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AKTÖRÜ:
ZAFER KALKINMA AJANSI

Veli OĞUZ
T.C. Zafer Kalkınma Ajansı

Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet

gösteren Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER), Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden

oluşan TR33 Bölgesi’nin yerel ve bölgesel sürdürülebilir kalkınmasını sağlamaya yönelik hizmet

vermek üzere 2009 yılında kurulmuştur.
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üretim yapısının ve düzeyinin tespit ve analiz

edilerek öncelikli sektörlerin ve bu sektörlerde

uygulanacak stratejilerin belirlenmesi amacıyla

hazırlanmıştır. Bunun dışında planlama çalışmaları

kapsamında illerimize ilişkin verileri düzenli olarak

toplamakta ve Bölge Planı’nın uygulanmasına

yönelik daha ayrıntılı raporlar ve operasyonel

programlar hazırlanmaktadır. Bölge Planı’nın

uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan

ve Yerel Ekonomik Gelişme Programı (YEGEP) olarak

adlandırılan il bazlı operasyonel programlardır.

Türkiye'de yerleşim yerleri arasındaki sosyo-

ekonomik ilişki yapısını ve işleyişini belirlemek için

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan

“Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması”

çalışmasının ulusal alanda çıktılarından elde edilen

“Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri

(YER-SİS)” projesi internet sitesi portalı kullanıma

açılmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma

Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 26 kalkınma

ajansının kuruluşundan günümüze plan, program,

strateji, analiz raporları vb. niteliğinde hazırlamış

olduğu dokümanlara, internet üzerinden tek bir

platformdan kolayca ulaşılmasını sağlayan

“Kalkınma Kütüphanesi” web sitesi kullanıma

açılmıştır. Ajansımıza ait dokümanlara Kalkınma

Kütüphanesinden ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak adına Ajans

tarafından şimdiye kadar bölgeden 1.617 projeye

destek verilerek 291 milyon TL kaynak aktarılmış ve

paydaşların ortaya koyduğu eş finansman ile birlikte

toplam 556 milyon TL yatırım kazandırılmıştır. Ayrıca

projeler kapsamında 911 istihdam sağlanmış ve

37.676 kişi eğitim almıştır. Kütahya özelinde 386

projeye destek verilerek 67 milyon TL kaynak

aktarılmış ve paydaşların ortaya koyduğu eş

finansman ile birlikte toplam 142 milyon TL yatırım

kazandırılmıştır. Projeler kapsamında 216 istihdam

sağlanmış ve 11.305 kişi eğitim almıştır.

Bölgesindeki illere yatırımcı çekmek için ciddi bir

emek harcayan Ajans, 13.197 yerli ve yabancı

yatırımcıya sağladığı ücretsiz danışmanlık hizmeti ile 

Planlama, Araştırma ve Analiz 

Proje Geliştirme ve Uygulama 

Proje Destekleme ve İzleme

Yatırım Destek ve Tanıtım faaliyetleri olarak 4 ana

grupta toplanabilir.

Zafer Kalkınma Ajansı’nın görevleri arasında kamu

kesimi, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum

kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek ve bölge

illerinin sosyoekonomik kalkınmasına destek vermek

bulunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana birçok

başarıya imza atarak vizyon projeleriyle dikkat çeken

Ajans, farklı iş yapma kültürü ve adanmışlıkla

çalışmalarını sürdürmektedir.

Zafer Kalkınma Ajansının temel faaliyetleri;

Ajans faaliyetlerinin icrasından sorumlu olan Genel 

Sekreterlik dışında Ajans’ın diğer organları Yönetim 

Kurulu ve Kalkınma Kurulu’dur. Ajans’ın karar alma 

merci olarak görev yapan Yönetim Kurulu 

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin 

Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi 

Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları ile 

Genel Sekreterden oluşur. Bölge illerinde, yerel 

kurum ve kuruluşlarla yakın temas içinde 

çalışmalarını yürüten Zafer Kalkınma Ajansı, gerek 

merkezi yönetim ve yerel kurumlar arasında, gerekse 

özel sektörle kamu kurumları arasında katalizör 

görevi görerek, kalkınma olgusunun bütüncül bir 

yaklaşımla ele alınmasında önemli bir görev 

üstlenmektedir.

Ajans, ulusal plan ve programlarla uyumlu şekilde, 

yerel dinamikleri dikkate alarak, Bölge illerinin 

gelişimine yönelik stratejiler belirlemekte, eylem 

planları hazırlamakta ve istatistikler oluşturmaktadır. 

Ajans tarafından 2014-2023 yıllarını kapsayan Bölge 

Planı hazırlanmıştır. Bölge’de sektörlerin yarattığı 

katma değer ile yenilikçilik kapasite ve performansını 

arttıracak strateji ve öncelikleri belirleyen “TR33 

Bölgesi Yenilik Stratejisi” 2013 yılı itibarıyla 

tamamlanmıştır. Söz konusu çalışma ile etkileşim 

içerisinde hazırlanan “TR33 Bölgesi’nin Üretim 

Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analiz Edilmesi” 

çalışması, Bölge’nin sanayi sektöründeki 
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sı iş birliğini sağlamak amacıyla 44 yerel paydaşın 

katılımıyla Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme 

Merkezi (BİGEM) kurulmuştur. Operasyon 

kapsamında bölgede belirlenen rekabetçi 9 sektörde 

işveren ve çalışanlarla sektör uzmanları tarafından 

yüz yüze toplamda 750 adet anket düzenlenmiştir. 

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim 

programlarının hazırlanmasıyla beraber 3.000’e yakın 

KOBİ çalışanına, 500’ü aşkın KOBİ işverenine, 600 

kamu çalışanına toplam 11.000 adamxgün eğitim 

düzenlenmiş, 64 KOBİ’ye danışmanlık hizmeti 

sağlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında üniversite 

konferansları, uluslararası çalışma ziyaretleri gibi çok 

fazla faaliyet icra edilmiştir. Ajans, gerek teknik destek 

gerek mali destek mekanizmalarıyla projenin 

sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

2022 yılı Ocak ayında sözleşmesi imzalanan Aizanoi 

Antik Kenti’nin turizmden arzu edilen payı elde 

etmesi için hazırlanan güdümlü proje ile şehir içi 

karşılama merkezi, kazı deneyimleme evi, çini ve 

seramik atölyesi ile antik kafe Aizanoi’ye 

kazandırılacaktır. Toplam bütçesi 10 milyon TL olan 

“Aizanoi Alternatif Turizm Destinasyonu” isimli 

projeye Ajans 5,75 milyon TL destek sağlamaktadır. 

Kütahya, Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, 

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Kütahya 

Dumlupınar Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, sivil 

toplum kuruluşları, kamu kurumları ve sanatçılar 

başta olmak üzere ilgili tüm tarafların iş birliğinde 31 

Ekim 2017 tarihinde ilan edilen UNESCO Yaratıcı 

Şehirler Ağının yeni üyeleri arasında yer alarak, Zanaat 

ve Halk Sanatları alanında “Yaratıcı Şehir” unvanını 

almaya hak kazanmış bu sayede UNESCO tarafından 

Yaratıcı Şehir olarak kabul edilen dünyadaki 295 

şehirden biri olmuştur.

Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Kütahya 

Belediyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Ticaret 

ve Sanayi Odası, Çiniciler ve El Sanatları Odası ile 

birlikte hazırlanıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programına 

sunulan “Kütahya’da Dijitalleşme ve Yaratıcılık 

Ekosisteminin Geliştirilmesi” projesi destek almaya
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bunlardan 462 tanesinin yaklaşık 5.4 milyar TL'lik

yatırım yapmasına; bu yatırımlar kapsamında 11.854

kişinin istihdam edilmesine de vesile olmuştur.

Kütahya özelinde 2.258 yerli ve yabancı yatırımcıya

sağladığı ücretsiz danışmanlık hizmeti ile bunlardan

103 tanesinin yaklaşık 30 milyon TL'lik yatırım

yapmasına; bu yatırımlar kapsamında 5.337 kişinin

istihdam edilmesi sağlanmıştır.

ÖDÜLLER
2021 yılında Ajans, farklı kurum/kuruluşlarca 3 ödüle

layık görülmüştür:

İlk olarak Şubat ayında Ardahan’da düzenlenen

“Şehir Ödülleri Türkiye 2020” ödül töreninde

yürüttüğü vizyoner projeler ile “Yılın Kalkınma

Ajansı” ödülünü almıştır.

Ardından Nisan ayında Avrupa Kalkınma Ajansları

Birliği (EURADA)’dan TR33 Bölgesi’nde uygulanan 4.1

milyon Avro bütçeli ZAFER-İN: TR33 Bölgesi’ndeki

İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması

Operasyonu ile özel ödüle layık görülmüştür.

Son olarak ise Aralık ayında Türkiye İşveren

Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından

düzenlenen “Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün” ödül

programında Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı

- Kendin Yap Hareketi ile “Gençlerin Yolunu Açanlar”

kategorisinde ödül almıştır.

Bu ödüller haricinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme

Programı (SOGEP) kapsamında 2019-2020-2021

yıllarında Bakanlığa sunulan 42 projenin 37’sine

destek alarak en başarılı Ajans olmuştur. Projeler

kapsamında 47.5 milyon TL’si hibe olmak üzere

toplam 66.8 milyon TL’lik yatırım kazandırılmasına

öncü olunmuştur. Bu projeler kapsamında

istihdamda dezavantajlı olarak nitelendirilen toplam

1.139 vatandaşın ise çalışma hayatına katılım

sağlaması öngörülmüştür.

ÖNEMLİ PROJELER
Ajansın yürüttüğü, TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve

İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu

(Zafer-IN Operasyonu) ile Bölgedeki insan

kaynaklarının geliştirilmesi konusunda kurumlar ara-
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adam/saat eğitim aldı. Ayrıca 2021 SOGEP kapsamında Vestel 

Beyaz Eşya'nın  yararlanıcı olduğu "Vestel’le Kendin Yap 

Atölyeleri" isimli proje kapsamında 7'si yeni ilçede 

olmak üzere 8 ilçede daha Kendin Yap Atölyesi 

kurularak Bölge geneline yaygınlaştırılmaktadır.
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 hak kazanan 11 proje arasında yer almıştır. 

Kütahya’nın tasarım ve markalaşma başta olmak 

üzere, yaratıcı endüstriler alanında gelişmesini 

amaçlayan projenin bütçesi yaklaşık 3,9 milyon 

avrodur. Ajansımızın ortak olarak yer aldığı projenin 

Operasyon Tanımlama Belgesi (Operation Identification 

Sheet - OIS) geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. 

Projenin teknik şartnamesi (Terms of Reference – 

ToR) Bakanlık tarafından onaylanmış, ihale 

aşamasına geçilmiştir. Projenin uygulamaya 

geçmesinin ardından kurulacak merkezde zanaat ve 

halk sanatları alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler için 

tasarım, envanter geliştirme, diğer UNESCO Yaratıcı 

Şehirler Ağı üyeleriyle iş birliği geliştirebilecekleri 

online platform, Ar-Ge laboratuvarı ve ortak kullanım 

atölyeleri oluşturularak hizmete sunulacaktır. Merkezde 

ayrıca KOBİ’ler için serigrafi, sırlama, fırınlama, 

markalaşma ve pazarlama gibi hizmetler de yer 

alacaktır.

Zafer Kalkınma Ajansının Yeni Nesil Eğitim Mali 

Destek Programı kapsamında TR33 Bölgesinde 34 

ilçede kurulan 42 sabit, 6 mobil Kendin Yap Atölyesi 

kuruldu. Atölyelerde robotik kodlamadan endüstriyel 

tasarıma, dijital stüdyodan güzel sanatlara kadar 34 

farklı alanda 133 alt istasyon mevcut. Kendin Yap 

Hareketi kapsamında özellikle 6-14 yaş arasındaki 

çocuklarımızın algoritmik düşünme, robotik kodlama, 

tasarım, üretkenlik, yenilikçilik ve girişimcilik 

kapasitelerini geliştirmek amaçlandı. Ajans 

tarafından sağlanan 10 milyon TL desteğe ek olarak 

özel sektör, kamu kurumları, STK, yerel yönetim ve 

meslek kuruluşları arasından projelerde ortak/

sponsor olarak yer alan toplam 125 kurum / kuruluş 

1.6 milyon TL mali kaynak aktardı. Yine Kendin Yap 

Hareketi, lider teknoloji ve girişim şirketleri ile 

uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından da 

desteklendi. Aselsan, Arçelik, Robotis, Sanlab, Lego 

Education, İnsider, Microsoft, Habitat Derneği ve 

Bilim Kahramanları Derneği bu hareketin 

destekleyicileri oldu. Kendin Yap Atölyelerinde 

bugüne kadar 3.707 öğretmen, 36.229 öğrenci 70.381 
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