretçilere sunduğu iki önemli değerin do-
ğal çevre ve kültür olduğu düşünüldüğünde bu turizm tü-
rünün sürdürülebilir turizme en yatkın turizm türü olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Doğal ekosistemin, flora ve 
faunanın korunması kırsal turizmin yapılabilirliği açısından 
oldukça önemlidir. Ziyaretçilere köy ya da çiftliklerde ko-
naklama imkânı sunulması betonlaşma ve arazi tüketimi 
gibi çevre sorunlarına yol açmaz. Kirli ve çarpık bir yerleş-
menin pazarlanamayacağının farkına varan yerel halk çev-
renin ve özgün mimarinin korunmasına özen 
gösterir. Böylelikle çevre bilinci doğrudan 
tabandan gelişmeye başlar. Dört mevsim 
devam eden kırsal turizm belirli sezon-
larda yoğun turist baskısı yaratmayaca-
ğından altyapı ve çevre sorunlarına da 
neden olmayacaktır. 

Görüş ve Öneriler

Türkiye’nin yaşadığı eko-
nomik büyüme heterojen 
bir süreçtir. Ekonomik 
faaliyet ülkenin metro-
pollerinde yoğunlaş-
makta, bu metropoller 
yarattıkları iş fırsatlarıy-
la çevrelerindeki kırsal 
alanların nüfusunu çek-
mekte ve o bölgedeki 
ekonomik faaliyeti, dinamiz-
mi yok etmektedirler. Ancak bu 

bölgelere turizm vesilesiyle insan çekilebilirse, sosyal dina-
mizmi, ekonomik faaliyeti yeniden canlandırmak mümkün 

olabilir, nüfus yoğunluğu ve ekonomik faaliyet konusunda-

ki kır ve metropol dengesizliği bir nebze olsun azaltılabilir. 

Daha geniş anlamda kırsal turizm, ülke genelindeki ekono-

mik cazibe merkezlerinin çevrelerinde yarattıkları olumsuz 

etkilerin minimize edilmesinde de bir yol teşkil edebilir.

Kırsal turizm sosyo-ekonomik yapıda yarattığı olumlu et-

kiler sayesinde kadın girişimciliğinin ve kadın istihdamın 

artmasına katkı sağlayabilir. Ekonomik özgürlüğüne kavu-

şan kadının sosyal hayatta da statüsü yükselecektir. Bu 

sayede gelecek nesillerin, özellikle genç kadınların eğitim 

ve istihdam oranlarında bir yükselme görülmesi kaçınılmaz 

olacaktır. Kent ile kır arasında bir iletişim köprüsü kuran kır-

sal turizm sayesinde bu iki alan arasında bilgi akışı sağlana-

caktır. Çevrenin korunması, kültürel değerlerin yaşatılarak 

gelecek nesillere aktarılması ve özgün köy mimarisinin ko-

runması da kırsal turizm ile yaratılan artı değer ve refah artışı 

ile mümkün olabilmektedir.
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KURU KEKİK İŞLEME, KEKİK YAĞI VE 
KEKİK SUYU ÜRETİM PROJESİ 
S.S. GÖZLER TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
DENİZLİ

PROJELER l Mali Destek Programı
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A jansımızın 2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek 
Programı (kar amacı gütmeyen kuruluşlara yöne-
lik) kapsamında desteklenen ve Denizli'de faaliyet 

gösteren S.S. Gözler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tara-
fından yürütülen “Kuru Kekik İşleme,  Kekik Yağı ve Kekik 
Suyu Üretim Projesi” ile aromatik suların üretim alanında 
faaliyet gösteren kooperatifin ürün yelpazesinin genişle-
tilmesi, ürün kalitesinin artırılması, pazarlama kabiliyetinin 
güçlendirilmesi, böylelikle rekabet edebilirliğinin artırılması 
hedeflenmiştir. 

Ajansımız tarafından 82.596,00 TL destek verilen ve 
110.251,74 TL toplam bütçe tutarı ile tamamlanan proje 
kapsamında dolum silosu, pnömatik aktarım sistemi ve 
kekiğin içinde kalıntı kalmaması ve kaliteyi artırmak ama-
cıyla metal dedektör alınmış, böylelikle makine parkuru 
genişleyen kooperatifte daha modern üretime geçiş sağ-
lanmıştır. Bu sayede kooperatifin seri üretimdeki hızı art-
mış, üretimde uluslararası kalite sistem gereklilikleri sağ-
lanmış, ürün ve süreç kalitesi iyileştirilmiştir. Ayrıca üretim 
maliyetlerinde sağlanan azalma sayesinde karlılık oranı 
artmıştır. 

Proje sonucunda kekik üretiminde kalite artışı sağlanır-
ken, bölge çiftçisinin satış ve pazarlama kanalı yarata-
madığı için toplayamadığı kekiğin yetiştirilmesi teşvik edil-
miştir. Projenin bölge ve ülke ekonomisine katkısının yanı 
sıra işletmede yeni teknolojinin kullanımına geçilmesiyle 
birlikte kekiğin sağlığa uygunluğu, kalite güvencesi ve 
verimliliği de sağlanmıştır. Ayrıca proje ile kekik suyu ve 
kekik yağı üretiminin yapılmasına da olanak sağlanmıştır.

29
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PROJELER l Mali Destek Programı
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2012 yılı Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mali 
Destek Programı kapsamında sunulan, başarılı bulunan ve 
S.S. Balatçık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 

yürütülen “Teknolojisinden Yağ Kalitesinden Katma Değer Akan Koo-
peratif” projesi ile Aydın'ın Germencik İlçesi Balatçık Köyü'nde faaliyet 
gösteren kooperatife ait işletmede 60 ton/gün kapasiteli kontinü sis-
tem zeytin sıkım makinesinin, teknolojisinin yenilenmesi ile birlikte, ka-
litesi arıttırılan zeytinyağın üretilmesi ve bu yağın ambalajlanarak katma 
değerinin arttırılması amaçlanmıştır. 

2014 yılı mart ayında sona eren projenin eş finansman dâhil gerçek-
leşen bütçesi 394.167,20 TL olurken, bu tutarın 295.625,40 TL’si 
ajansımız tarafından karşılanmıştır. Proje sonucunda üreticiler zeytinini 
uzak bölgelere taşımadan yeni teknolojili kontinü sistem makinalarda 
sıkım yaptırma imkânına kavuşmuştur. Üretilen zeytinyağının amba-
lajlanması ile ürünün saklama koşulları iyileştirilmiş ve pazarlama ola-
nakları da arttırılmıştır.

TEKNOLOJİSİNDEN YAĞ 
KALİTESİNDEN KATMA DEĞER 
AKAN KOOPERATİF
S.S. BALATÇIK KÖYÜ 
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
AYDIN
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ÇAMELİ EKOTURİZM ALTYAPI 
GELİŞTİRME PROJESİ

ÇAMELİ BELEDİYESİ 
DENİZLİ

PROJELER l Mali Destek Programı
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2015 yılı Teklif Çağrısı Alternatif Turizm Altyapısı Mali 
Destek Programı kapsamında Ajansımız tarafından 
desteklenen, Çameli Belediyesi tarafından yürütül-

mekte olan “Çameli Ekoturizm Altyapı Geliştirme Projesi” 
2015 yılı Ekim ayında uygulanmaya başlamış olup 2017 yılı 
Ekim ayında sona ermesi beklenmektedir. 1.157.175,51 
TL toplam öngörülen bütçeye sahip proje Ajansımız ta-
rafından en fazla 600.000 TL destek tutarı ile desteklen-
mektedir.

Proje amacı Güney Ege Bölgesi'nde alternatif turizm ola-
naklarının ulaşılabilirliğinin ve çekiciliğinin alt yapı çalışma-
ları ile yükseltilerek alternatif turizmin bölge ekonomisine 
olan katkısının artırılması yoluyla bölgedeki turizm potan-
siyelinin açığa çıkarılmasına ve bölgenin turistik bir cazibe 
merkezi haline getirilmesi turizm yatırımlarının artırılması 
için örnek bir tesis ile katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla Çameli ilçesinde ''Çameli Eko Turizm Evleri ve 
Dinlenme Tesisleri'' inşa edilmektedir. Çameli'ye spor, ma-
cera ve doğa turizmi için gelen, fakat konaklama imkanı 
kısıtlı olduğu için kalamayan turistlere konaklama imkanı-
nın devlet eliyle sağlanarak daha fazla turistin gelmesi ve 
geceleme sayısının artırılması hedeflenmektedir.
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RÖPORTAJLAR

DENİZLİ KIRSAL KALKINMADASINDA 

IPARD DÖNEMİ

Röportaj: Berna AYKÖSE /Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu
Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi

TKDK Denizli İl Koordinatörü Murat KAR ile bu sayıda yaptığımız röportajda, Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve kurumun kırsal kalkınma üzerine 
verdiği destekler konularına yer verdik. Ayrıca Denizli’de kırsal kalkınma üzerine 
gerçekleştirilen projelerden bilgi aldık.
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak, 5648 sayılı 
“Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun” ile 18.05.2007'de kurulmuş-
tur. Amacımız, AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan 
kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygu-
lanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanıl-
masını sağlamaktır.

Denizli İl Koordinatörlüğü ise Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı onayını müteakiben 2. Faz illerinin kurulması ile 
15.02.2012 tarihinde Denizli'de kurulmuş ve faaliyetlerine 
başlamıştır. Öncelikli amacı olan ulusal yetki devri ve Avrupa 
Komisyonu akreditasyon sürecini, geçirdiği başarılı dene-
timler ile gerçekleştirerek 23.01.2013 tarihinde çıkılan 9. 
Başvuru Çağrı İlanı ile birlikte proje kabullerine başlamıştır.

IPARD nedir? Amaçları nelerdir?

Tarım sektörünün gelişmişlik düzeyinin ve tarımsal nüfusun 
refah seviyesinin yükseltilmesi ve Türkiye’nin Avrupa Birli-
ği'ne uyumunun sağlanması amacı ile kurulmuş olan Ku-
rumumuz, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile 
desteklenen Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) 
uygulamaktadır.

IPARD kırsal kalkınma alanında katılım öncesi mali yardım 
enstrümanıdır. Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday 
ülkelere destek amacıyla Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı 
oluşturmuştur. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın bir kolu 
olarak Kırsal Kalkınma (IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Ta-
rım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının 
uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kap-
samda politika geliştirilmesini desteklemektedir.

IPARD desteğinin “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında 
uygulanması gerekmektedir. Türkiye için IPA Kırsal Kalkın-
ma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağ-
lamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. 

Kurumumuzun genel amaçları: Tarım sektörünün moderni-
zasyonuna katkıda bulunmak, gıda işleme sektörüne yeni 
teknolojiler ve yenilikler sunmak, tarımsal ürünler için yeni 
pazar fırsatları yaratmak, birincil ürünlerin üretiminde sürdü-

rülebilirlik sağlamak, AB Ortak Tarım Politikası ile ilgili top-
luluk mevzuatının ve ilgili politikaların uygulanması için Tür-
kiye’nin hazırlanmasına katkıda bulunmak, gıda güvenliği, 
veterinerlik, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartları ve 
ulusal standartların iyileştirilmesini teşvik etmek, iş fırsatları-
nın geliştirilmesine katkıda bulunmak ve şehir merkezlerine 
olan göçü engellemek.

Kurumunuzun kırsal kalkınma üzerine verdiği des-
tekler hakkında bilgi verebilir misiniz?

IPARD Programı ile; tarım sektöründe ve kırsal alanda faali-
yet gösteren üreticilerimizin, özel sektörün ve potansiyel ya-
tırımcıların, tarım ve kırsal kalkınma alanında desteklenmesi 
amacı ile AB hibe fonları kırsal kesimde yaşayan halkımıza, 
çiftçilere, üretici birliklerine ve tarım sektöründe faaliyet gös-
teren firmalara projeler karşılığında ve sözleşmelerine uygun 
olarak kullandırılmaktadır.

Destekleme kalemlerimizi ana başlıklar altında toplayacak 
olursak 4 tür uygun harcama kalemimiz vardır. Bunlar;

1. Yapım işleri,

2. Makine-Ekipman Alımı,

3. Hizmet Alımı (mühendislik,  
mimarlık, danışmanlık…)

4. Proje Görünürlük harcamalarıdır.
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RÖPORTAJLAR

Söz konusu destekleri hangi alanlarda veriyor-
sunuz ve bu desteklerden kimler yararlanabiliyor?

Kurumumuzdaki yatırım alanları 3 ayrı başlık altında top-
lanmıştır. Bunlar:

-101-Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve top-
luluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar;

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

-103-Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlan-
masının yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına 
ulaştırılmasına yönelik yatırımlar;

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlan-
ması

-302-Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve ge-
liştirilmesi;

Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin 
işlenmesi ve pazarlanması

Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazar-
lanması

Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri

Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri

Su ürünleri yetiştiriciliği

Makine Parkları

Yenilenebilir enerji yatırımları

Kurumumuza yapılacak olan başvurularda başvuru sa-
hiplerinde aradığımız temel kriterler ise şunlardır. Gerçek 
veya tüzel kişiler başvurabilir (Kamu tüzel kişilikleri hariç). 
Başvuru sahibinin 65 yaşını aşmamış olması gerekmek-
tedir. Ayrıca kişinin devlete herhangi bir vergi veya sosyal 
güvenlik prim borcu olmaması gerekmektedir.

Denizli’de kurumunuzdan destek alarak 
başarıyla yürütülen ve kırsal kalkınma üzerine örnek 
olabilecek proje/projelerden bahsedebilir misiniz?

IPARD I kapsamında Denizli’de 200 milyon TL tutarında 
yatırım gerçekleştirdik ve bu yatırımın 86 milyonluk kısmı 
kurumumuz tarafından hibe olarak dağıtıldı, IPARD II kap-
samında bu  rakamı daha da arttırmayı hedeflemekteyiz. 
Ayrıca; Denizli’nin, IPARD II döneminde Türkiye genelin-
de  kullanılacak 1 milyar 45 Milyon avroluk bütçeden en üst 
seviyede faydalanabilmesi için büyük bir azimle çalışıyoruz. 
 
IPARD I’de Denizli'de toplamda toplam 7 Çağrı dönemin-
de; 385 proje başvurusu alınmış, bu başvurulardan 291 
tanesiyle sözleşme imzalamıştır. Onaylanan projelerin top-
lam yatırım tutarı 200 milyon TL’dir. Ödenen hibe tutarı ise 
toplam 86 milyon TL’dir. IPARD II Programının 1. Başvu-
ru Çağrı ilanında  ise  ilimize toplamda 27 proje sözleşme 
imzalamaya hak kazanmıştır. Sözleşme imzalamaya hak 
kazanan projelerin toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 30 
milyon TL olup bu yatırımlara yaklaşık 18 milyon TL hibe 
desteği verilecektir.

Ayrıca, 12 Haziran 2017 tarihinde çağrı ilanına çıkılan ve 
13 Ekim 2017 tarihi itibariyle sona eren IPARD II 2'nci Baş-
vuru Çağrı döneminde ise Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin 
İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik 
Yatırımlar kapsamında projeleri kabul ettik. Bu dönemde 
12 proje başvurusu gerçekleşti. Yapılacak incelemeler 
sonucunda uygun olan projelerimizle yakın dönemde söz-
leşmelerini imzalayacağız. Bu son çağrıda alınan projele-
rin toplam yatırım bedelinin ise yaklaşık 39 milyon TL'dir 
ve bu rakamın yaklaşık 19,5 milyon TL'si yatırımcılarımıza 
hibe olarak verilecektir. 

Denizli’de kırsal kalkınma üzerine gerçekleştirdi-
ğiniz diğer çalışmaları anlatabilir misiniz? 

Çağrı dönemleri ve bu çağrıların duyurulması bizler için 
çok önemli. Aslında bu bir süreç. Fuar katılımlarımızla, İlçe 
Belediye Başkanları, Kaymakamları, Tarım İlçe Müdürleri, 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, KOSGEP, GEKA, 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Üretici Bir-

liklerinin neredeyse tamamını ziyaret ederek bilgilendir-

melerde bulunduk. Yatırımcılarımıza yüz yüze verdiğimiz 

destekleri anlatabilmek için ilimizin tüm ilçelerinde defa-

larca tanıtım toplantıları düzenledik. Denizli’mize neler ka-

zandırabiliriz, tarım ekonomisine nasıl katkıda bulunabiliriz, 

istihdamı nasıl artırabiliriz, kaynaklarımızı nasıl daha etkin 

ve verimli kullanabiliriz, bunların derdindeyiz. Milli bir dava 

olarak ele aldığımız bu yatırım desteklerini çok önemsiyo-

ruz. 

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde IPARD-II Programının 3. 
çağrı dönemini ilan edeceğiz. Bu çağrı dönemi için plan-
lamalarımızı yaptık. Çıkacağımız bu çağrı döneminde hay-
vancılık alanında inşaat ve makine ekipman desteğimiz 
devam edecek. Aynı zamanda kırsal alanlarda yeme-içme 
tesislerine, konaklama tesislerine, tekstile, leblebi işleme 
tesislerine, arıcılık, süs bitkisi, mantar ve tıbbi aromatik bit-
ki yetiştiriciliğine, kuru meyve sebze imalatına ve güneş 
enerjisi yatırımları da destek kapsamında olacak. Yatırımcı-
larımızı yeni açılacak olan çağrı dönemi öncesi daha doğru 
ve detaylı bilgi alabilmeleri için özellikle kurumumuza davet 
ediyorum.
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PROJELER l Doğrudan Faaliyet Desteği

MUĞLA İLİNİN KIRSAL KALKINMA 
POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ 
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MUĞLA

2015 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamın-
da sunulan, başarılı bulunan ve Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yürütülen 

“Muğla İlinin Kırsal Kalkınma Potansiyelinin Belirlenmesi” pro-
jesi ile saha çalışmaları ve veri analizi sonucunda Muğla İlinin 
Kırsal Kalkınma Potansiyeli Raporu hazırlanmıştır. Rapor ile be-
lirlenen ilçelerde, uygulanabilecek kırsal kalkınma uygulamala-
rını, öne çıkabilecek sektörleri ortaya koyarak, Türkiye'de özel-
likle AB uyum süreci ile artan kırsal kalkınma uygulamalarında 
devlet kurumlarına ve özel teşebbüslere rehber niteliğinde bir 
belge hazırlanması amaçlanmıştır. Projenin bir diğer amacı pi-
lot köylerde yerel halk ile gerçekleştirilecek olan 'Ulusal Kırsal 
Kalkınma Stratejileri Bilgilendirme Eğitimleri' yapmaktır.

Ajansımız tarafından %100 oranında desteklenen ve 
79.330,00 TL toplam bütçe tutarı ile sözleşmeye bağlanan ve 
2016 yılı Mart ayında tamamlanan proje Muğla İlinin Kırsal Kal-
kınma Potansiyeli Raporu hazırlanmıştır. Kırsal turizm için belir-
lenen 10 pilot köyde yerel halk ile toplam 400 anket yapılmış, 
fotoğraf ve film çekimleri gerçekleştirilmiştir. Proje sonuçları 
geniş katılımlı bir çalıştayda kamuoyu ile paylaşılmıştır.
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AYDIN İL GIDA, TARIM 
VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 
DOMATES 
MİLDİYÖSÜNÜN 
MÜCADELESİNE 
YÖNELİK TEDBİRLER 
PROJESİ
AYDIN

2016 yılı Doğrudan Faaliyet Programı kapsamında sunu-
lan, başarılı bulunan ve Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü tarafından yürütülen “Domates Mildiyösünün 

Mücadelesine Yönelik Tedbirler“ projesinin genel amacı doma-
tes üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Aydın’da 
domates mildiyösünün oluşturduğu zararların azaltılması yönün-
de çalışmalar yürüterek etkili, ekonomik, sürdürülebilir, sağlıklı 
ve çevreci bir tarım sistemi ile tehdit ve risklerin önlenmesine 
katkıda bulunmaktır.

Proje faaliyetleri ile bir iklim istasyonu kurulumu ile bu istasyon-
dan alınan verişler ışığında domates mildiyösü ile mücadeleye 
yönelik veriler elde edilmiştir. Köşk ve Efeler ilçelerine bağlı ma-
hallelerdeki üreticilere domates mildiyösü hastalığı ve önceden 
tahmin erken uyarı sistemi hakkında bilgi verilmiştir. Toplantılar 
19 Temmuz 2016 tarihinde Çiftlik/Köşk'te, 20 Temmuz 2016 
tarihinde Merkez/Köşk'te, 25 Temmuz 2016 tarihinde Gölhisar/
Efeler'de, 27 Temmuz 2016 tarihinde Mesutlu/Efeler'de, 28 
Temmuz 2016 tarihinde Karahayıt/Efeler'de, 29 Temmuz 2016 
tarihinde Dalama/Efeler'de gerçekleştirilmiştir. Toplantılar sırasın-
da üreticilere öncelikle domates mildiyösü hastalığının belirtile-
ri, zararları ve mücadelesi hakkında bilgi verilmiş, daha sonra 

önceden tahmin ve erken uyarı sistemleri tanıtılmış ve bu sis-
temlerin amacı, ülkemizde hangi alanlarda kullanıldığı, domates 
mildiyösü ile mücadelede bu sistemden nasıl yararlanılacağı ve 
sistemin nasıl çalıştığı aktarılmıştır. Toplantıya katılmayan üretici-
lerin bilgi alması için toplantı sırasında konuyla ilgili hazırlanmış 
olan broşürler dağıtılmış ve SMS sistemine dâhil olmak isteyen 
üreticiler için iletişim bilgileri verilmiştir.

2016 Mayıs ayında tamamlanan, %93,69 destek oranı ve 
40.300 TL toplam bütçe tutarı ile sözleşmeye bağlanan  proje 
sonunda planlanan faaliyetlerin tamamı gerçekleştirilmiştir.
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PROJELER l Doğrudan Faaliyet Desteği

ULA HERKES İÇİN YELKEN PROJESİ
S.S. GÖKOVA KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ
MUĞLA

S.S. Gökova Kadın Çevre Kültür ve İşletme Koope-
ratifi tarafından 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 
kapsamında sunulan ve başarılı bulunan “Ula Herkes 

İçin Yelken Projesi” ile yenilikçi turizm modeli olarak çevreye 
duyarlı herkes için yelken turizminin, tekne üretimi, istihdam 
ve işletmecilik açılarından tamamıyla bölge kaynakları kullanı-
larak hizmete sunulması, bölge iş gücüne özellikle gençlere 
yeni iş alanları yaratılması, nitelikli iş gücü ile yaşam kalitelerinin 
yükseltilmesi, bölgeye nitelikli turist talebinin artırılması, turizm 
sezonunun uzatılarak Ula ve çevresinde yelken potansiyelinin 
turizme kazandırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Muğla'nın 
Ula ilçesinde her yaştan kişiye yelken turizmi hizmeti verilme-
sine olanak sağlayacak insan gücü, tekne üretimi, işletmeci-
lik ve mevzuat açılarından yapılabilirliğinin araştırılması; bölge 
özelliklerine uygun yenilikçi bir alternatif turizm alanının kazandı-
rılması için Ula'da uygulanacak bir model geliştirilmesi ve proje 
tanımlamalarının yapılması; geliştirilen model ile ahşap yelken 
turizminin bölgeye çekilmesi hedeflenmiştir. 

Tamamı Ajansımız tarafından desteklenen ve 33.777 TL des-
tek verilen projede insan gücü kapasitesini ölçmek için anket 

çalışmaları yürütülmüş, ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler der-
lenmiş, gerek haritalar gerekse denizden ve karadan yapılan 
çalışmalarla proje konusu ile ilişkili kıyı, kara ve deniz durumu 
incelenmiş, bölgede kayıtlı marangozhaneler ve kayıkhaneler-
de mevcut durum analizleri yapılmış ve imalat yeteneği araş-
tırılmıştır. Muğla Valisi, İl Turizm Müdürü, Ula Kaymakamı, Ula 
Belediye Başkan Yardımcısı ile ilgili diğer kamu il ve ilçe temsil-
cileri, yerel aktörler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katı-
lımıyla proje kapanış toplantısı gerçekleştirilmiş, proje sonuçları 
hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
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TARIM, SANAYİ, TERMAL TURİZM VE 
ENERJİNİN BULUŞTUĞU DİYAR

SARAYKÖY

Hazırlayan: Denizli Yatırım Destek Ofisi

Haşmetli Aydın Dağları ile Menteşe Dağları arasındaki Büyük Menderes Ovası’ndaki ilçe 
Denizli’nin kuzey batısında yer almakta, şehir merkezine sadece 22 km. uzaklıkta bulun-

maktadır. İlçenin büyük kısmı adını Büyük Menderes Nehri’nden alan ovaya yerleşmiş 
olsa da dağ eteklerinde kurulmuş mahallelerle de karşılaşılmaktadır. Kuzeyinde 

Buldan ile komşu olup Büyük Menderes Nehri bu cepheden geçmektedir. 
Güneyi Babadağ, batısıysa Aydın (Buharkent, Kuyucak ilçeleri)  ile sınırlıdır. 

Sarayköy iki dağ sırasının arasında olmasına rağmen 159 m. ile Denizli’nin 
en alçak rakıma sahip ilçesidir ve hâkim iklim Akdeniz iklimidir. En sıcak 
ayı temmuz, en soğuk ayıysa ocaktır. Kışlar genel itibari ile soğuk geç-
memektedir ancak yağışlıdır. İlçe 30.173 nüfus ile Denizli’nin yedinci en 
kalabalık ilçesidir.

İlçede Ekonomik Hayat

Yöre halkının geçim kaynağı genel itibari ile tarım ve sanayiye dayalı olup dikka-
te değer ölçüde jeotermal kaynaktan enerji elde edilmesi ve termal turizme yönelik 

faaliyetler yürütülmektedir.

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM
AYDIN

DENİZLİ

MUĞLA

Termal 
kaynakları, 

Büyük Menderes 
Nehri’nin beslediği verimli 
toprakları, canlı ekonomik 
hayatı ile dünden bugüne 

insanların yaşamak ve 
ziyaret etmek için 

tercih ettikleri 
bir adres.
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Denizli–Sarayköy yolu boyunca 300 civarında sanayi tesisi 
varlığından söz etmek mümkündür. Sanayi dallarının arasın-
da tekstil öne çıkmaktadır. Özellikle Köprübaşı Mahallesi’n-
deki Menderes Tekstil ve Selin Tekstil olmak üzere iki büyük 
tekstil firması tekstil mamulleri üretimi ve ihracatıyla yörenin 
ekonomik hayatında çarpıcı bir rol üstlenmektedir. İlçenin 
Gerali, Acıdere ve Hisar gibi mahallelerinde de dokumacılık 
yapılmaktadır. Genellikle ham bezler dokunmalarının ardın-
dan işlenmekte, desen baskıları yapılarak çarşaf ve nevresim 
şekline getirilerek satılmaktadır.

Yörenin önemli geçim kaynaklarından bir diğeri olan tarım-
sal faaliyetler kapsamında hububat, pamuk, meyve-sebze 
üretimi ve tavuk yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçede bahçecilik 
yaygın olup zeytin, üzüm, erik ve nar başta olmak üzere pek 
çok meyve yetiştirilmektedir. Jeotermal seracılık faaliyetlerinin 
de yaygın olduğu ilçenin domatesi ve papaz eriği oldukça 
lezzetlidir. 

Yörenin tarımsal faaliyetlerle öne çıkmasında toprak yapısının 
elverişliliğinin payı oldukça yüksektir. Büyük Menderes Neh-
ri’nin beslediği Sarayköy Ovası, kanal ve kanalet sistemleri ile 

büyük bir bölümü sulanan, bu sayede sulu tarım yapılabilen 
bir ovadır. İkliminin elverişliliği ve jeotermal seracılık yapılması-
na imkân sağlayan kaynakları da göz önünde bulunduruldu-
ğunda ilçenin kendine yetmekle kalmayıp çevre il ve ilçelere, 
hatta yurtdışına tarımsal ürünler göndermesi şaşırtıcı bir so-
nuç değildir.  

Sarayköy’ün iktisadi hayatını çeşitlendiren faaliyetlerden biri 
de termal turizmdir. Sarayköy, Denizli’deki iki turizm yoğun 
merkezden biridir. Bir diğer deyişle, ilçenin turizm varlıkları, 
ziyaretçi sayısı ile yatak kapasitesi bölge ortalamasının üze-
rindedir ve Sarayköy ekonomisinin genel itibariyle enerji sek-
törü dışında turizm sektörüne de bağımlı gelişmesi beklen-
mektedir. Öte yandan, Nazilli-Denizli gelişim aksı üzerindeki 
ilçenin yoğun tarımsal faaliyetleriyle ve merkeze yakınlığının 
da etkisiyle sanayi alanında da daha çok gelişeceği değer-
lendirilmektedir.

Tırkaz Mahallesi’nde bulunan 4 yıldıza sahip Umut Termal 
Spa Wellness Otel'in yanısıra, Tekke Mahallesi’nde bulunan 
İnaltı Termal ve Çavuşoğlu Aile Banyoları ile Kabaağaç Ma-
hallesi’nde bulunan Babacık Aile Hamamları; Sarayköy’ün 
zengin yeraltı sularından faydalanmak isteyenlere hizmet ver-
mektedir. Söz konusu dört tesis toplam 500’ü aşkın yatak 
kapasitesi ile misafirlerine konaklama imkânı da sunmaktadır. 

Sarayköy’de Jeotermal Kaynak

Türkiye’de jeotermal kaynaklar Batı Anadolu’da yoğunlaşmış 
olup en yüksek sıcaklığa sahip jeotermal saha (242 °C) De-
nizli-Kızıldere’dekidir. Sarayköy’de hâlihazırda konutların ve 
seraların ısıtılması amacıyla bu güçlü potansiyel değerlendi-
rilmektedir. Jeotermal suyun kaynak olarak kullanıldığı Saray-
köy Bölgesel Isıtma Sistemi 5 bin konuta hizmet verebilecek 
kapasitede planlanmıştır.
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Enerji üretiminde fosil kaynakların payının azaltılması ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı alanların yaygınlaştırıl-
ması için konut ısınmasında, sera işletmeciliğinde ve elektrik 
santrallerinde jeotermal kaynak kullanımının artmasının faydalı 
olacağı değerlendirilmektedir. Keza, mevcut jeotermal kay-
nağın seracılık ve tarımda en etkin şekilde kullanımına yönelik 
“Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”nin 
faaliyete geçirilmesi planlanmakta olup altyapı çalışmaları de-
vam etmektedir.

Geçmişten Günümüze Sarayköy: Evliya Çelebi’nin 
Gezdiği Diyar

Sarayköy enerji, sanayi, turizm ve tarımsal potansiyelin bu-
luştuğu; geçmişten günümüze insanların yaşamak için tercih 
ettiği bir adres olmuştur.

Helenistik dönemde, günümüz Sarayköy yerleşimine 17 km 
uzaklıkta Attuda Antik Kenti’nin kurulmuş olduğu bilinmekte-
dir. Kent, antik dönem Karia- Frigya sınırını oluşturmuştur. Aynı 
zamanda bir geçiş noktası özelliği de taşımaktadır: Çürüksu 
Vadisi’ndeki iki önemli antik şehir olan Tripolis ve Laodikeia’yı 
Aphrodisias’a bağlayan en kısa yol Attuda’dan geçmektedir.

Konumu sayesinde Lykos Vadisi’ndeki kentler ile Aphrodisias 
arasındaki ticari ve ekonomik trafiğin kavşağı kentte, çeşitli 
dönemlerde sikke de basılmıştır. Ayrıca, bu iki bölge arasın-
da sanatsal iletişimin kurulması açısından da köprü vazifesi 
görmüştür. Attuda’da Zeus, Apollon, Dionysos ve Asklepios 
heykelleri ile Artemis Anaitis kültünün var olduğunun kayıtla-
rına antik kaynaklardan ulaşılabilmektedir. Yine bu kaynaklar-
da, kentte esasen Men kültünün olduğu, bu tanrıya ait bir ta-
pınağın inşa edildiği ve burada ibadet edildiği belirtilmektedir.

21. yüzyıla gelindiğinde ise, antik kentin yerinde Hisarköy’ün 
bulunduğu görülmektedir. Yüzeyde ziyaret edilebilecek antik 
kalıntı bulunmamakla beraber Helenistik, Roma ve Bizans 
dönemlerinden kalan eserler müze deposunda sergilenmek-
te, sanat ve tarih severlerin ilgisine sunulmaktadır.

İlçenin ismi yörenin Türkleştiği dönemden kaynaklanmaktadır. 
İlçe merkezinin bulunduğu ovanın önceleri bataklık ve kısmen 
göl olması sebebiyle “Sarıgöl” ismiyle anıldığı bilinmektedir. 
Daha sonraları kuzey cephesinde bir adacık oluşması ve 
Oğuz Türklerinden Sarıbey ile aşiretinin buraya yerleşmesi 
üzerine yörenin adının Sarıbey imindeki aşiret reisinden aldığı, 
bu ismin de zamanla Sarıgöl ve Sarayköy olduğu düşünül-
mektedir. Sarayköy ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin ziyaret ettiği 

mekânlar arasında bulunmakta olup seyahatnamesinde “Ezi-
neyi Abat” ve “Ezineyi Lazkiye” isimleri ile anılmaktadır. Yörede 
Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri, cumartesi günle-
ri pazar kurulmaktadır. Söz konusu pazar öyle meşhurdur ki 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde de kendine yer bulmuştur. 
Sarayköy’ün cumartesi günleri kurulan pazarı halen yörede 
yetiştirilen ve hazırlanan ürünlerin satıldığı bir alan olarak işlevini 
sürdürmektedir.

Sarayköy’de Kültür ve Turizm

Sarayköy’ü ziyaret etmek dendiğinde akla gelenlerin başında 
kaplıcalar, termal sular ve çamurlar yer almaktadır. Denizli’deki 
termal turizm merkezleri arasında, Sarayköy’deki Tekkeköy- 
İnsuyu - Babacık - Kızıldere Bölgesi kendine has bir yapıya 
sahiptir. Termal su ve çamurlar ziyaretçilerine şifa ve güzellik 
sunmaktadır. Ayrıca, termal çamurdan elde edilen kozmetik 
ürünler Sarayköy’de faydalandıkları çamurdan kendi çatılarının 
altında da faydalanmak isteyenlerin ya da ilçenin termal kay-
naklarının tadını yerinde çıkaramayanların hizmetine sunulmak-
tadır. 

Sarayköy’de görülecekler kaplıcalarla sınırlı olmayıp ilçede pek 
çok kültürel ve turistik öğe bulunmaktadır.

Tekkeköy (Sultan Sarıbaba) Türbesi

İlçenin kaplıcalara da ev sahipliği eden Tekke Mahallesi’n-
deki türbe Horasan Erenlerinden Sarı Sultan Baba’ya aittir. 
Sarıbaba’nın Anadolu’nun fethi ve Türkleştirilmesi esnasında 
Horasan’dan gelen din büyüklerinden olduğu kuvvetle muh-
temeldir. Türbenin yanında iki tane delikli taş bulunmaktadır. 
Bu taşların etraftaki dervişleri bir araya gelmeleri için geyik sesi 
çıkararak çağırdığı rivayet edilmektedir. Türbe, Sarayköy’ün 
en çok ziyaret edilen dini mekânlarındandır. Restorasyonu ta-
mamlanan türbe inanç turizmine yönelik ziyaretçilerine hizmet 
sunmaktadır.  
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Sarayköy Evleri-Konakları 

Sarayköy, ayrıca evleri ve konakları ile de tanınmaktadır. İlçede 
38 tane kültür varlığı olarak tescil edilmiş konut bulunmakta 
olup bu konutların asıllarına uygun biçimde restore edilerek 
gelecek nesillere ulaştırılması temenni edilmektedir.

24 Mayıs Kutlamaları 

İlçenin Milli Mücadele’ye katılım günü olan 24 Mayıs Anma 
Törenleri yörenin hem tarımsal hem de kültürel değerlerinin 
vurgulandığı bir şenlik havasında geçmektedir. Bir hafta sü-
ren “Sarayköy Tarım ve Kültür Festivali” kapsamında konserler, 
halk oyunu gösterileri, paneller, seminerler, erik yarışması ile en 
güzel buzağı yarışması düzenlenmektedir.

Geleneksel Sarayköy Deve Güreşleri

Kış aylarının monotonluğunu kıran, çevre il ve ilçelerden Sa-
rayköy’e ziyaretçilerin gelmesine vesile olan bir etkinliktir. Her 
yıl ocak ya da şubat ayında gerçekleştirilen güreşler, gelin gibi 
süslenen develeri görmeyi mümkün kılmaktadır.

Sarayköy’den Ezgiler

Türk Halk Müziği’ne nice eser kazandırmış Denizli’nin, tür-
külere beşiklik eden ilçelerinden bir tanesi de Sarayköy’dür. 
“Siyah Makaradan İpliğim”, “Hamamın Gubbeleri”, “Ben Yeşil 
Bir Fenerim”, “Yeşil Giy Yeşil Kuşan” ve “Salına Salına Girmiş 
Gelinim” türküleri halkın sevincini, derdini, özlemini, sevdasını; 
kısaca ahvalini anlatan türküler arasında yer almaktadır. Türkü-
lerden bazılarının sözlerinden demetler aşağıda sunulmaktadır.

Kaynakça
Sarayköy Kaymakamlığı, http://www.saraykoy.gov.tr/, 31.10.2017.
Çivril Belediyesi http://www.saraykoy.bel.tr/,  31.10.2017.
Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, http://www.pamukkale.gov.tr/, 31.10.2017.
Türkiye Kültür Portalı, http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/denizli/kulturenvanteri/tekkekoy-sultan-saribaba-turbesi , 02.11.2017.
Çalışmada ayrıca GEKA “Bir Denizli Seyahati” kitabından, TR 32 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023’ten ve “Denizli İş ve Yatırım Ortamı” 
kitabından yararlanılmıştır.
Paylaştıkları fotoğraflar ve türkü sözleri için Sarayköy Belediyesi’ne, bilgiler için Sarayköy Kaymakamlığı’na teşekkür ederiz.

"Salına Salına Girmiş Gelinim" Türküsünden Bir Kısım
Salına salına girmiş gelinim bahçaya uy
Al kırmızı gül toplamış gelinim bohçaya

Anası da satı satı vermiş bir kese akçaya uy
Ağlama gelinim sızlama gelinim

Ben gine gelirim

"Ben Bir Yeşil Fenerim" Türküsünden Bir Kısım
Ben bir yeşil fenerim (Aman yele yelelom)

Hem yanar hem dönerim (Haydi yele yelelom)
Ben nişanlı değilim (Aman yele yelelom)
Kime olsa dönerim (Haydi yele yelelom)

"Siyah Makarada İpliğim" Türküsünden Bir Kısım
Siyah makarada ipliğim

Kara gözlü kekliğim
Hangi yoldan geleceksen

O yolları bekleyim

Hadi güzelim şaha doğru şaha doğru
O yar açmış kollarını bana doğru

Sarayköy’den çıkıp kültürümüzü zenginleştiren yegâne öge 
türkülerimiz değildir. Sarayköy, yetiştirdiği insanlarla da ülkemi-
ze katkıda bulunmaktadır. Sarayköy’ü anıp da tüm Türkiye’de 
tanınan, hatta Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen oyun-
cularımızdan biri olan Tekin Akmansoy’u anmamak mümkün 
değildir. Özellikle Kaynanalar dizisinde canlandırdığı kurnaz 
işadamı “Nörü Gantar” tiplemesiyle akıllara kazınan tiyatro ve 
sinema sanatçısı gözlerini 
dünyaya 1924 yılında 
Sarayköy’de açmış-
tır. 2013’te hayata 
gözlerini yumana 
dek sayısız tiyat-
ro oyunu, dizi ve 
filmde rol almış, 
meddah gele-
neğinin hayatta 
kalması için emek 
vermiştir.

Babacık 
Kaplıcası’ndan 

Tekkeköy Termal 
Çamurları’na kadar uzanan 
termal kaynakları, otel ve 

kaplıcaları, termal ürünleri, Tarım 
ve Kültür Festivali, tekstil ürünleri, 

geleneksel deve güreşleri ve lezzetli 
meyve sebzeleri ile Sarayköy 

dört mevsim konuklarını 
ağırlamak üzere 
beklemektedir.
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Ajansımız 2015 yılı Teknik Destek Programı kapsa-
mında desteklenmiş olan S.S. Nazilli Küçük Sanayi 
Sitesi Yapı Kooperatifi’nin “Kooperatifçilikte Yükseliş” 

projesi ile kurum çalışanları ve yönetim kurulu üyelerinin ko-
operatifçiliğe ilişkin genel kavramlar, kooperatifçilik işletmeci-
liği, muhasebesi, mevzuatı, Office programlarının koopera-
tifçilikte kullanımı ve dosyalama gibi konu başlıkları hakkında 
detaylı bilgi edinmeleri sağlanmıştır. Proje kapsamında sağla-
nan eğitim ile kooperatif personelinin üyelere verdiği hizmetin 
kalitesinin artırılması ve aynı zamanda da daha iyi hizmet alan 
üyelerinin kooperatif uygulamalarını daha çok benimseme-
si daha çok işletmenin kooperatif çatısı altında toplanmasını 
teşvik etmesi amaçlanmıştır. Bölgesel ekonominin yanı sıra 

ülke ekonomisi için de büyük önem arz eden kooperatifçi-
lik kavramının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunan eğitim bu 
alanda örnek proje niteliğindedir.

S.S. NAZİLLİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

KOOPERATİFÇİLİKTE YÜKSELİŞ

PROJELER l Teknik Destek
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Ajansımız 2015 yılı Teknik Destek Programı desteği ile 
yürütülen Denizli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 
“Damızlık Sığır Yetiştiriciliğinde İleri Biyoteknoloji Eği-

timi” adlı projesi ile Birlik çalışanlarına ek olarak üye işletme 

sahibi ve çalışanlarına da büyükbaş hayvanlarda embriyo 

transferi, hormon uygulama teknikleri ve cinsiyet belirleme 

gibi konuları ele alan eğitim verilmiştir. Uzmanlar eşliğinde 

uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitim bölge için önem arz 

eden hayvancılık sektöründe damızlık maliyetlerini ve dışa 

bağımlılığı azaltmayı, hayvan ıslahını hızlandırarak rekabet gü-

cünü artırmayı hedeflemektedir. Cinsiyet belirlenmesi yoluy-

la ek maliyetlerin önüne geçmenin yanında hayvan ırklarının 

ve verimliliğin iyileştirilmesine de katkı sağlayan eğitim uzun 
vadede bölgenin ekonomik gelişmesine ivme kazandırıcı ni-
teliktedir.

DENİZLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İLERİ 

BİYOTEKNOLOJİ EĞİTİMİ
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PROJELER l Teknik Destek

Ajansımız 2014 yılı Teknik Destek Programı kapsa-
mında Ula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından sunulmuş olan “Zeytinyağı Duyusal Tadım 

Eğitimi” projesine destek sağlanmıştır. Eğitim faaliyeti Ula 
Merkez, Kızılağaç, Akyaka, Gökova, Kızılyaka, Karabörtlen, 
Gölcük ve mahallelerinde uygulanmış ve bu şekilde 242 
zeytin üreticisine ulaşılmıştır. Katılımcılar zeytin çeşitleri ve 
üretimi, hasat verimliliği, stoklama ve ambalajlama, zeytin-
yağının özellikleri, duyusal tadım gibi pek çok konuya ilişkin 
bilgi sahibi olmuşlardır. Eğitim ile üreticilerin daha kaliteli zey-
tin yetiştirmeleri, zeytin işleme tesisi sahibi ve çalışanlarının 
ise daha kaliteli zeytinyağı elde edebilmelerinin sağlanması 
amaçlanmıştır. Faaliyetin ayrıca ürün kalitesinin iyileşmesi yo-

luyla zeytin ve zeytinyağı ile bağlantılı tüm laboratuvar, am-
balaj, makine vb. bağlantılı sektörlere de olumlu etki etmesi 
beklenmektedir. 

ULA İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 

ZEYTİNYAĞI DUYUSAL TADIM EĞİTİMİ
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GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM
AYDIN

DENİZLİ

MUĞLA

Hazırlayan: Muğla Yatırım Destek Ofisi

Muğla’nın ikinci büyük yerleşim yeri olan Milas; Karia, Bizans, 
Selçuklu, Menteşe Beyliği ve Osmanlı uygarlıklarını yaşatmış 
olan 3 bin yıllık bir kültür birikiminin izlerini taşır. Anadolu’nun 
en eski yerleşim bölgelerinden biri olan bu topraklar, Yörük 
ve Türkmen boylarının Anadolu’ya göçleri ile daha da zen-
ginleşmiş; nice adet, gelenek, göreneği; maddi ve manevi 
kültür değerlerini barındırır hale gelmiştir. İşte bu değerlerden 
sadece biridir ülkemizin dünyaca ünlü el sanatlarından olan 
tescilli Milas Halıları. 

Günler gecelerce tezgâhlarda yöre kadınlarının ilmek ilmek 
dokuduğu, her bir düğümüne nice hayali nice umudu iliştirdi-
ği; genç kızların çeyizlerinin süsü olan, kendine özgü özellikler 
taşıyan bu halılar geçmişten bugüne varlığını sürdürmektedir.               

Her ilmekte başka bir hayal, başka bir hayat
Ve her iplikte farklı bir hikâye…
Sessiz aşkların dili, nasırlı ellerin şaheseri, 
Yörük obasının özlemiydi halı…
Belki de imkânsız aşklardı ilmek ilmek dokunan,
Hayatın renkleriydi ipliğe can veren… 
Her motifte yaşamdan bir iz vardı,
Âdeta hayatlar dokunuyordu
Ve emek emek işleniyordu her anı Milas Halısına…
Kirkit sesleri ile başlayan gün yine o seslerle batarken 
tezgâhların ardında…

HER İLMEKTE BAŞKA BİR HAYAL, BAŞKA BİR 
HAYAT VE HER İPLİKTE FARKLI BİR HİKAYE… 

MİLAS HALISI
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Geçmişiyle Milas Halısı

Bilinir ki, Anadolu’nun en eski değerlerindendir dokuma-
cılık. Bu kadar köklü bir geçmişi olan dokumacılığın hangi 
zamana dayandığının bilinmesi güçtür aslında. Ancak do-
kumacılığın Muğla ve çevresinde 16. yüzyılda seccade 
halıların dokunması ile başladığı, Milas’ta ise 17. yüzyıl 
sonlarından itibaren geliştiği söylenir. Bu gelişim, sonraki 
yüzyıllarda da devam etmiş ve dokumacılık Anadolu’da 
olduğu gibi, Milas’ta da korunması ve yaşatılması gere-
ken bir değer haline gelmiştir. 

18. ve 19. yüzyıla ait Milas Halıları'nın genelde seccade 
halılar olduğu söylenir. Seccade halılar, Anadolu halı sa-
natının önemli bir bölümünü oluşturur. Üzerinde namaz 
kılınan bu küçük halılar hem motif hem de boyutları ile 
diğer halılardan kolaylıkla ayırt edilir. Milas Halılarının ilk 
önemli örnekleri kabul edilen Milas seccadeleri, mihrap 
biçimleri ve yüzeylerini süsleyen motifleri ile bölge için ka-
rakteristik özellik taşır.

Batı Anadolu bölgesinde halıcılık, 1860 yıllarına kadar 
Türk tüccarlar tarafından köylülere sipariş üzerine yaptı-
rılırken özellikle 20. yüzyıl başlarında Şark Halı Kumpan-
yası'nın (“The Oriental Carpet Manifactures”) kurulması 
ile İngilizler tarafından yaptırılmaya başlanmıştır. İngilizler, 
halı tekelini ellerine geçirmelerine rağmen, talepteki hızlı 
artışı karşılamak için üretimlerini diğer dokuma merkezle-
rine doğru genişletmişlerdir. İngilizlerin yıllardır halı doku-
macılığının yapıldığı Milas ile buluşması da işte bu yolla 
olmuştur. 

Yeni bir kültür ile harmanlanan Milas 
halılarında Avrupa’dan getirtilen bo-
yalar kullanılmış, halı desenlerin-
de tamamen bitkisel motiflere 
yer verilmiş ve halıların ortasına 
büyük bir göbek yerleştirilmeye 
başlanmıştır. Böylelikle klasik 
Milas Halıları'nın yanında Kara-
cahisar Göbeklisi ve Karaova 
göbekli halıları gibi yeni türler or-
taya çıkmıştır. O dönem Milas Ha-
lılarının Anadolu’da dokunan diğer 
halıların motiflerinden izler taşıdığı da 
aşikârdır. Buradan anlaşıldığı üzere, Milas 



Halıları motiflerinde İngiliz etkisinin yanında Anadolu esin-

tileri de görülmeye başlanmıştır. Kim bilir, belki de Milas 

Halıları'nın bu derece zengin kompozisyon ve 

desen çeşitlerine sahip olmasında bu et-

kileşim rol oynamıştır.

Renk Renk Milas Halıları

Milas Halıları kompozisyon çe-

şitlerine göre; zemini yalnız bor-

dürlerden oluşan halılar, mihraplı, 

göbekli ve farklı desenlerde barok 

tarzı Milas Halıları şeklinde ayrılır. 

Desenleri ve dokundukları yerlere 

göre değişik isimlerle anılan her bir 

halının anlatılagelen farklı bir hikayesi 

vardır.

Milas Halısı; 
Milas Zeytinyağı ve 
Bodrum Mandarini

 ile birlikte 
Muğla’nın 3 coğrafi 

işaret tescilli 
ürününden biridir. 
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GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM
AYDIN

DENİZLİ

MUĞLA

cuğu olmayan bir kadının sonunda bir çocuğu olmuştur. 
Bu kadın, halısını dokurken, bir yılan sokarak öldürmüştür 
bebeğini. Yılandan öcünü almak istercesine dokuduğu 
halıya işlemiştir yılanın motifini ve yasla dokuduğu halının 
üzerindeki yılanı tepeleyerek unutmaya çalışmıştır acısını. 
Daha nice hikayeler vardır elbet Gemici Suyu (Gem Suyu), 
Bozalan-Ladik, Karacahisar Göbeklisi, Şişeli, Kabuksuz, 
Caferli Halı gibi diğer Milas Halıların isimlerinin nereden 
geldiğine dair. 

Milas Halısının Teknik Özellikleri

Desene “model” diyen halı dokuyucuları, bu modelleri ez-
bere ya da önceden dokunmuş halılara bakarak dokurlar. 
Bozalan Köyü dokumacılarına göre bunun nedeni yıllar-
dır halı dokuyor olmalarıdır. “Aynı desenleri tekrar tekrar 
o kadar çok dokuduk ki artık modelleri okumaya lüzum 
kalmadı” derler.

Yöreye özgü adlarla anılan yüzlerce motif Milas Halılarını 
süsler. Dış papuç, iç papuç, çentik, ala boncuk, köpek 
izi, göllü, eğmeli göllü, aynalı bapuçlu eğmeli göllü, mih-
rap, Türk göllü, çılpak eğmeli, ladik lalesi, lale,  akıllı gemici 
suyu, deli gemici suyu, su, su yolu cıngıllı cafer, uslu cafer, 
tabaka, anahtar, el, çocuk, parmak, göz, tarak, eli belinde, 
armutlu, bakla çiçeği, turunç, çam ağacı, basalak eğme, 
tavuk /kaz ayağı, köpek izi, elma çiçeği, karanfil, yengeç, 
memetler eğmesi, taş başı, patlıcan, yamuk testere, mus-
ka, yılan, hayat ağacı motifleri (yanış/yannış) Milas Halısı'n-
da kullanılan motiflerdendir. 

Bir rivayete göre, o vakitlerde Bodrum Karaova’da doku-

nan halılar, Bodrum’dan çok Milas’ta satıldığından, kay-

naklara Milas Halıları olarak geçmiştir. Diğer bir rivayet de 

der ki, Karaova Tipi Milas Halısı 1877-1878 Osmanlı-Rus 

Savaşı (93 Harbi) sonrasında adalar yoluyla Kırım’dan ge-

len ve Karaova’ya yerleşen göçmenlerce dokunmuştur. 

Başka bir hikayede de, Milas Halısı türlerinden biri olan 

Ada Milas Halısı anlatılır. Denir ki, Rodos Adası’ndan sür-

gün gelen bir Türk, Karaova’da bir halı dokutmak ister. 

Halı dokuyucusuna içinde keklik izi, çiçekler, deniz, deniz 

hayvanları ve ada motifleri olsun der. Ve böylelikle ne za-

man dönüşse motifler Rodos’tan gelen Türk’ün isteğine o 

zaman ki halı Ada Milas Halısı adını alır. 

Başka bir hikâyenin de başrolünü Yılanlı Milas alır, zemi-

nindeki yılan motifiyle. Söylenen o ki, yıllar boyunca ço-
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Milas Halıları'nda; şeftali kırmızısı, çilek kırmızısı, mercan 
kırmızısı, kiremit kırmızısı, siyah, mor, kahverengi, sarı, be-
yaz, bordo, yeşil, sarı, gri, ceviz yeşili, palamut rengi, çivit 
mavisi ve kiraz rengi gibi renkler de dâhil 26 renk kullanı-
lır. Kırmızı, kahverengi ve sarı tonları Milas Halısı'nın simge 
renkleri kabul edilir. Milas Halıları, yıllar yılı doğal boyacılık 
geleneği ile boyanan iplerle dokunmuştur. Peki, nedir bu 
doğal boyacılık ya da kökboyacılık geleneği? Anadolu’nun 
çeşitli bölgelerinde yetişen bitkilerin kaynatılması sonucu 
tabii boyalar elde edilir ve halıların ipleri bu boyalarla bo-
yanır. Badem dalı ve hayat yaprağından “fıstık yeşili”, pala-
mut yaprağı ile pürenden “sarı”, palamut yaprağı ve ceviz 
kabuğundan “kahverengi”, enginar yaprağı veya naneden 
“yeşil”; kökboyanın değişik malzemelerle yapılmasından da 
“kırmızı” elde edilir. Ayrıca kekik, kızılağaç kabuğu ve aspir 
gibi bitkilerden de doğal boyalar elde edildiği görülür. Ge-

leneğin gizemi ile bezenmiş bu boyaların yüzyıllar geçtikçe 
halıya daha güzel bir görünüm ve parlaklık verdiği efsa-
nelerdeki yerini korurken, atalardan evlatlara taşına gelen 
doğal boyacılık geleneği bugün sevdalılarının elinde vücut 
bulmakta ve kıymetini bilen alıcıların evlerine renk katar. Mi-
las’ın Bozalan, Karacahisar; Bodrum’un da Çömlekçi köy-
leri bu geleneğin muhafaza edildiği nadide yerlerdir. 

Doğal boyalarla boyanan iplerle dokunan bu halıların ger-
çekten de yıllarca solmadan kaldığına, Milas’taki halı çift-
liğinde onlarca yıllık halıları görerek şahit olmak mümkün. 
Milas Halısı olarak adlandırılan halılar; Milas’ın Karacahisar, 
Ören, Kayaönü, Mezgit, Gürceğiz, Akçakaya, Bayır, Kırca-
ğız, Dereköy, Kısırlar, Bahçeburun, Bozalan, İkizköy, Yeni-
köy, Pınar ve Türkevleri köylerinde dokunmaktadır.  Ayrıca, 
Bodrum’un bazı köylerinde de Milas Halısı dokunur.

Kaynakça
Milas Halısı, Kültürel Tanıtım Kitapçıkları Serisi, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı
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Denizli'nin Çal İlçesi'nde 8 asırdır sürdürülen, 
UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Lis-
tesi'ne aldığı Sudan Koyun Geçirme Yarışları'nda 

49 çoban, 'el koyun' adı verilen sürübaşı koçlarıyla birlikte 

koyun sürüsünü Menderes Nehri'nin soğuk sularına atla-

tarak karşıya geçirmeye çalıştı. 

Çal'ın Aşağıseyit Mahallesi'nde bu yıl 844'üncü kez dü-

zenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışları her yıl olduğu 

gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Aşağıseyit 

Mahallesi Büyük Menderes yatağında yapılan yarışa 3 

bine yakın kişi katıldı. Yarışlarda 49 çoban, 'el koyun' adı 
verilen sürübaşı koçlarıyla birlikte koyun sürüsünü Men-
deres Nehri'ne atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı. Top-
rak yoldan koyunlarıyla birlikte gelen çoban önce kendisi 
suya atlayarak çıkardığı sesle koç ve koyunlarının suya 
atlamasını bekledi. Bazı çobanlar başarılı olurken, bazıla-
rı da tüm çabaya rağmen koyunlarını sudan geçiremedi. 
8 asır önce bir beyin, kızına aşık olan çobana koştuğu 
şart olarak, tuz yedirilen koyunların su içmeden nehirden 
karşıya geçirmesini istemesi efsanesinden yola çıkılarak 
yapılan yarışlara özellikle fotoğrafçılar büyük ilgi gösterdi.

BÖLGEDEN HABERLERHABERLER

8 ASIRLIK BİR GELENEK, ÇAL: 
KOYUNU SUDAN GEÇİRME ETKİNLİĞİ
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Fotoğraflar Olcay Akdeniz özel arşivindendir.

Tarihçe

Sudan Koyun Geçirme (Koyunu Suya Çekme)

Koyun Atlatma Geleneği, rivayete göre Çal ve yörede 8 asırı 
aşkın süredir düzenleniyor. Böylesine önemli kültür değeri-
ni Çal Belediyesi, Uluslararası alanda da tanıtım için önemli 
çalışmalar yaptı. Çal, Baklan ve Çivril yöresindeki çobanların 
katılımıyla sağlanan bu yarışma Türk kültürünü yaşatılması 
adına önem arz ediyor. 

Çal yöresi, Oğuz Türkleri tarafından XI. yüzyıl başlarından iti-
baren yurt tutulmaya başlanmıştır. Yöreyi Mahmut Bey (Mah-
mut Gazi), İsa Bey, Hüsamettin Bey, İlyas Bey, Seyit Bey gibi 
uç Oğuz beyleri fethetmiştir.

1176 Kumdanlı (Miryakefalon) Savaşı’ndan sonra yöreye 
Oğuz’un Yazır, Kayı, Beydili (Beğdili), Avşar (Afşar), İğdir, Kı-
nık, Döğer (Döver), Peçenek, Yıva (Yuva), Bayat, Çavuldur 
(Çavundur, Çandır, Çavdır, Çavdur), Yüreğir (Üregir), Eymir 
(Eymür), Salur gibi boyları ve bu boylara bağlı Karamanlı, 
Çakırlar, Bahadınlar (Bahaeddinler), Kuyucak, Sülüler, Elvan-
lı, Kabalar, Hançalar, Alifakihler, Cabarlar, Şapçılar, Dayılar, 

İcikler, Çatalobalılar, Kaçarlar, Horzumlar, Sakızcılar, Toklar, 
Peynirciler, Sindeller, Kaplanlar, Demirciler, Köseliler, Seyitler, 
İkizli, Sarıkeçililer, Sarıtekeliler, Karalar, Hadımlar, Meller (Deli-
ler), Büberler,  İnallı (Eyneli) gibi oymaklar yerleşmiştir.

1402’de Timur’un Anadolu seferi sonrasında yöreye ikinci 
Oğuz göçü gerçekleşmiş ve bölge tamamen Türkleşmiştir. 
Çal yöresi, Türk fethinden sonra Selçuklu, Germiyanlı, İlhanlı 
ve Osmanlı hâkimiyetindedir.

Osmanlı Devleti’nin iskân siyaseti sonucunda yöreye 1700’lü 
yılların başlarında Danişmendli Türkmenleri’nin yerleştirilmesi, 
bölgede bugünkü Oğuz yerleşimini şekillendirmiştir.

Türkistan’da yapılan arkeolojik kazılarda, özellikle kurganlar-
da, koyuna ve koyundan elde edilen ürünlere çokça rast-
lanmaktadır. Arkeolojik kazıların yanı sıra tarihî bilgiler de Türk 
Kültürü’nde koyunun önemini bildirir niteliktedir. 

12 Hayvanlı Türk Takvimi’nin sekizinci yılı koyun yılıdır. Ko-
yun yılı güzel yıldır, beklenen yıldır. Bu yıl ile koyunun karak-
teri arasında benzerlikler bulunur. Koyun yıllarında halk huzur, 
bereket, bolluk içinde yaşar. Sovyetler Birliği koyun yılında 
yıkılmış, Türk cumhuriyetleri koyun yılında kurulmuştur. 

Koyun Atlama Geleneğinin temeldeki amacı, kırkım öncesi 
koyunun temizlenmesidir. Koyun kırkımı törensel boyuta ula-
şınca amaç daha geniş bir çerçeve kazanmıştır. Yöreye yer-
leşen Yörük-Türkmen boylarının yılın belirli bir zamanında bir 
araya gelmesi, Aşağıseyit ve Yukarıseyit köylerinin kurucuları 
olan Kurt Ali ve Seyit Gazi’yi anma, hayvancılıkla ilgili bilgi alış-
verişinde bulunma, eğlenme gibi amaçlarla tören, günümüze 
kadar taşınmıştır.
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Aydın'ın Karacasu İlçesi'nde geleneksel olarak dü-
zenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı, halkı 735. kez 
bir araya getirdi.

735 yıllık bir gelenek olan Dedebağ Keşkek Hayrı, her yıl 

Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali kap-

samında düzenleniyor. Bu yıl 27 Ağustos 2017 tarihinde 

gerçekleştirilen etkinlik 15 -20 bin kişilik bir kitleyi Karaca-

su’da bir araya getirdi. Kırkpınar güreşlerinden dahi eski 

bir geçmişe sahip olan Dedebağ Keşkek Hayrı için her yıl 

olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin dört bir yanından binlerce 

hayırsever buğday, et, ekmek ve para yardımı yaptı. Bu 

yardımlar toplanarak 60 ayrı kazanda bin 200 kg. buğday, 

bin 200 kg. et ile pişirilerek keşkek pişirildi. Birlik ve bera-

berliğin dayanışmanın en güzel örneklerinden bir tanesinin 

yaşandığı etkinlikte halka 3 ton keşkek dağıtıldı. 

BÖLGEDEN HABERLERHABERLER

KARACASU DEDEBAĞ KEŞKEK HAYRI 
735'İNCİ KEZ DÜZENLENDİ
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Etkinliğin Kökeni

Dedebağ Dedesi

Anadolu’nun Türkleşmesi 1200'lü yıllarda yoğunlaşmış olup, 
Horasan'dan gelen din alimleri Anadolu’nun muhtelif yerle-
rinde olduğu gibi bölgemizde de aktif rol üstlenmişlerdir. Bu 
zatlardan birisi de Türklerin Horasan'dan gelen Alperenlerden 
olan Dedebağ Dedesi olarak bilinen kişidir. Bu dede ilçenin o 
tarihlerde ormanla kaplı olan Dedebağ bölgesine yerleşmiş, 
bu bölgeyi korumuş ağaçların doğanın yok olmasını önlemiş 
bir kişidir. Rivayete göre bu bölgeden ağaç kesenlere gece 
rahat vermeyerek kesilen ağacı yerine koydurduğu anlatıl-
maktadır. İlçeye Anadolu’nun Türkleşmesi sırasında bir çok 
Alperen’in geldiği ve İslamiyetin yayılması adına çalıştıkları 
bunlardan Şeyh Kemal Dedesi Kurusinili Dedesi, Gürağaç 
Dedesi, Kalleaşı Dedesi, Işık Dedesi, Kız Dedesi gibi isimleri 
saymak mümkündür. Bu kişilerin hayvancılıkla uğraştıkları bi-
linmektedir. 
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 19. Beşkaza Yay-
laları Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleni düzen-
lendi.

Yörük kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak ama-
cıyla 22 Temmuz 2017 tarihinde Seydikemer’e bağlı Boğalar 
Mahallesi'nde yapılan şölene, Başbakan  Binali Yıldırım  ve 
eşi  Semiha Yıldırım'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı  Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Baka-
nı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla milletve-
killeri Nihat Öztürk, Hasan Özyer ile protokol üyeleri, Yörük-
ler ve vatandaşlar katıldı.

Mehteran bölüğü eşliğinde 24 Oğuz Boyu bayrağının Türk 
bayrağı ile birlikte göndere çekilmesi ile başlayan programda 
gün boyunca Selçuklu Okçuları'nın gösterisini izleyen katılım-

BÖLGEDEN HABERLERHABERLER

19. BEŞKAZA YAYLALARI BOĞALAR YÖRÜK 
TÜRKMEN KÜLTÜR ŞÖLENİ
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cılar ok talimi de yaptılar. Makedonya'dan gelen Yörük çocuk-
larının gösterisi ve Antalya  Olgunlaşma Enstitüsü'nün  Yörük 
Kıyafetleri Sunumu büyük ilgi gördü.

Yörük sokak oyunları alanında çocuklar gıncırak, beş taş, do-
kuz taş yıkık, bada oyunları oynayıp uçurtma uçurdular.

Yörük Müzesi'nde Yörük atalarının kullandığı araçlar sergilenir-
ken, orijinal Yörük Göçü ve Gelin Alma gösterileri vatandaşların 
yoğun katılımı ile gerçekleşti, Davul-zurna ve delbek eşliğinde 
gelin alayına katılan vatandaşlar keyifli zamanlar geçirdi. Istarda 
kilim ve çul dokuma, golan dokuma, keçe dövme, desti ya-
pımı, demirci, kalaycı, çarkçı, çancı meslekleri alanda gösteri 
yaparken, Beşkaza Yaylaları Yörük Pazarı'nda Yörüğün el eme-
ği göz nuru ürünler pazarlandı.

Karaçulha Derneği Sanatçıları, Koç Kardeşler, Temel Ekibi, 
Delbek ve Mahalli saz ekibi, Aziziye ekibi, Muğla ekibi, Milas 
Ekibi, Göçmez  Kardeşler,  Aydın  efelerinin yöresel gösteriler 
yaptığı şölene 30.000 kişinin üzerinde katılım gerçekleşti. Ulu-
sal basında geniş yer bulan şölenin yöresel kalkınma, kırsal 
turizme önemli katkıları olacağı düşünülüyor.





61

ge
ka

.g
ov

.tr

Ajansımız koordinasyonunda ve Başbakanlık Türkiye 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) işbirliğiyle 
Denizli Serbest Bölge, OSB temsilcileri ve yatırım-

cıların da katılımıyla 27 Eylül 2017 tarihinde Denizli Serbest 
Bölgesi, Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Denizli Deri İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi ve Çardak Özdemir Sabancı Organi-
ze Sanayi Bölgesi'ne inceleme ziyaretinde bulunuldu. Başba-
kanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) yetkili-
lerine ve yatırımcılara Denizli’nin yatırım ve iş ortamı, sektörleri, 
OSB’lerin ve Serbest Bölge’nin sunduğu imkânlar hakkında 
bilgilendirme yapıldı.

İnceleme ziyaretinin ilk kısmında Denizli Serbest Bölgesi’nde 
yatırım yapma imkânları hakkında bilgi almak isteyen Mısırlı bir 
firmanın temsilcilerine, Serbest Bölge ve TYDTA temsilcileri ile 
birlikte, Serbest Bölgede yatırım yapmanın sağladığı avantajlar 
ve imkânlar hakkında yerinde bilgilendirme yapılarak, firma ve 
depo alanlarına inceleme ziyaretinde bulunuldu. Denizli Yatırım 
Destek Ofisi temsilcileri tarafından Denizli, iş ve yatırım ortamı 
ile yatırım olanakları hakkında bilgi verilerek, yönlendirici ve ta-
nıtıcı dokümanlar da sunuldu.

Ziyaretin öğleden sonraki kısmında, Alman ortaklı bir Türk fir-
masının yetkililerinin yatırım planı kapsamında Denizli Organi-
ze, Denizli Deri İhtisas, Çardak Özdemir Sabancı Organize 
Sanayi Bölgeleri'nde gerçekleştirilen toplantı ve incelemeler 
ile OSB’lerin yatırımcılara sunduğu imkânlar, altyapıları, Denizli, 
öne çıkan özellikleri, sektörleri, potansiyeli hakkında bilgilen-
dirme yapılarak olası uygun yatırım yerlerinde incelemelerde 
bulunuldu.

Ajansımız ve Başbakanlık TYDTA temsilcilerinin organizasyo-
nunda Serbest Bölge ve OSB temsilcilerin katkılarıyla gerçek-
leşen söz konusu saha çalışmasının, yatırımcıları bilgilendir-
menin yanı sıra özellikle ilerleyen dönemlerde, Denizli’nin öne 
çıkan sektörlerinde veya yeni tamamlayıcı sektörlerde katma 
değerli yabancı yatırımların Denizli’ye yönlendirilebilmesi açı-
sından faydalı olduğu değerlendirildi.

Yatırımcı bilgilendirme ve inceleme ziyaretine TYDTA Proje Di-
rektörü Zahid Tuncel ve Proje Direktörü Ömer Mennan Güler, 
Denizli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ayşe Esin Başkan 
ve Denizli YDO Uzmanı Nilay Akay, Serbest Bölge Müdürü 
Halit Keleş, Bölge Koordinatörü Akın Yoran, Bölge Hizmetleri 
Müdürü, Zekeriya Yıldırım, Denizli OSB Yetkilisi Tayfun Ayaz, 
Denizli Deri OSB Bölge Müdürü Muhteşem Sanlı ve Müdür 
Yardımcısı Uğur Gün, Çardak OSB Müdürü Mehmet Yeşilpı-
nar katılım sağladılar.
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GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM
AYDIN

DENİZLİ

MUĞLA

Hazırlayan: Aydın Yatırım Destek Ofisi

Tarih 19 Ağustos 1922 saat 04:58 Çolak İbrahim Bey 
önünde uzanan hüzünlü topraklara son bir kez daha bak-
tı ve yüzünden acı bir sel Menderes Nehri gibi aktı geçti. 

Uğrunda Gıyaseddin Keyhüsrevin 1211 yılında can verdiği bu 
toprakları gerçek sahibine vermenin vaktidir dedi ve Aydınoğlu 
Umur Bey’in Denizli’yi İzmir’e bağlamak için yaptırdığı taş köp-
rüde bulunan Danişmentli İsmail efe ve kızanları ile göz göze 
geldikten sonra hücum emrini verdi. Günler süren baskınların 
ve mücadelenin ardından 3 Eylül 1922 günü patlayan silahlar 
susup toz yatıştığında Buharkent’te 3 yıl süren Yunan işgali de 
sona ermişti.

Menderes'in en dar alanı olan ilçe MÖ 200 yıllardan başlayarak 
sırasıyla Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Perslerin; MS 395 yıllarında 
ise Bizanslıların egemenliğinde kalmıştır. 1243 yılında Kösedağ 
Savaşı’ndan sonra Türk boyları Menderes Vadisi’ne yerleşmeye 
başlamışlardır. İlçe, Aydınoğlu Beyliği’nin Ankara Savaşı’ndan 
sonra tamamen ortadan kaldırılmasının ardından 1426 yılında 
Osmanlı toprağı olmuş ve Aydın ile Tire sancaklarına bağlı kal-
mıştır. 1902 yılında şehrin eski yerleşim merkezi olan Ortakçı’da 

yaşanan büyük depremin ardından kasaba tekrar kurulmuş ve  
2. Abdülhamit’in 12. oğlu Burhanettin’e ithafen Burhaniye ismi 
verilmiştir. Burhaniye 1944 yılına kadar  Nazilli'ye bağlı kalmıştır. 
İlçe 1957 yılından sonra Çubukdağ ismini almıştır. Çubukdağ 
1987 yılında ilçe olunca ismi Buharkent olarak değiştirilmiştir.

Buharkent, Aydın'ın alan ve nüfus yönünden en küçük ilçele-
rinden biridir. Aydın’ın doğusunda yer alan ilçenin doğusu ve 
güneyi Denizli-Sarayköy, kuzeydoğusu Denizli-Buldan, batısı ve 
kuzeyi Aydın-Kuyucak ilçeleri ile sınırlanmıştır. Yüzölçümü 102 
km² olan ilçe Aydın'ın yaklaşık olarak %2'si kadar yer kaplamak-
tadır.

İlçenin güney sınırını oluşturan Büyük Menderes Nehri, yakla-
şık 16 km kadar ilçe sınırları içinde akmaktadır. Nehir doğuda 
jeotermal sıcak suyunu, yaz aylarında kuruyan Millik Deresi 
suyunu, Burhaniye Çayını ve Feslek Çayı sularını toplamakta-
dır. İlçenin kuzeyinde yer alan Aydın Dağları üzerinde Ericek ve 
Gündoğan köyleri bulunmakta, diğer yerleşim yerleri ova ke-
narında yer almaktadır. Şehrin merkezi ortalama 200-330 m 

TAZE İNCİR VE JEOTERMALİN BAŞKENTİ

BUHARKENT
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arasında kuzeyden güneye doğru eğimli bir alan üzerinde 
oturmaktadır. İlçe Aydın ve Menteşe Dağları’nın birbirine çok 
yaklaştığı bir kıstas üzerinde bulunmaktadır. Aydın-Denizli illeri 
arasındaki kara ve demiryolları ilçenin güneyinden geçmekte 
olup, ilçe merkezi Denizli'ye 42, Sarayköy'e 20, Nazilli'ye 40, 
Kuyucak'a 27, Aydın'a 85 ve İzmir'e ise 210 km uzaklıkta yer 
almaktadır.

Şehirde uzun yaşayan yaşlı nüfus toplam nüfusun yaklaşık 
yüzde 75'ini oluşturmaktadır. Okuryazar oranının yüzde 93 ol-
duğu ilçede yüksek lisans mezunu 15, doktora mezunu 8 kişi 
bulunmaktadır. İlçede Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı 
Buharkent Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Alternatif Enerji 
Kaynakları ve Teknolojileri Programı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Programı, Çocuk Gelişimi ve Büro Yönetimi ile Yönetici Asis-
tanlığı Programları yer almaktadır. Bölgenin en kapsamlı tıbbi 
ve aromatik bitkiler laboratuvarının da üniversite bünyesinde 
kurulması planlanmaktadır.

İlçenin başlıca geçim kaynağı tarımdır. İlçe arazisinin dağılımı-
na bakıldığında %45’lik oranla ilk sırayı orman arazisinin aldı-
ğı, onu %40 ile tarım arazisinin takip ettiği görülmektedir. İşe 
yaramayan arazi oranı %14 iken çayır ve meralar toplam alan 
içerisinde %2’lik paya sahiptir. 5.441 hektarlık tarım arazisi-
nin 3.400 hektarlık alanı sulanırken, sulanmayan tarım arazisi 
2.041 hektardır.

Başlıca üretilen ürünler arasında pamuk, incir, üzüm, çiğit, 
buğday ve zeytin vardır. Ayrıca ilçede tarım ürünlerinin işlen-
diği atölyeler de mevcuttur. Bununla birlikte ilçede kullanılabilir 
tarım arazilerinde işlenen ürünler arasında en büyük payı incir 
almaktadır. Sonrasında ise zeytin ve sebzecilik gelmektedir. 
Pamuk üretimi giderek azalmaktadır. Turfanda sebzecilik ise 
son yıllarda gelişme göstermektedir. İlçede üretilen yaklaşık 
27 bin ton yaş incirin 7 bin tonunun ihraç edildiği bu haliyle 
ilçenin yaş incirin merkezi durumunda olduğu söylenebilir. 

Civarda bolca bulunan termal kaynaklardan yararlanarak özel-
likle Kızıldere Köyü'nde çıkarılan sıcak sulardan yararlanarak 
seracılık, elektrik üretimi ve termal otel işletmeciliği yapılmak-
tadır.1984 yılında ülkemizdeki ilk jeotermal enerji santrali ilçede 
kurulmuş olsa da İlçede sanayi istenilen düzeyde değildir. Ta-
rım ürünlerini işleyen birkaç küçük işletme mevcuttur.  Bunun 
yanı sıra 1974 yılında kurulmuş olan Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi bulunmaktadır. Mobilyacı, kaynakçı, tornacı vs. gibi 
47 küçük işyeri bulunmaktadır. Ancak 2002 yılında kurulan ve 
bugüne kadar yapılanma işlemlerine devam edilen organize 
sanayi bölgesinde 2014 sonlarından itibaren bir ivme yakala-
mış ve yatırımcılara yatırım arazisi tahsislerine başlanmıştır. Or-
ganize Sanayi Bölgesinde yer alan 33 adet parselin faaliyete 
geçmesi ile ekonominin güçleneceği ön görülmektedir.

Buharkent’in “Termal Turizm Merkezi” ilan edilmesine ilişkin 
Bakanlar Kurulu kararı, 13 Mart 2008 tarihli ve 26815 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı tarafından yürütülen Termal Turizm Master Planı 
çalışmaları dâhilinde gelen turistlerin tedavi amaçlı en az 14-21 
gün konaklayacakları ve günlük 2 saati geçmeyecek kür prog-
ramlarından geriye kalan zaman dilimlerinde günübirlik ulaşımın 
sağlanabileceği, termal merkeze yakın kültürel ve doğal alanları 
kapsayacak şekilde tur güzergâhları belirlenmiştir. Bu gelişme-
nin turizm yatırımlarını ileri seviyeye taşıyacağı söylenebilir.

Yine 2005 yılından bugüne düzenlenmekte olan taze incir fes-
tivallerinde incir konusunda konferans seminer gibi bilgilendirici 
faaliyetler düzenlenmekte ve her yıl en güzel incir seçilmektedir. 
2017 yılında Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi’nin de ka-
tıldığı festivalde dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri 
verilmiştir. 

Kaynakça
Güney Ege Kalkınma Ajansı (2012), Buharkent İlçe Raporu.
Buharkent Kaymakamlığı web sayfası, Erişim: 09.10.2017,   
http://www.buharkent.gov.tr/
Buharkent Belediyesi web sayfası, Erişim: 09.10.2017,  
http://www.buharkent.bel.tr
Milliyet web sayfası, Erişim: 09.10.2017, http://www.milliyet.com.tr/
buharkent-tin-dunyaca-unlu-taze-inciri-aydin-yerelhaber-2220338/
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Rakamların Diliyle

GÜNEY EGE
GEKA Bölgesi ile ilgili son istatistiki veriler

Güney eGe BölGesi üretim Odaklı kOOperatifler 

mevcut durum analiz Çalışması

2014-2023 Güney Ege Bölge Planı'nda, bölgede “bilgi ve 
kalite odaklı üreten, örgütlülüğü, verimliliği ve pazarlama ka-
pasitesi yüksek tarım sektörü oluşturulması” ve “yenilik, tek-
noloji, tasarım ve markalaşma kapasitesi yüksek sanayi dö-
nüşümünün sağlanması“ hedeflenmiştir. Kooperatiflerin de 
bu hedefe ulaşılması noktasında önemli araçlardan birisi ol-
duğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle kooperatiflerin mev-
cut durumunun belirlenmesi, rekabet potansiyeli ve gelişme 
yönünün değerlendirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası 
kıyaslamalara da atıf yapacak bir araştırmaya duyulan ihtiyaç 
nedeniyle “Güney Ege Bölgesi Üretim Odaklı Kooperatifler 

Mevcut Durum Analizi ve Strateji Belgesi” hazırlanmıştır.

2016 yılında gerçekleştirilen çalışma kapsamında aşağıda 
görüldüğü gibi üretim odaklı kooperatif türlerine odaklanılmıştır:

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Su Ürünleri Kooperatifleri
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri
Küçük Sanat Kooperatifleri
Üretim Pazarlama Kooperatifleri
Kadın Girişimi İşletme Kooperatifleri

İSTATİSTİKLER

Bütün bu kooperatif türlerinde Aydın, Denizli ve Muğla illerinde toplam 590 kooperatif bulunmaktadır. İllere ve türlerine göre 
kooperatif sayıları Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. İllere ve Türlerine Göre Kooperatif Sayıları

Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı (2016), Güney Ege Bölgesi’nde Üretim Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejileri

Kooperatifler Aydın Denizli Muğla TR32

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 111 194 150 455

Su Ürünleri Kooperatifleri 21 4 27 52

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri 21 17 23 61

Küçük Sanat Kooperatifleri 0 4 1 5

Üretim Pazarlama Kooperatifleri 1 10 1 12

İşletme Kooperatifleri (Kadın İşletme Koop) 2 1 2 5

Toplam 156 230 204 590
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Toplamda Denizli’de 230, Muğla’da 204 ve Aydın’da 156 
kooperatif bulunmaktadır. Türlerine göre 455 kooperatif ile 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri en büyük çoğunluğu oluş-
turmaktadır. Bu kooperatif türünü Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi, Su Ürünleri Kooperatifleri, Üretim Pazarlama Ko-
operatifleri, Küçük Sanat Kooperatifleri ve İşletme Koopera-
tifleri takip etmektedir.

Strateji Belgesi çalışmaları kapsamında mevcut durumun 
analiz edilmesi için bir anket çalışması yapılmış ve Tablo 1’de 
belirtilen kooperatiflerden temsil edecek şekilde bir örneklem 
belirlenmiştir. Bu bölümde; bölgede kooperatifler ile gerçek-
leştirilen anket sonuçları ve genel istatistikler ile bazı durum 
tespitleri özetlenecektir.  
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Şekil 1. Kooperatif Başkanlarının Eğitim Durumu

•	 Ankete katılan kooperatif başkanlarının %7’si üniversite 
mezunu, %48,4’ünün ilkokul mezunu olduğu tespit edil-
miştir.

•	 Kooperatiflerin yarısı son 3 yıldaki genel işletme performanslarını çok iyi ve iyi olarak değerlendirirken %15’i ise 
çok kötü ve kötü olarak değerlendirmektedir.

Tablo 2. Kooperatifin Son 3 Yıldaki Genel İşletme Performansı

Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı (2016), Güney Ege Bölgesi’nde Üretim Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejileri

Kooperatifler n % Kümülatif %

Çok İyi 19 11,9 12,6

İyi 68 42,8 57,6

İdare eder 40 25,2 84,1

Kötü 17 10,7 95,4

Çok kötü 7 4,4 100

Cevaplanmayan 8 5,0

Toplam 159 100
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Şekil 2. Kooperatifin İlgili Bakanlık Tarafından 
Son Üç Yıl İçinde Denetimi

•	 Kooperatiflerin yalnızca %20’si son 3 yılda Bakanlık ta-
rafından denetlenmiştir.

•	 Kooperatif Genel Kurulları %21,4 oranında düşük katı-
lımla gerçekleşmektedir.

Tablo 3. Kooperatif Ortaklarının Genel Kurula 
Katılım Düzeyi

Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı (2016), Güney Ege Bölgesi’nde 
Üretim Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme 
Stratejileri

n %

Düşük 34 21,4

Orta 71 44,7

Yüksek 47 29,6

Cevaplanmayan 7 4,4

Toplam 159 100

65

ge
ka

.g
ov

.tr



66

G
ün

ey
Eg

e

İSTATİSTİKLER

•	 İşletme finansmanına ilişkin mevcut sermayesinin yeterli olduğunu belirten kooperatiflerin oranı %2'dir. Son 3 yılda 
banka kredisi kullanan kooperatiflerin oranı %17'dir. Buna rağmen kooperatiflerin %66,7’si yeni yatırım yapmayı 
planlamaktadır.

Tablo 4. Mevcut Sermayesi Yeterli Olanlar ve Yeni Yatırım Planlama Durumu

Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı (2016), Güney Ege Bölgesi’nde Üretim Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejileri

n % n %

Evet 31 19,5 Planlayan 106 66,7

Hayır 115 72,3 Planlamayan 42 26,4

Cevaplanmayan 13 8,2
Kararsız/Belirsiz/
Cevaplamayan

11 6,9

Toplam 159 100 Toplam 159 100

•	 Kooperatiflerin %50’sinden fazlası kooperatiflerin geleceğine olumlu bakarken; %14'ü bölgelerindeki kooperatif-
lerin kapanacağını, %25'i aynı kalacağını, %61'i ise profesyonel üretim ve yönetime geçeceğini düşünmektedir.

Tablo 5. Bölgedeki İnsanların Kooperatifçiliğin Geleceğine Dair Genel Görüşü

Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı (2016), Güney Ege Bölgesi’nde Üretim Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejileri

n % n %

Çok Olumlu 11 6,9
Zamanla Profesyonel 

olacak
90 56,6

Olumlu 69 43,4 Aynı Kalacak 37 23,3

Orta 48 30,2 Kapanacak 21 13,2

Olumsuz 22 13,8
Diğer/

Cevaplanmayan
5 3,1

Çok Olumsuz 6 3,8 Toplam 153 96,1

Cevapsız 3 1,9

Toplam 159 100

•	 Kooperatiflerin %22'si gençlerin kooperatifçiliğe ilgisi 
olduğunu düşünmektedir. 

Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı (2016), Güney Ege Bölgesi’nde Üretim 
Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejileri

Tablo 6. Bölge Gençlerinin Kooperatifçiliğe İlgisi

n %

Çok İlgililer 8 5,0

İlgililer 25 15,7

Orta 65 40,9

Olumsuz 38 23,9

Çok Olumsuz 17 10,7

Toplam 153 96,2

Cevaplanmayan 6 3,8

Toplam 312 100

•	 Kooperatiflerim %39’unun depolama ihtiyacı varken 
%22'si soğuk hava depolama imkânlarının yeterli ol-
duğunu düşünmektedir.

Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı (2016), Güney Ege Bölgesi’nde 
Üretim Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme 
Stratejileri

Tablo 7. Depolama İhtiyacı Durumu

n %

Var 62 39

Yok 97 61

Toplam 159 100
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•	 Kooperatiflerin %84'ü üniversite, araştırma merkezi, kamu kurumu ya da başka bir kuruluşla ortak çalışma ya 
da işbirliği yapmamıştır. Kooperatiflerin %6'sı Ar-Ge faaliyeti yürütmektedir. Kooperatiflerin %35'i yönetim veya 
çalışanları için eğitim almıştır. Son 3 yılda kooperatiflerin %13'ü danışmanlık hizmeti almıştır. 

Tablo 8. Üniversite, Araştırma Merkezi, Kamu Kurumu ya da Başka Bir Kuruluşla 
Ortak Çalışma(Lar) ya da İşbirliği, Ar-Ge Faaliyetleri, Kurum İçi Eğitim Alma Durumu

Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı (2016), Güney Ege Bölgesi’nde Üretim Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejileri

İşbirliği n %
Ar-Ge 

Faaliyeti
n % Eğitim n %

Çok İyi 25 15,7 Var 9 5,7 Alındı 55 34,5

İyi 134 84,3 Yok 150 94,3 Alınmadı 104 65,4

Toplam 159 100 Toplam 159 100 Toplam 159 100

•	 Kooperatiflerin %46,5’i üretimde sorun yaşa-
maktadır. Üretime ilişkin kooperatiflerin %40'ı 
maliyetleri, %28'i tarım politikalarını, %20'si 
makine teçhizat eksikliklerini, %15'i ise ni-
telikli işgücü bulunamamasını sorun olarak 
görmektedir. Kooperatiflerin %41'i üretim 
yöntemi ve teknolojileri konusunda güncel 
gelişmeleri takip ederken yalnızca %6'sı üre-
timini işlenmiş ürüne dönüştürmekte,  %48'i 
üretimini işlenmiş ürüne dönüştürme planına 
sahiptir. Kooperatiflerin %91'i üretimde diğer 
kooperatiflere göre farklı bir yöntem/teknik 
kullanmadığını belirtmiştir.

•	 Kooperatiflerin %37'si en az 1 kez devletten kredi/teşvik kullanmıştır. %26'sı TKDK hakkında bilgi sahibi değilken 
sadece %5'i TKDK desteklerinden yararlanmıştır. Kooperatiflerin %50'si GEKA faaliyetleri hakkında bilgi sahibidir. 
Destek alan kooperatifler illerine göre dağılımı Denizli %44,6, Muğla %39,3, Aydın ise %16,1 şeklinde gerçek-
leşmiştir.
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Şekil 3. Destek Alan Kooperatiflerin İllere Göre Dağılımı

Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı (2016), Güney Ege Bölgesi’nde Üretim 
Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejileri

Tablo 9. Üretimde Yaşanan Sorun Kaynağı

n %

Maliyet 64 40,3

İzlenen tarım politikaları 44 27,7

Makine teçhizat 31 19,5

Arazi 25 15,7

İşgücü niteliği 23 14,5

Üretimdeki teknik konular 22 13,8

Diğer 17 10,7
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•	 Kooperatiflerin	sadece	%6’sı	ürününü	işleyerek	katma	değeri	yüksek	bir	ürün	haline	getirmektedir.	Kooperatiflerin	
sadece	%8,2’si	 iyi	 tarım	ya	da	organik	 tarım	yapmaktadır.	Bu	oran	oldukça	düşüktür.	Kooperatiflerin	yeni	ürün	
üretimi,	katma	değer,	yeni	üretim	teknikleri	konusunda	öncü	olmaları	beklenirken	bölgemizde	bu	tür	bir	yönelik	
olmadığı	görülmektedir.

•	 Kooperatiflerin	 pazarlama	 faaliyetleri	 incelendiğinde	
tüm	kooperatiflerden	sadece	 ikisinin	 ihracat	 yaptığı	
görülmektedir.	Anket	yapılan	kooperatiflerden	%36’sı	
satış	faaliyetlerinde	sorun	yaşadığını	belirtmiştir.	Pa-
zarlama	 faaliyetlerinde	 kullanılan	 araçlar	 incelendi-
ğinde	ise	%30	oran	ile	kişisel	ilişkilerin	önde	olduğu	
görülmektedir.	%19	ile	internet	pazarlama	faaliyetle-
rinde	kullanılan	araçlarda	ikinci	sırada	yer	almaktadır.

•	 Kooperatif	 ürünlerinin	 dağıtım	 kanalları	 incelendi-
ğinde	 ise	 %41,5	 oran	 ile	 kooperatiflerin	 tüccar	 ve	
komisyoncular	 ile	çalıştığı	görülmektedir.	Bu	durum	
aracıya	 bağlı	 kalma	 zorunluluğunu	 göstermekte-
dir.	 %19’u	 ürünü	 işlenmek	 üzere	 üreticiye	 verirken	
%19,5’i	doğrudan	tüketiciye	iletmektedir.

Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı (2016), Güney Ege Bölgesi’nde 
Üretim Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme 
Stratejileri

Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı (2016), Güney Ege Bölgesi’nde 
Üretim Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme 
Stratejileri

Tablo 10. Pazarlama Faaliyetinde Kullanılan Araçlar

Tablo 11. Dağıtım Kanalları

Frekans Oran (%)

Kişisel	İlişkiler 27 30,3

İnternet 17 19,1

Yurtiçi	Fuara	Katılım 14 15,7

Basılı	Medya	İlanı 9 10,1

Broşür/El	İlanı 8 9,0

Görsel	Medya	İlanı 6 6,7

Yurt	Dışı	Fuara	Katılı 5 5,6

Diğer 3 3,4

Toplam 88 100

Frekans Oran (%)

Tüccar/Komisyoncu 66 37,0

Üretici 30 16,9

Doğrudan	Tüketiciye 31 17,4

Toptancı 28 15,7

İnternet	Sitesi	(e-ticaret) 6 3,5

Diğer 17 9,5

Toplam 178 100

Şekil 4. Kooperatiflerin Ürün İşleme ve İyi Tarım/Organik Tarım Uygulama Faaliyetleri Yapma Oranı
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¨Bizi Sosyal Medyadan da 
Takip Edebilirsiniz¨
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 Yatırımcıların ilgilendikleri sektör, konu veya anahtar kelime ile destek
 arayarak çok sayıda destek unsuru içerisinde uygun desteğe tek tıkla
 ulaşmak mümkün. Tüm güncel desteklerin konu ve kurum bazında
 aranabildiği www.yatirimadestek.com devlet destekleri ve teşvikleriyle
 ilgili tüm bilgilere ücretsiz erişilmesini sağlayan Türkiye’de ilk internet
 sitesi. Eklenen teşvik robotu uygulaması ile T.C. Ekonomi Bakanlığı yatırım

teşvikleri kolaylıkla hesaplanabiliyor

Türkiye'nin ilk
Devlet Desteği Arama Motoru


