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Değerli Okurlarımız,
Dezavantajlı gruplar farklı özellikleri, ekonomik, sosyal, psikolojik ve fiziksel durumları, cinsiyetleri nedeniyle toplumdaki diğer insanlara göre toplumsal ve ekonomik
yaşama, süreçlere katılım oranları veya uyumları daha düşük olan kişilerden oluşur. İstihdamda diğer kişilere göre daha fazla güçlük çeken bu gruplar; kadınlar,
gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi dezavantajlı konumda olan kişilerden
oluşmakla birlikte, dezavantajlı grupların kapsamı ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Devletler, ülkenin koşullarına ve bu gruplara yaklaşım biçimlerine göre çeşitli özel istihdam politikaları izlemektedirler. Her sayısında farklı konulara değinilen
Güney Ege dergisinin bu sayısında “Dezavantajlı Gruplar” teması sizler için ele
alınmıştır.

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amacını taşıyan 2018 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında yıl boyunca
toplam 18 adet proje başvurusu alınmış ve 8 adet proje başarılı ilan edilmiştir.
Yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan
çalışmalarını destekleme amacı taşıyan 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında da yıl boyunca toplam 119 proje başvurusu alınmış olup 73 adet proje
başarılı ilan edilmiştir. Ayrıca Ajansımız 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında
Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Program
kapsamında toplam 30 milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır.
Bu sayımızda dezavantajlı kişilere yönelik uygulanmış projeleri ve bölgemizde bu
konuda gerçekleştirilen faaliyetlerin yanında dünya miras listesindeki eşsiz doğa
harikasından adını alan ilçemiz Pamukkale’nin görülmeye değer güzellikleri sunulmaktadır. Bölgesel kalkınma için çalışan Ajansımızın ve buna destek olan diğer
kurumlarımızın çalışmalarının Bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.
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Hasan KARAHAN
Denizli Valisi
Güney Ege Kalkınma Ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı

Ajansımız 2018 Ekim-Aralık ayları arasında dikkate değer çalışmalar hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla Antalya’daki 9. Yöresel
Ürünler Fuarı (YÖREX) ve bu yıl ilki düzenlenen Interfresh Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik İhtisas Fuarı ile 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam
Balı Kongresi etkinlikleri gerçekleştirilirken Bölge illerinden ileri teknoloji üzerine
çalışan, Ar-Ge yapabilme kapasitesine sahip firmalar ile İstanbul’da gerçekleşen
3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne katılım sağlanmıştır. Ajansımızın 112.
Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında ise sanayi ürünlerini yerlileştirmeye dayalı bir
ekonomik dönüşümü temellerini oluşturarak, milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesinin tesis edilmesi ve sanayi tabanının güçlendirilmesi amacıyla “Milli Teknoloji,
Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği” toplantısı gerçekleştirilmiştir.
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UZMAN GÖZÜYLE

DEZAVANTAJLI GRUPLARA
YÖNELİK ÖRNEK BİR UYGULAMA:

GüneyEge

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM
SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM

Hazırlayan: Harun KAPTANER / Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi
4

S

Bu bağlamda toplumumuzda dezavantajlı grup olarak
adlandırılan özel olarak korunması gereken gruplar arasında çocuklar, gençler, yaşlılar, özürlüler, göçmenler,
azınlıklar, eski hükümlüler, kadınlar, tek ebeveynli aileler
ve yoksulların sosyal dışlanmaya maruz bırakılmalarını
önlemek için AB kaynaklı birçok hibe programı muhtelif zamanlarda uygulanmıştır. Bu hibe programlarından
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında TR32 Bölgesi içinde örnek teşkil edebilecek bir projenin kısa bir özet bilgisi aşağıda sunulmuştur:
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osyal dışlanma ifadesi durağan olmaktan çok
aktif bir kavramdır ve bir dönüşümü ifade etmektedir. Bireyi sosyal hayata bağlayan ve onun Socious'un bir öğesi olmasını sağlayan ihtiyaçlarının yeterli
düzeyde karşılanmaması halidir. Gerek iktisadi, gerek
sosyal, gerekse kültürel ve diğer alanlardaki ihtiyaçların
karşılanmaması, bu alanlarda toplumla bütünleşmeyi
zorlaştırmakta ve hatta önlemektedir. Bireyin ihtiyaçlarının bütünsellik arz etmesi, bunların giderilmesinde
de entegrasyon gerektirmektedir. Herhangi bir alandaki yoksunluk o alandan başlayarak bireyin toplumdan
dışlanması sürecini başlatmaktadır. Dışlanmanın çeşitli
formları, neden olacağı sosyal patlama ve sosyal huzursuzluk tehlikesi, ona neden olan mekanizmaların
karmaşıklığı ve bu anomik duruma çözüm bulmanın
zorluğu sosyal dışlanmayı günümüzün en önemli sorunsallarından biri haline getirmiştir.

UZMAN GÖZÜYLE

DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN
TEKSTİL VE HAZIR GİYİM
1
SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMI PROJESİ

Proje Adı

Projenin Genel Amacı

GüneyEge

Diyarbakır'da önemli bir potansiyele sahip tekstil
ve hazır giyim sektöründe dezavantajlı grupların
istihdamı ve istihdamda sürdürülebilirliklerinin
sağlanmasıdır. Tekstil ve hazır giyim sektörünün
seçilmesinin sebebi, ilde gelişmekte olan sektörler içerisinde tanımlanmasıdır. Diyarbakır pamuk üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir.
Ancak tekstil üretiminin diğer aşamalarında üretim son yıllarda gelişmiştir. Teşvik sistemi kapsamında sunulan destekler ile ilde pamuktan iplik
üretimi için 2 büyük yatırım gerçekleştirilmiştir.
Tekstilin son aşaması hazır giyim sektöründe ise
yerelde belirli bir üretim kapasitesi bulunmaktadır. İlin tekstil ve hazır giyim sektöründeki avantajları nedeniyle tekstil ihtisas organize sanayi
bölgesi kurulmuştur.

1
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Projenin Hedef Grupları
•

Aile içi şiddet, yerinden edilme vb. sosyal,
psikolojik ve ekonomik sorunlar yaşamış
kadınlar (50 kadın)

•

Gecekondu bölgelerinde yaşayan yoksulluk riski altında olan kadınlar (75 kadın)

•

Kadınların bakmakla yükümlü oldukları çocukları (100 çocuk)

•

Tekstil İşletmeleri (100 işletme)

Bu proje Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı tarafından desteklenmiştir.
Kaynak: http://guntiad.org.tr/upload/resim/projebrosur.pdf

Projenin Özel Amacı
•

Dezavantajlı gruplardan daha önce iş gücüne katılım
sağlamayan ve özellikle aile içi şiddet vb. sosyal ve
psikolojik sorunlar ile karşı karşıya olan kadınların iş gücüne katılmalarını sağlamak.

•

Kadınların iş gücüne katılmalarının önündeki temel engellerden çocuk bakım hizmetleri için desteklenmelerini sağlamak.

•

Kadınların iş gücüne katılımı için mesleki eğitimlerini ve
işbaşı eğitimlerini sağlamak.

•

Kadınların iş gücü piyasası, iş arama, sosyal güvence
hakları ve toplumsal cinsiyet konularında eğitimlerini
sağlamak.

•

Tekstil ve hazır giyim sektöründe işletmelerin fiziki, yö-

netim, insan kaynakları, üretim vb. altyapılarının kadın
istihdamı için uygunluğunu analiz etmek.
•

Dezavantajlı gruplardan kadınların iş gücü piyasasında ayrımcılığa uğramasını engellemek için işletmelerin
ayrımcılık ile mücadele, her insanın eşit koşullarda eşit
ücretler ile iş hakkı konusunda farkındalıklarını sağlamak.

•

Kadınların temel iş gücü potansiyeli olarak değerlendirildiği tekstil ve hazır giyim sektöründe kadınların istihdamının geliştirilmesi için uygun çalışma koşulları,
ücret politikası ve destek hizmetlerinin sağlanması için
farkındalık oluşturmak.

•

Eğitim alan kadınlardan iş kurmak isteyen kadınların iş
kurma süreçlerini desteklemek.

•

Katılımcılara çeşitli destek eğitimleri sunularak iş gücü
piyasası ve toplumsal cinsiyet konusunda eğitimleri
sağlandı.

•

Tekstil işletmelerine yönelik eleman alımında ayrımcılıkla mücadele konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

•

Dezavantajlı grupların istihdamı konusunda yerel kurumlar ve işletmeler arasında işbirlikleri sağlandı.

Projenin Çıktıları

•

•

Dezavantajlı kişilerden seçilen hedef gruplarından 75
kişiye tekstil teknolojisi alanında eğitim verilmesi ve en
az %50'sinin işletmeler bünyesinde istihdam edilmesi
sağlandı.
Dezavantajlı kişilerden seçilen hedef gruplarından 75
kişiye hazır giyim konusunda eğitim verilmesi ve en az
%50'sinin istihdam edilmesi sağlandı.
Eğitim süresince kadınların bakım hizmetleri için desteklenmeleri sağlandı.

•

Eğitim alan kadınlardan 50 kişiye girişimcilik eğitimleri
ve sertifikası verildi ve en az 5 kadının KOSGEB desteği ile kendi işini kurması sağlandı.

•

Yereldeki tekstil işlemelerinin dezavantajlı grupların eğitimi için çalışma koşullarının analiz edilmesi sağlandı.

Başarı ile uygulanmış olan bu proje, Güney Ege Bölgesi'nin belirli yerleşim yerlerinde ikamet eden dezavantajlı grup olarak adlandırılan; yoksulluk riski altında olan
veya aile içi şiddete maruz bırakılmış olan kadınlar ve
sosyal dışlanma yaşamakta olan Roman vatandaşlar
içinde önemli bir sosyal içerme aracı olarak bölgenin
sosyo-ekonomik koşullarına uyarlanarak uygulanabilir.

geka.gov.tr

•
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HABERLER

AJANSTAN HABERLER

GüneyEge

SANAYİNİN GELECEĞİ,
BÖLGE PAYDAŞLARIYLA
TARTIŞILDI
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A

jansımızın 112. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı
“Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
konulu gündem maddesiyle 27 Kasım 2018 tarihinde Denizli’de gerçekleştirildi.
Toplantının “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda
Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu
oturumuna Ajansımız Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Genel
Sekreter Vekilimiz Özgür Akdoğan’ın yanı sıra Aydın, Denizli
ve Muğla illerindeki karar alma yetkisine sahip rektörler, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürleri, KOSGEB İl Müdürleri, Organize
Sanayi Bölgeleri Başkanları, iş dünyasından kanaat önderleri, sanayiciler, teknokent/teknopark müdürleri ve sanayi derneklerinin temsilcileri katılım sağladı.

mı” ile kısa vadede finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi,
ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması,
orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesinin de hedeflendiğinin altını çizdi.

Toplantıda “finansmana erişim, beşeri sermaye, kurumsal
yapılanma, fiziki altyapı, ulusal ve uluslararası pazara erişim
ve tutunma, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve
markalaşma, profesyonel danışmanlık gereksinimi, mevzuata dair sorunlar ve ekonomik belirsizlik vb.” konu
başlıklarında sanayimizin sorunları ve çözüm
önerileri konuşularak değerlendirildi.
Sanayi

Yolunda Sanayimizin
Geleceği” toplantısı
gerçekleştirildi.

Ajansımızın hazırladığı toplantıya ilişkin sonuç raporuna göre; özellikle
devlet destekleri, finansmana erişim ve mevzuata ilişkin sorunlar
ve çözüm önerileri öne çıkmıştır.
İlgili sorunlar ve çözüm önerileri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
iletilmiştir.

geka.gov.tr

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli
ürünlerini
Valisi Hasan Karahan, sanayimizin soyerlileştirmeye dayalı
run, talep ve beklentilerinin değerbir ekonomik dönüşümün
lendirilmesinin hedeflendiğini, çıtemellerini
oluşturarak, milli
kan sonuçların Sanayi ve Teknoloji
teknoloji,
güçlü
sanayi hamlesinin
Bakanlığının önümüzdeki dönem
tesis edilmesi ve sanayi tabanının
çalışmalarına ışık tutacağını söygüçlendirilmesi amacıyla “Milli
ledi. Karahan, 2019-2021 yıllarını
Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi
kapsayan “Yeni Ekonomi Progra-
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HABERLER

BÖLGEDEN HABERLER

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU
(OSB)

Hazırlayan: Aydın Yatırım Destek Ofisi



Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?



•

Bebeklikten itibaren karşısındakinin gözüne bakmada,
ortak dikkat ve işaret etme davranışlarındaki yetersizlik
ve isteksizlikle kendini belli eden,
Üç yaşından önce ortaya çıkan,
Ciddi sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğunun yanında
sosyal davranış, dil, algısal fonksiyonlar, tekrarlayan davranışlar ve ilgilerle kendini gösteren,
Yaşam boyu süren,
Belirtilerin görünümünde ve şiddetinde bireyden bireye
farklılık gösteren,
Hafiften ağıra kadar değişen çeşitli özellikleri olan gelişimsel nörobiyolojik bir bozukluktur.

OSB’nin sebebi kesin olarak henüz belirlenememiş olup, bu
konuda genetik, çevresel ve ailesel faktörlerin etkisine yönelik görüşler öne sürülmekte ve bilimsel araştırmalar devam
etmektedir.

•
•

GüneyEge

•
•
•
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Otizm Spektrum Bozukluğunun Nedeni Nedir?

Tek yumurta ikizlerinde çift yumurta ikizlerine oranla otizm
spektrum bozukluğu görülme yüzdesinin belirgin olarak yüksek olması, kardeşler arasında tekrarlanma riskinin %4 olarak
hesaplanması gibi istatistikler genetik etkenlerin otizm spektrum bozukluğunun nedenleri arasında olduğunu gösteren
bulgulardır.

Ağır metal zehirlenmeleri, mide ve bağırsak sorunlarına neden olan gluten, kasein proteinleri ve folik asit içerikli besinler
ya da vitaminler, antibiyotik kullanımının artması, omega-3 tüketiminin azalması, enfeksiyonlar gibi çevresel etkenlerden;
anne ya da babanın yaşlarının çocuk sahibi olmak için ileri
olması, eğitim ya da madde bağımlılığı, psikiyatrik hastalıklar
gibi ailesel etkenlerden her birinin OSB için birer risk faktörü olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu etmenlerin OSB ile
ilişkisi olduğuna dair kesin bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır.



Otizmin Belirtileri Nelerdir?

OSB’nin erken tanılanması ve müdahale edilebilmesi için
doğumdan hemen sonra 12-18 aylar arasında ortaya çıkan
belirtileri dikkate almak önemlidir.

Türkiye’de OSB’nin yaygınlık oranlarına ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. ABD’de otizm spektrum bozukluğunun her
68 çocuktan birini etkilediği ve erkek/kız görülme oranın 5/1
olduğu, yani erkeklerde daha fazla görüldüğü fakat OSB’nin
genelde kızlarda daha ağır seyrettiği belirtilmiştir.

 Otizmden Şüpheleniyorsak Nerelere Başvuru Yapmalıyız?
Otizmli bireylerin erken teşhisi çok önemlidir. Eğer çocuğunuzda OSB’nin belirtilerinin olduğundan şüpheleniyorsanız
aşağıda sıralanan yerlere başvuru yapabilirsiniz.
• Çocuk psikiyatrları
• Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Gelişimi Değerlendirme ve Takip Merkezi
• Tıbbi tanıdan sonra eğitsel tanı ve yönlendirme için
MEB’e bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri

 Neden Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere
Yönelik Ulusal Eylem Planı Yayınlandı?
Günümüzde OSB’nin hızlı bir şekilde artması sebebiyle OSB
olan bireylere yönelik spesifik çalışmalar yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının
yeni engellilik politikasının bir sonucu olarak her engel grubunun sorunlarının ayrı ayrı çalışılmasının alanın sorunlarının
tespitine ve çözümüne hazırlayacağı katkı nedeniyle “Otizm
Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem
Planı hazırlamıştır.
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OSB olan çocuklarda görülen erken belirtiler aşağıdaki gibi
sıralanmıştır:
• Uygun göz kontağı kuramama,
• Sıcak ve neşeli ifade yoksunluğu,
• İlgi ve keyif paylaşımı yoksunluğu,
• İsmine tepki verme yoksunluğu,
• Jestleri gösterme yoksunluğu,
• Sözsüz iletişim koordinasyonunda yoksunluk,
• Nesnelerle tekrarlı hareketler ile vücudun duruşu veya
kollar, eller ya da parmaklarla yapılan tekrarlı hareketler.

HABERLER

BÖLGEDEN HABERLER
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Eylem Planı oluş
Yönelik Aydın İli

Aydın’da eylem planına dahil olan kurumlar; Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Aydın Gençlik Hizmetleri Spor İl
Müdürlüğü, Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, GEKA, İş-Kur, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi, İl Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı, Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfıdır.
Aydın ili eylem planı doğrultusunda çalışmalar başlatılmıştır.
Yapılan çalışmaların amacı;
• OSB hakkında farkındalığı arttırmak,
• OSB’de erken teşhisin önemini vurgulamak,
• Ailelere yönelik hizmetleri geliştirmek,
• Eğitsel değerlendirme, özel eğitim, destek eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini geliştirmek,
• İstihdam süreçlerini ve çalışma hayatındaki imkanları geliştirmek,
• Sosyal hizmet, sosyal yardım ve toplumsal yaşama katılımı sağlamaktır.

Aydın’da Otizm Spektrum Bozukluğu
Olan Bireylere Yönelik Yapılan
Çalışmalar Nelerdir?

GüneyEge

Aydın için oluşturulan Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik
Eylem Planı'nda yer alan kurumlar eylem planı kapsamında,
2018 yılında OSB farkındalığı ve erken tanı için bazı çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü;
• Çeşitli il müdürlüklerinde çalışan kamu personellerine,
kreşte görevli çocuk eğiticisi ve bakım elemanlarına, belediyede görevli zabıta memurlarına, koruyucu aile hizmetinden yararlanan ailelere ve sosyal hizmet öğrencileri
de olmak üzere toplamda 913 kişiye otizm farkındalığı
eğitimi verilmiştir.
• Otizmli bireye sahip 46 aileye ev ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve ihtiyaçları tespit edilmiştir.

12

•

Aydın Sağlık İl Müdürlüğü;
•

•
•

•

•

Farkındalık çalışmaları kapsamında; toplumda otizm
spektrum bozukluğu konusunda bilinçlendirme, halk
eğitimleri ve meslek gruplarının, özellikle öğretmenlerin,
öğrencilerin ve öğrenci velilerinin eğitimlerini yapmış ve
toplumu bilinçlendirmek için otizm broşürleri ve afişler
dağıtmıştır.
İl genelinde görev yapan tüm aile hekimlerine ve aile
sağlığı elemanlarına konu ile ilgili eğitimler vermiştir.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında
Kadın Doğum ve Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu’nda çocuk ergen ruh sağlığı uzmanı tarafından ailelere ve hastane çalışanlarına sunum yapılmış ve eşzamanlı olarak Hidayet Sayın Konferans Salonu’nda Aydın
İl Sağlık Müdürlüğü olarak stand çalışması düzenlemiştir.
İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz tarafından konu ile ilgili çeşitli
faaliyetler gerçekleştirmiştir. Söz konusu etkinliklerde,
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından otizm spektrum bozukluğu konusunda toplumsal bilinci arttırmak
amacıyla hazırlanan afişler asılmış, el broşürleri dağıtılmış
ve katılımcılara bilgilendirme yapmıştır.
"Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı"
kapsamında "18-36 Ay Çocuk Değerlendirme Formu"
aile hekimleri tarafından doldurulmaktadır.
2018 yılı ilk 9 ay içinde il genelinde 11.325 form taranmış olup, çocuk gelişimi ve değerlendirme takip
merkezi tarafından risk tespit edilen 827 çocuk, 2. ve
3. basamak hastanelerimizde çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniklerinden randevuları alınarak yönlendirilmiştir.

Yönlendirilen 827 çocuktan 15 çocuk yeni tanı almıştır.
2018 yılı ilk 10 ayda 6248 gebe ve ailelerine periyodik
olarak eğitim vermiştir.

Aydın il Milli Eğitim Müdürlüğü;
•

5 farklı ilçede toplam 9 seminer ile okul öncesi eğitimi
öğretmeni, sınıf öğretmeni, ortaokul ve lisede çalışan
branş öğretmenleri olmak üzere 225 öğretmene otizmin
tanımı, özellikleri, nedenleri, tanılama süreci, eğitim hakları ve diğer yasal hakları hakkında bilgi verilmiştir.

Efeler Belediyesi;
•

Efeler Belediyesi'ne ait otizmli bireylerin yararlanabilmesi için otizm spor eğitim merkezi bulunmaktadır. Otizm
spor eğitim merkezi olarak amaç, otizmli bireylere yönelik verilen beden eğitimi ve spor uygulamaları ile otistik bireylerde gelişim alanlarında karşılaşılan eksikliklerin
tamamlanarak otizmli bireylerin sosyal hayatta var olabilmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda merkezde eğitim
gören otizmli 80 bireye haftanın belirli günlerinde spor
eğitimi verilmekle birlikte, masa tenisi, paten ve bisiklet
öğretimi de sağlanmaktadır.

Otizm Eylem Planı doğrultusunda Aydın’da altı ayda bir eylem
planı değerlendirme üst kurulu toplanarak paydaş kurumlarla
yapılan çalışmalar değerlendirilmekte ve tekrar altı aylık hedefler belirlenmektedir. Bu doğrultuda Aydın’da yapılan çalışmalar devam edecektir.
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•

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olması
nedeniyle Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü tarafından otizmli bireylerinde katılımıyla çeşitli etkinlikler ve salon programı gerçekleştirilmiş, otizm
rengi olan mavi balonlar uçurulmuştur. Ayrıca Müdürlük
binası mavi ışıklandırılarak, restoranlara OSB’yi tanıtan
Amerikan servisleri dağıtılarak otizm farkındalığı oluşturulması sağlanmıştır.

HABERLER

AJANSTAN HABERLER

DALYAN VE FETHİYE
İNGİLTERE’DE TANITILACAK

GüneyEge

Ajansımız, Ortaca
Kaymakamlığı, YDA Dalaman
Havaalanı, DLM Tours&Travel
ve Eco Travel işbirliğiyle İngiliz
medya mensupları Muğla’nın
tanıtımı için Fethiye ve
Dalyan’da ağırlandılar.
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İ

ngiltere'de özellikle turizm ve seyahat alanında yayın yapan gazete, dergi, televizyonların yanı sıra bu alanda azımsanmayacak takipçiye sahip seyahat bloggerları
ile sosyal medya fenomenlerinin ağırlandığı tanıtım gezisi 4-9 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Dalyan’da tekne turuyla başlayan gezide katılımcılar, Dalyan İztuzu Plajı ve Köyceğiz
Gölü’nü görme imkanı bulurken ünlü mavi yengeci de tatma şansını yakaladılar.
Ziyaretçiler için alternatif turizm imkanlarının sunulduğu gezide Köyceğiz Gölü’nde
balık tutma etkinliği de gerçekleştirildi. Akşam yemeğinde Ortaca ve Köyceğiz’deki
protokol üyelerinin yanı sıra bölgenin önde gelen turizmcileriyle de bir araya gelen
heyet, Muğla’yı tanıma ve tanıtma fırsatı yakaladıkları için yetkililere teşekkürlerini
ileterek memnuniyetlerini dile getirdiler.

geka.gov.tr

Videoyu
buradan
izleyebilirsiniz
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HABERLER

AJANSTAN HABERLER

Etkinlikte tarihten doğaya, adrenalin sporlardan termal ve
sağlık turizmine, doğa ve kültür turizminden Ege yemek
kültürüne kadar geniş bir yelpazede Ortaca, Akyaka, Dalyan ve Fethiye destinasyonlarının turizm potansiyeli tanıtıldı.
Ziyaretin 2’nci gününde Kaonos Antik Kenti, caretta caretta
adlı deniz kaplumbağalarının tedavi edildiği rehabilitasyon
merkezi ziyaret edildi. Sultaniye kaplıcalarında da çamur
banyosunu deneme imkanı bulan ekip Muğla narenciye
ürünlerinin olduğu bahçelere ziyaret gerçekleştirdi. Ardından Dalyan çarşısında vakit geçirilip Zeytin Dostu Derneği
tarafından yöresel zeytin ve zeytinyağına ilişkin sunum yapıldı ve zeytinyağı tadımı etkinliği gerçekleştirildi.

GüneyEge

Tanıtım etkinliğinin Fethiye bölümü için 3’üncü gün Ölüdeniz ve Kayaköy’ü ziyaret eden heyet Babadağ’a çıktı ve
heyetten yamaç paraşütü yapmak isteyenler muhteşem
manzarayı gökyüzünden seyretme fırsatı yakaladılar. Etkinliğin son iki günü ise Xanthos Vadisi, Saklıkent Kanyonu,
Tlos ziyareti, Fethiye şehir merkezi gezisi ile tekne turu etkinliği gerçekleştirildi. Akşam yemeğinde Fethiye’deki protokol üyeleri ve turizm temsilcileriyle bir araya gelen ekip 9
Aralık 2018 tarihinde bölgemizden ayrıldı.
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Türkiye'nin ilk
Devlet Desteği Arama Motoru

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. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı yatırım teşvikleri kolaylıkla hesaplanabiliyor

HABERLER

BÖLGEDEN HABERLER

AYDIN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
SOSYAL
BELEDİYECİLİKLE
DEZAVANTAJLI
GRUPLARIN
YANINDA
Hazırlayan: Aydın Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

S

osyal belediyeciliği tabana yayarak uygulayan belediyeler arasında ön sıralarda gelen Aydın Büyükşehir
Belediyesi, dezavantajlı kesimlerle sosyal dayanışmayı en üst seviyede tutuyor. Her vatandaşa ayrım yapmadan
eşit ve adil hizmet verdiklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir
Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dezavantajlı bireylere ve
çocuklarla kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık uyguladıklarını
söylüyor.

GüneyEge

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ortaya koyduğu projelerle özel
olarak korunması gereken gruplar arasında yer alan çocukların, gençlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların ve yoksul vatandaşların fizyolojik, psikolojik, sosyal, sağlık, ekonomik ve
kültürel olarak hayatın içerisinde olmalarını sağlıyor.
Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazlarından olan toplumsal
dayanışmayı hayatın her alanında uygulayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, temel olarak dezavantajlı her vatandaşa sürekli
ulaşabilmek için tabana yaydığı Aydın Büyükşehir Belediyesi
Hizmet Ağı'nı kullanıyor.

18

Aydın'da Sosyal Belediyecilik
Anlayışı
Aydın'da her vatandaşla ihtiyaç duyulduğu anda temas kurmak üzerine kurulmuş olan hizmet ağı, bugün sağlık takibinden sosyal yardımların dağıtılmasına, günlük olarak yemek
dağıtımından hasta nakline, dezavantajlı bireylerin, yaşlıların
ve engellilerin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında oluyor. Aydınlı vatandaşların da memnuniyet ve sevgisini kazanmış olan
hizmet ağı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi her gün binlerce
vatandaşla temas ediyor.

Büyükşehir Hayata Dokunuyor
Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirerek her zaman
her kesimden dezavantajlı bireyin yanında olan Büyükşehir
Belediyesi, onların hayatlarını kolaylaştırmak için de çalışmalar yürütüyor. Özel beslenme diyeti uygulamak zorunda olan
çölyaklılar halk ekmek büfelerinden ekmek ve özel un temin
edebilirken, ihtiyaç duyan her engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi veya beyaz bastonu da Büyükşehir Belediyesi
tarafından karşılanıyor.

Bunun yanı sıra ekonomik durumu iyi olmayan ailelere gıda,
kömür ve giyecek gibi temel tüketim malzemeleri sağlanırken
çocuklar için de kırtasiye malzemeleri sağlanıyor.
Özel kaynaşma ve dayanışma yemekleri ve özel günlerde
düzenlenen programlarla engelli vatandaşların bir arada dayanışma içerisinde kalmalarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle engelli vatandaşların hayata tutunmalarına da
yardımcı oluyor.

Başkan Çerçioğlu:
“Vatandaşlarımızın Yanındayız”
Aydın'daki dayanışma kültürüne "Aydın'da hiç kimse soğuktan üşümez, karnı aç yatağa gitmez" ifadesiyle vurgu yapan
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal belediyecilik
uygulamalarının artarak devam edeceğini belirtiyor.
Büyükşehir Belediyesi'nin dezavantajlı her bireyin istihdamdan, yaşam kalitesinin artırılmasına, sağlık hizmetlerine kadar
pek çok alanda yanlarında olduğunu hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her vatandaşımızın
yanında olmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğim günden
beri dezavantajlı sayılabilecek grup ve bireylerin gerek sosyal, gerek ekonomik olarak toplumdaki diğer bireylerle eşit
koşullarda yaşayabilmesi için hassasiyetle birçok çalışmaya
imza attık. Aydınlılar geleneklerimizde olduğu gibi bu dayanışma kültürünü yaşatıyor. Aydın'da hiçbir vatandaşımızı yatağa
aç yatırmıyoruz, hiçbir vatandaşımızı soğuktan üşütmüyoruz.
Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde bu sosyal belediyecilik
anlayışımızı temel alıyoruz" diye konuştu.
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı’nın yanı sıra çocuk,
kadın, yaşlı konuk evleriyle de ihtiyaç duyan herkesi kucaklayan Aydın Büyükşehir Belediyesi bu faaliyetleri ile sosyal belediyecilik anlayışının vatandaşların zor zamanlarında yanlarında
olmak olduğunu bir kez daha gösteriyor.

HABERLER

BÖLGEDEN HABERLER

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN
DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK
ÖRNEK UYGULAMALAR
Başta Sevgi Eli olmak üzere Belediyemiz engelli ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik
diğer belediyelere de örnek olabilecek bir çok projeye imza attı.

Hazırlayan: Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

21 Mart Dünya Down Sendromlular
Farkındalık Günü
Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafeterya çalışanlarının birlikte organize ettiği “21
Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü”nde Down
sendromlu çocukların hazırladığı gösteriler vatandaşların beğenisine sunulmuştur.

Sevgi Eli Faaliyetleri

GüneyEge

"Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” anlayışı ile hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kurulan
Sevgi Eli 2006 yılından beri faaliyet göstermektedir. Kuruluş
ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürüterek, 2018 yılı içerisinde 891 aileye 12.270 adet
ev eşyası yardımı yapılmasını, afet nedeniyle evi zarar görmüş
40 ailenin ev eşyası vb. ihtiyaçlarının yeniden temin edilmesini sağlamıştır.
Sevgi Eli’ne 4.159 vatandaşın yapmış olduğu ayni bağış ile
29.531 vatandaşın ihtiyacı karşılanmıştır. Ayrıca 25.000 adet
gıda yardımı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.		
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Belediyeye kayıtlı engelli
vatandaşları hastane ve
rehabilitasyon merkezlerine gidip gelebilmelerini
sağlamak amacıyla servis hizmeti verilmektedir.
2018 yılı içerisinde kayıtlı vatandaşların 787 kez bu hizmetten
yararlanmaları sağlanmıştır.
Belediyeye başvuruda bulunan engelli vatandaşların raporlarının uygunluğuna göre 144 adet tekerlekli sandalye, 61 adet
akülü tekerlekli sandalye, 31 adet beyaz baston ve 45 adet
konuşan saat dağıtılmıştır.

Evsizlere Büyükşehir Şefkati
Kış aylarını sokakta geçirmek zorunda kalan evsiz vatandaşların barınma ve gıda ihtiyaçları belediye tarafından karşılanmıştır. Uygulama ile 2018 yılında 174 vatandaşın bu hizmetten yararlanmaları sağlanmıştır.

Hasta Yatağı Yardımı
Yatalak olan vatandaşlara belediye evde sağlık ekibinin inceleme raporları doğrultusunda 292 adet hasta yatağı dağıtılmıştır.

Hasta Nakil Hizmeti
Denizli’de ikamet eden, yatağa bağımlı, engelli ve sedye ile
taşınması gereken hastaların sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından evlerine ya da sağlık kuruluşlarından diğer bir
sağlık kuruluşuna nakli tam donanımlı hasta nakil ambulansı
ile gerçekleştirilmiştir.
2018 yılında 2058 vatandaşa 10.068 kez ambulansla nakil
hizmeti verilmiştir.

Evde Sağlık Hizmetlerinin
Yürütülmesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dahilinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ile Kent Konseyi işbirliğiyle 5
engelli genç kızın hayalini gerçekleştirdi. Engelli kızlara gelinlik
giydirildi, kına yakıldı ve müzik eşliğinde katılımcıların gönüllerince eğlenmesi sağlandı.

Denizli’de ikamet eden yaşlı, yatağa bağımlı, engelli, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen
hastaların (tanısı konulmuş sağlık
sorunu olan hastaların) tedavisi
ev ortamında takip edilmektedir. Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlara uzman
ekipler tarafından doktor muayenesi, enjeksiyon uygulaması,
serum takılması ve takibi, sonda takibi, pansuman ve yara
bakımı, tansiyon ve kan şekeri ölçümü, kolostomi torba değişimi, trakeostomi bakımı, peg bakımı hizmetleri verilmiştir.

Sosyal Alarm Cihazı

2018 yılında 5850 vatandaş 122.517 kez evde sağlık hizmetlerinden yararlanmıştır.

Sosyal alarm hizmeti ile yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını tek
başına karşılayamayan idarenin uygun gördüğü kişilerin yalnızlıklarının giderilmesi ve güvende olduklarının hissettirilmesi
amacıyla 2018 yılında 45 kişinin evine sosyal alarm cihazı
kurulmuştur.

Evde Bakım Hizmetlerinin
Yürütülmesi

Sevgi Eli Engelli Düğünü

Glütensiz Gıda
Dağıtımı
Çölyak hastası olan vatandaşlara ramazan ayında glütensiz ürünler içeren gıda paketi dağıtımı
yapılmaktadır.

Maddi durumu yetersiz, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı,
yatalak, engelli (%40 üzeri) ve bakıma muhtaç vatandaşların
kişisel bakım (saç-sakal bakımı, tırnak kesme, gerektiğinde
yatakta banyo) ve ev temizliği (toz alma, yerleri süpürme, cam
kapı temizliği) ihtiyaçları belediye tarafından karşılanmaktadır.
2018 yılı içerisinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım
ve Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi 5.533 aileye, 19.182
kez ev temizliği ve 38.272 kez kişisel bakım hizmeti vermiştir.
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Engelli Vatandaşlara Yönelik Yardım
Faaliyetleri
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MUĞLA’DA ENGEL YOK
“Soğuk ve yağmurlu havaları anlıyorum ki bütün bir kış evden dışarı çıkmasam da sesimi çıkarmadım. Ama, bu güzel havalarda birkaç günde bir kez bile dışarıya çıkmak, oyunlar oynamak istiyorum. Çok şey mi istiyorum?” diye düşündü Ayşe, konuşsa kelimeler
boğazında düğümlenebilirdi böyle konular açıldığında. Sonra annesinin cep telefonundan mesaj alındı sesi geldi. Annesi “kızım sen
bakıver” dedi mutfaktan. “Aman annee ne olacak, ya bankadan ya da belediyedendir. Kaçıyor mu gelince bakarsın” üşengeç bir
edayla annesini yanıtladı. Sonra televizyonda zap yapmaya devam etti. Birazdan annesi Nermin Hanım, elinde tepsi böreği ve çaylarla geldi. Tepsi böreğinin kokusu odadaki kasveti dağıttı dağıtmasına ama Ayşe’nin içindeki kasvet olduğu yerde duruyordu. Annesini
üzmemek için zoraki bir gülümsemeyle “Yine döktürmüşsün anneciğim, ellerine sağlık” dedi, annesi telefona bakarken “Afiyet olsun
canım kızım, dışarı çıkamıyoruz bari evde kendimizi şımartalım. Aaa, mesaj Emine hanımdan gelmiş. Yarın Kışla Parkı'nda pilav günü
etkinliği varmış. Ayşe’nin içindeki kasvet dağılıvermişti. “Yaşa be Emine abla, Allah senden razı olsun, bir iki ay sonra da Menderes
abi patlatır bir etkinlik” dedi ve iştahla tepsi böreğini yemeye başladı.

Y

ukarıdaki kısa hikayedeki Ayşe kızımız ile annesi temsili
olsa da Emine Hanım ile Menderes Abi Muğla’nın özel
bireylerinin ablası ve abisi. Hikayede geçen durum aynen yaşanmamış olsa da benzerlerinin çok sık yaşandığını kimse inkar edemez. Muğla, özel sektörü, sivil toplum kuruluşları,
kamu kurumları ve yerel yönetimleriyle engelli bireylerine ve ailelerine “kıymetli ve özel” olduklarını hissettirmek için elinden geleni yapıyor. Bazen toplumsal farkındalığı artırmak bazen de özel

bireylere unutulmadıklarını göstermek için farklı gün ve haftalar
düzenlenmektedir. Ayrıca, farklı kurum kuruluşlarla sivil toplum
örgütleri yaratıcı etkinlikleri ve uygulamaları da hayata geçirmektedirler. Öyle ki, bir engelli vatandaşın hayatını kolaylaştırmak,
ya da bir hayalini gerçekleştirmek için toplumun farklı kesimleri
seferber olabiliyor. Yazımızın devamında 2018 yılında Muğla'da
engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen etkinliklerden ve sağlanan hizmetlerden sadece bir kısmını sizlerle paylaşıyoruz.

Hazırlayan: Muğla Yatırım Destek Ofisi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Engellilere ve
Ailelerine Yönelik Hizmetleri

GüneyEge

Engelli Ailelerine Kısa Mola
Muğla ili içerisinde ikamet eden
5 yaş üstü engelli yakını olan
tüm engelli ailelerinin kendilerine
vakit ayırabilmelerine, özel işlerini
yapabilmelerine, bu süre içerisinde de engelli bireylerin güven
içerisinde eğlenceli vakit geçirebilmelerine yönelik bir hizmettir. Engellilere eğitim vermeyi
değil, onların eğlenceli vakit geçirmesini sağlamayı amaçlayan
bu hizmetten engelli aileleri ayda
dört defa üçer saat yararlanabilmektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bu hizmet
Menteşe, Milas ve Fethiye ilçelerinde devam etmektedir.
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Engelsiz Plajlar

Engelsiz Yaşam Festivali

Engelli vatandaşların plajlara ve denize ulaşımının sağlanabilmesi ve güvenle denize girebilmeleri için plajlar engelli erişimine uygun hale getirilmiştir. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin
yaptığı düzenlemelerle tekerlekli sandalye kullanan engelliler
denize kolaylıkla ulaşabilmekte ve ayrıca bedensel engelliler
için özel olarak dizayn edilmiş yüzer şezlonglarla, engelliler
yüzme bilmeseler dahi denize girebilmektedirler. Dalaman Sarsala Plajı, Datça Hastaneönü Plajı, Datça Karaincir Plajı, Datça Taşlıca Plajı, Ortaca SARÇED Plajı, Ula Akyaka Plajı, Milas
Ören Plajı, Bodrum Kumbahçe Plajı, Bodrum Turgutreis Plajı,
Milas Güllük Plajı, Marmaris Hisarönü Plajı, Köyceğiz Ekincik
Plajı, Fethiye Aksazlar Plajı, Dalaman Kayacık Plajı olmak üzere
toplam 14 plaj engelli erişiminin bulunduğu plajlardır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İzmir,
Aydın ve Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin ortak düzenlediği festivalde, 45 ilden
gelen engelli bireyler tanışıp
doyasıya eğlendiler. 23 eylül 2018 tarihinde kortej yürüyüşü ile
başlayan festivalde engelli bireyler tarafından defile, dans, halk
oyunları, ‘Cici kızlar’, ‘İzci grubu ritim’ ve Harmandalı Zeybeği
gösterileri gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Gürün, festivalin amacının engelli bireylerin bir gün de
olsa, değişik illerden gelenler ile tanıştırmak olduğunu belirtti.

Engellilerin erişebilirlik konusunda yaşadığı sıkıntıların
çözümünde etkili olabilmek
amacıyla Muğla Büyükşehir
Belediyesi bünyesinde Engelli Hizmet Masası oluşturulmuştur.
Muğla’da ikamet eden, en az %40 engel oranına sahip engelli vatandaşlardan, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak
durumda olanların bulundukları mekânlardan sağlık kurum
ve kuruluşuna, kamu kurum ve kuruluşlarına, banka, noter,
tamirat hizmetleri veren kuruluşlara, gönüllü kuruluşlara ve
sosyal aktiviteleri için gerekli olan kuruluşlara olan ulaşımları
özel donanımlı Büyükşehir Belediyesi araçlarıyla sağlanmaktadır. 3 Aralık 2015’te hizmete vermeye başlayan Engelli nakil araçları Fethiye, Ortaca, Marmaris, Bodrum, Menteşe ve
Milas birimlerinde birer tane olmak üzere toplam 6 araçla
hizmet vermektedir.

Engellilerin kamudaki haklarının neler olduğunu soru cevap şeklinde anlatan kitapçık,
Büyükşehir Belediyesi tarafından basılarak engellilere ve
engelli ailelerine dağıtılmaktadır. Engelli Hakları Kitapçığı engellilere, engelli yakınlarına ve
engelli hakları konusunda bilgi almak isteyen tüm vatandaşlara
hizmet vermek amacıyla hazırlanmıştır. Kitapçığın bir özelliği de
arka kapağındaki CD sayesinde hem görme engelliler hem de
işitme engelliler için anlaşılabilir olmasıdır. Toplam 6.000 adet
CD’li olarak basılarak dağıtımı devam etmektedir.

Sessizliğime Ses Ol Projesi
Muğla’da yaşayan işitme engelli ailelerin 0-4 yaş arası bebekleri ile iletişim sorunlarını gidermek, bebeklerinin ağladıkları zaman fark etmelerini sağlamak amacıyla Sessizliğime
Ses Ol Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında işitme engelli
anne ya da baba özellikle uykudayken bebeğinin ağladığını
veya uyandığını fark edememektedir. Bebek odasına bir cihaz,
anne ve babanın yatağına ya da yastığının içine titreşimli bebek telsiz cihazı yerleştirilerek bebek ağlamaya başladığında
cihaz devreye girmektedir. Böylece bebeğin ağlama sesiyle
yatak titreşmeye başlamaktadır. Titreşimli uyarı anne ve babayı
uyandırarak bebeklerinin ihtiyacını karşılamasını sağlayacaktır.
Böylece işitme engeli bulunan anne ve babanın çocuk sahibi olma konusundaki tereddüdünü uyanamama konusunda
gidererek huzurlu, sağlıklı, mutlu bebekler yetiştirmesini sağlamak hedeflenmiştir.
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Engelli Hizmet Masası ve Engelli
Nakil Araçları

Engelli Hakları Kitapçığı
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Muğla’nın Özel Bireyleri için
Özel Etkinliklerinden Bazıları
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık
Günü

30 Yıllık Dalış Hayali
Gerçek Oldu

Her biri biri cevher, her biri sahip olduğu yeteneklerini coşkulu bir şekilde göstermek istiyor. Muğla Engelliler Derneği
tarafından Kışla Parkı'nda düzenlenen 2 Nisan Dünya Otizm
Farkındalık Günü etkinliğinde otizmli bireylerin kimisi sportif
yeteneklerini kimisi de halk oyunlarındaki maharetlerini sergiliyor. Etkinliğe katılan protokol ve vatandaşlar şundan çok
emin; Onlar kadar yaptıkları işe kimse yüreğini koyamaz!

Bodrum'da Bedensel Engelli Tuncay Kırbaş’ın 30 yıldır hayallerini süsleyen dalış tutkusunu gerçekleştirmek için 3
Aralık 2017 Dünya Engelliler Günü’nde Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuruda bulunur ve yaklaşık
6 ay sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu,
ekibi, Bodrum Belediyesi ve Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu’nun destekleriyle bu hayal gerçekleşir. Hem de dalış için
en güzel yerlerden birinde Bodrum’un Bardakçı Koyu’nda, Bodrum
Belediyesi Dalış Ekibindeki
profesyonel dalgıç ve eğitmenleri
eşliğinde.

Gören Göz Projesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının işbirliğinde görme engellilerin bağımsız hareket edebilmelerine destek olmak amacıyla başlatılan proje kapsamında 112 görme engelliye “Gören Göz
Cihazı”, Muğla Valisi Esengül Civelek’in ve Muğla Protokolünün katıldığı toplantıyla dağıtımı yapılmıştır. 41 ilde 5 bin adet
cihazın dağıtıldığı proje kapsamına dahil edilen illerden bir
tanesi de Muğla olmuştur.
Konuşan baston da denilen, içerisinde barındırdığı “navigaston” uygulaması sayesinde sesli komutlarla görme engellileri
gitmek istediği yere ulaşmasını sağlayan Gören Göz Cihazı,
sahip olduğu navigasyon özelliği sayesinde görme engellilerin erişilebilirliğini kolaylaştırıyor.

Engelliler için düzenlenen gün ve haftaların belki de en
önemli katkısı, farkındalığı artırmanın yanı sıra sorunlarını
ve çözüm taleplerini tüm kamuoyunun önünde dile getirebilecekleri ortamların oluşmasıdır. 10-16 Mayıs tarihleri
arasında düzenlenen Engelliler Haftası da önemli bir hafta.
Engelli dernekleri yöneticilerinin Muğla Valisi Sayın Esengül
Civelek’i ziyaretleriyle başlayan etkinlikler bir hafta boyunca
devam etmiştir.

Satranç Turnuvası

GüneyEge

Fethiye Engelsiz Yaşam
ve Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüğünde 7 Haziran
2018 tarihinde 4'üncüsü
düzenlenen Satranç Turnuvası örnek etkinliklerden
bir tanesi. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü Fethiye
şubesince düzenlenen ve artık gelenek halini alan satranç
turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri İl Müdürü
İlkay Türkoğlu tarafından takdim edilmiştir.
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Yılbaşı Kutlaması

Basketbol Gösteri Maçı

Yılbaşı, hep umutların yeşerdiği yeni hayallerin belki de en
çok kurulduğu zamandır. Herkes en çok değer verdikleriyle
bir arada girmek ister yeni yıla. Böyle bir günde engelli bireylerle yeni yılı karşılamak yapılabilecek en güzel etkinliklerden.

Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne
dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği basketbol gösteri maçı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıldı.
Kıyasıya bir rekabete sahne olan maçta, Ortaca İşitme
Engelliler Spor Kulübü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serkan
Öçalmaz ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in takımına karşı
sahadan 14-30’luk skorla galip ayrıldı.

Fidan Dikimi
Atölye Çalışmaları Sergisi
Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün “Sanatla
Bağlan Hayata” projesi kapsamında, Litvanya, Bulgaristan,
Hırvatistan, Portekiz ve Ukrayna'dan gelen 33 katılımcı ve
özel bireylerimiz ile yapılan atölye çalışmaları sergisi Milas
M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi koordinatörlüğünde Milas’ta yapıldı. Engelli gençlere sanat yoluyla iletişim kurma, davranış kazanma, toplumsal yaşama
adaptasyon becerilerini kazandırarak, onların sanat yoluyla
istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamayı amaçlayan ve katılımcılara sertifikalarının da verildiği sergiye yetkililerin yanı sıra
STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Muğla Zihinsel Engelliler Derneği bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Törene
Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer
Yılmaz, İl Müdürümüz İlkay Türkoğlu ve İl Müdür Yardımcılarımız ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Fidan
dikiminin ardından ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür
Merkezi'ne geçen il protokol üyeleri engellilerimiz ile birlikte
"Engelsiz Sinema" gösterisini izlediler.
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GÜNEY EGE’NİN AR-GE
VE İNOVASYON YÜZÜ
İSTANBUL’DA TANITILDI

M

imar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından
organize edilen 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve
Sergisi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Sergi Sarayı'nda 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

GüneyEge

İki gün süren zirve ile Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon stratejilerine katkı sağlanması, teknolojide ulaştığı noktanın
gösterilmesi ve üniversite, sanayi, kamu işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca etkinlik ile yenilikçi projelerin
yatırıma dönüştürülmesi, ulusal ve uluslararası sanayici ve
yatırımcılara teşvik olanaklarının tanıtılması ile yatırımların
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Aydın, Denizli ve Muğla
illerinden ileri teknoloji üzerine
çalışan, Ar-Ge yapabilme
kapasitesine sahip, bu alanda
ürün ve projeler üreten firmalar
Ajansımız çatısı altında 3.
Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve
Sergisi’ne katıldılar.

artması için tüm bileşenleri ve paydaşları ortak platformda buluşturulması hedeflenmiştir.
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Zirve; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı himayelerinde,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı destekleri, İstanbul Valiliği, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, TOBB (Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği) ve DEİK’in (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) katkılarıyla düzenlendi. Zirvenin ilk gününe Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez de katıldı.
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lan temsilcilerle bir araya gelerek yeni iş bağlantılarının yolunu
açacak görüşmeler sağladılar. Bunların yanı sıra, zirve boyunca diğer stant alanlarında sergilenen Ar-Ge alanında gerçekleştirilmiş projeleri yakından inceleme fırsatı da buldular.

Türkiye'nin dört bir yanından üniversiteler, teknoparklar, kalkınma ajansları, Ar-Ge merkezleri, bankalar
ve özel sektör temsilcileri bir
araya gelerek, Ar-Ge ve inovasyon alanında Türkiye’nin
mevcut durumunu, gelecek
yol haritasını ve dönüşüm için
yapılabilecekleri konuştular. Etkinlik esnasında firma ve kuruluşlar sergi
alanındaki stantlarında yenilikçi ürün
ve projelerini tanıtırken, zirvede dijital
dönüşüm, siber güvenlik, sanayinin dönüşümü ve iletişim sektörünün yenilikçi dönüşümü gibi konularda konuşmalar ve paneller
gerçekleştirildi.

GüneyEge

Güney Ege Bölgesi’nde yüksek katma değerli yeniliğe dayalı
üretimi ve dönüşümü hedefleyen Ajansımız, bu amaçla ArGe ve inovasyon alanında destek programlarından ulusal/
uluslararası etkinliklere katılıma kadar çeşitli çalışmalar yürütmektedir.
Ajansımızın etkinlik kapsamında tahsis ettiği 18 m2 stant alanında Aydın, Denizli ve Muğla’dan ileri teknoloji üzerine çalışan, Ar-Ge yapabilme kapasitesine sahip, bu alanda ürün
ve projeler üreten firmalar katılım sağladılar. Firma temsilcileri;
akıllı uygulamalar ve görüntü işleme, teknik tekstil, robotik,
yenilenebilir enerji, doğal kompoze taş imalatı, ozon teknolojisi, paslanmaz ürün teknolojisi, elektronik devre ve yazılım,
bitkisel ilaç ile doğal sağlık ürünleri gibi çeşitli alanlarda yenilik
içeren, bölgeye yüksek katma değer sağlayacak ve alanlarında öncü olabilecek projelerinin tanıtımını gerçekleştirdiler.
Ayrıca firma temsilcileri özel sektör, kamu kurumları, üniversite, Ar-Ge merkezleri ve kalkınma ajanslarından etkinliğe katı-
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Üniversiteler, teknoparklar, kalkınma ajansları ve Ar-Ge
merkezlerinde geliştirilen inovatif projelerin, tanıtılmasına,
hızla yatırıma dönüşmesine, benzer projeler arasında ortak
çalışmalar yapılmasına, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine, Türkiye’nin teknoloji ihraç eden ülke hedefine
ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen
etkinlik esnasında Türkiye’nin geleceğinde Ar-Ge
ve inovasyonun belirleyici rolü ile ticarileşmenin vazgeçilmezliği vurgulanırken zirvenin iş birliklerine
vesile olması ve ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşma sürecini
hızlandırması temenni edildi. Türkiye'nin bölgede ve dünyada etkinliğini sürdürebilmesi ve daha da
güçlenmesi için inovasyonun
olmazsa olmaz olduğu mesajı
öne çıktı.

HABERLER

BÖLGEDEN HABERLER

Aydın için geçmişte bir hayal proje olarak görülen ADÜ Teknokent, günümüzde devletimizin desteği ve ekip olarak sıkı
çalışmamız ile yüksek teknoloji kökenli firmaların oluşmasını
ve gelişmesini teşvik eden, beyin göçünü önleyen, Aydın'a,
bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayarak, refah düzeyini arttıran bir yapıya bürünmüştür.
Dünyada ilk teknokent bilindiği üzere 1951 yılında Stanford Üniversitesi’nin desteği ile kurulmuştur. Silikon vadisi
olarak da adlandırılan bu yapı şüphesiz dünyanın en başarılı örneğidir. HP, Intel, Apple, Google, Ebay, Yahoo gibi
şirketler burada kurulmuştur. Bu örnekten hareketle, ADÜ
Teknokent olarak, tarım, sağlık turizmi, enerji gibi alanlarda

ihtisaslaşarak dünyaya yön verecek şirketlerin bizim teknoloji geliştirme bölgemizden çıkmasını amaçlamaktayız. ADÜ
Teknokent yakın bir zamanda ülkemizin firma sayısı, Ar-Ge
ve destek personeli sayısı ve iş hacmi bakımından en büyük teknokentlerinden biri olacaktır.
ADÜ Teknokent şu anda hakem süreci devam eden firmalar ile birlikte 27 firma ve 60 çalışan, yakın zamanda 30
firma ve 75 çalışan ile 605 metre kare kapalı alanda yüzde
yüz doluluk oranına ulaşmış bir şekilde faaliyette bulunmaktadır. Rektörümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr.
Cavit Bircan önderliğinde çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz.

HABERLER
ADÜ Teknokent, TÜBİTAK’ın Düzenlediği Girişimcilik ve
Yenilikçilik Yarışmasında Bölge Birincisi Oldu
Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak, TÜBİTAK Tarafından Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde
düzenlenen 2238-Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması'nda
“Bölge Birincisi” oldu.
Açık öğretim fakülteleri dâhil, ön lisans ve lisans öğrencileri
arasında girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı artırmak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri
olan öğrencilerin, fikirlerini hayata geçirmelerine
yönelik uygun ortamı hazırlamak amacıyla TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmada, Ege Bölgesi’nden katılan 50 girişimci arasından ilk
sırada yer aldı.

GüneyEge

ADÜ Teknokent’de ön kuluçka bölümünde
bulunan öğrencilerden Enes Demirel ve
Canberk Hayretdağ’ın “Daily Career 24”
isimli çalışması, TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması'nda Ege Bölge Birincisi oldu.

30

ADÜ Teknokent 'ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’,
‘ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi',
'18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'
Belgelerini Aldı

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme AŞ Genel Müdürü
Doç. Dr. Cemal İyem, ISO kalite belgelerinin Adnan Menderes Üniversitesi ve ADÜ Teknokent için önem arz ettiğini
belirterek, "Bu konudaki hassasiyetimizi tüm işlerimize yansıtıyoruz" dedi.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi;
bir kuruluşun müşterilerinin gereksinimlerine, yasal ve mevzuat şartlarına uygun ürünler temin edebilme
yeterliliğine sahip olduğunu, müşteri
memnuniyetini sürekli artırmakta olduğunu gösterebilmek için sahip olması gereken şartları belirler.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
ﬁrmalara faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan çevre etkilerinin belirlenmesi; bu etkilerin büyüklüklerinin
değerlendirilmesi sonrasında da bu
etkilerin en aza indirilmesi konusunda
yardımcı olan bir araçtır. Standard ﬁrmaların kendileri için önemli olan çevre konularına yönelmesine fırsat tanır.

18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi
İş Sağlığı ve Güvenliği, bir kuruluşun
gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, taşeron çalışanlarının,
ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve
güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların bütünüdür.
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ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

AYDIN
DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

DÜNYA MİRAS LİSTESİNDEKİ EŞSİZ
DOĞA HARİKASINDAN ADINI ALAN İLÇE;

GüneyEge

PAMUKKALE

Pamukkale, kentin üniversitesi
ve teknokentinin yanı sıra
UNESCO Dünya Miras
Listesi’ndeki Pamukkale
ile Hierapolis Antik
Kenti'ne; Karahayıt’tan
Çamlık Parkı'na, Bağbaşı
Yaylası’ndan teleferiğe,
tarihi Denizli evlerinden
Akhan Kervansarayı’na kadar
uzanan birçok doğal, tarihi ve
kültürel değere ev sahipliği
yapmaktadır.
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Hazırlayan: Denizli Yatırım Destek Ofisi

Batıda Sarayköy ilçesi, doğuda Çal ilçesi, kuzeyde Güney ilçesi, güneyde Tavas ilçesi, kuzeybatıda Buldan ilçesi, güney batıda Merkezefendi
ilçesi, güney doğuda Honaz ilçesi ile çevrilidir.
Nüfusu 343.290 kişi olan Pamukkale ilçesi, 791
km2 yüzölçümüne sahip olup denizden yükseltisi
428 m’dir. Denizli’nin en büyük ilçesi konumundaki Pamukkale, Türkiye ortalamasının üzerinde
bir nüfus yoğunluğuna sahiptir.

Dünyanın tanıdığı eşsiz doğa harikası pamuksu
travertenlerden ismini alan ilçenin tarihini, Denizli’nin merkez tarihi ile birlikte değerlendirmek uygun olacaktır. Çünkü Denizli’nin kurulduğu şehir,
bugünkü Pamukkale ilçe sınırları içinde yer almakta olup ilk defa bugünkü şehrin 6 km kuzeyinde,
Eskihisar Mahallesi civarında MÖ (261-245) yılları
arasında Suriye Kralı 2. Antiyokustheos tarafından kurulmuş, kraliçenin adına “Laodike” istinaden de “Laodikya” denilmiştir.

geka.gov.tr

Denizli’nin ilçelerinden olan Akköy ilçesinin adı,
12.11.2012 tarihli, 6360 sayılı Kanun ile Pamukkale olarak değiştirilmiş ve sınırları genişletilmiştir.
Pamukkale adıyla anılmaya başlayan yeni ilçemiz, kentin üniversitesi ve teknokentinin yanı sıra
UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Pamukkale
ile Hierapolis Antik Kenti'ne; Karahayıt’tan Çamlık
Parkı'na, Bağbaşı Yaylası’ndan teleferiğe, tarihi
Denizli evlerinden Akhan Kervansarayı’na kadar
uzanan birçok doğal, tarihi ve kültürel değere ev
sahipliği yapmaktadır. Kentin modern ve yeşil yüzünün simgesi olan ilçe, dünyada marka bir değer olan adını aldığı Pamukkale ile özdeşleşmiştir.
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DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

Pamukkale-Hierapolis Antik Kenti’ne Hoşgeldiniz...
Ayakkabılarınızı çıkardınız ve pamuksu travertenler üzerinde
güzel bir yürüyüş yaptınız, doğal değerlerden bir anda tarihe uzanıp Hierapolis Antik Kenti içerisinde yer alan nekropol alanlar, antik tiyatro ve diğer kültürel değerleri gezdikten
sonra, Hierapolis Arkeoloji Müzesi’ne uğramayı unutmayınız…

Doğal güzellikler eşliğinde ziyaret ettiğiniz film karesinde olduğunuz hissini uyandıran tarihi mekanlardan sonra, kışın
kar yağarken bile sıcacık sularında yüzebileceğiniz Kleopatra Antik Havuzu’nda yazın serinlemeye ne dersiniz? Mineralli termal su size sağlık sunarken, suyun altında bulunan
tarihi kalıntılar, havuzu çevreleyen çiçekler sizi büyülü bir
ortama götürecektir.

Türkiye’nin En Fazla Ziyaret Edilen Ören
ˇ
Yeri, Denizli’ye Doganın
Hediyesi...

GüneyEge

Antik çağlardan günümüze Pamukkale, termal şifalı sıcak
suları ve pamuksu görünümü nedeniyle her zaman dikkat
çeken sağlık ve şifa merkezi olarak anılan bir yer olmuştur.
Pamukkale mitolojide, tanrıçaların güzelleşmek için şifalı sularında yüzdüğü yer olarak Tanrılar Diyarı olarak anılan
Hierapolis ile birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer
almaktadır. Hierapolis; Roma İmparatorluğu Dönemi’nde
çevresi ile birlikte tam bir sağlık merkezi olan, sahip olduğu
15’ten fazla hamama binlerce insanın sağlıklarına kavuşmak için geldiği Pagan ve Hristiyanlık dönemlerinin önemli
kentlerindendir.
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.

Kahvenizi
Yudumlarken Pamukkale’yi Izlemek
.
ˇ
Isterseniz, Natural Park’a Ugrayın...

ˇ Termal Kür ve Saglık
ˇ Merkezi Adayı
Gelecegin
Mekanı...

Yüzme havuzu da bulunan Natural Park ise; Karahayıt yolu
kenarında Pamukkale travertenlerinin bittiği noktada, travertenlerin bir bütün olarak izlenebildiği, ziyaretçilerin fotoğraf
çekerken dinlenebildiği, yeme-içme imkânlarını görsel bir
şölen eşliğinde sunan nefes alma yeridir.

Pamukkale ilçesi bu özellikleri ile ilin sağlık, termal, inanç ve
kültür merkezi olarak öne çıkmaktadır. İlçenin ve dolayısıyla
ilin; Karahayıt/Pamukkale bölgesinde yer alan başta oteller
olmak üzere konaklama alanları, tıp merkezi, Karahayıt’ta
yapımı süren Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile birlikte modern bir “termal kür ve
sağlık merkezi” haline getirilmesine yönelik birçok alt ve üst
yapı çalışması, tanıtım faaliyeti halen sürdürülmektedir. Bu
doğrultuda Karahayıt’ın Hierapolis ile bağlantısı yürüyüş ve
bisiklet yolları ile güçlendirilmiş, Karahayıt içindeki ormanlık
alanda yürüyüş ve oturak alanları oluşturulmuş, Karahayıt
ve Pamukkale’nin tüm dünyaca bilinen bir sağlık kenti olması ve ortalama geceleme sayısının 14 güne yükseltilmesi
amaç olarak belirlenmiştir.
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Günümüzde ise Pamukkale ve Karahayıt Bölgesi’nde yer
alan şifalı termal sular, Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti yıllardır yerli turistlerin yanısıra dünyanın pek
çok ülkesinden turistlerin ilgi odağı olmuştur. Pamukkale’nin
pamuksu bulutların üstünde yürüyormuş izlenimi veren beyazlığını mevcut termal suda bulunan kalsiyum karbonattan
alan travertenlerinde yaz kış sıcak su olması, doğal güzelliklerin Hierapolis Antik Kenti’nde yer alan tarihi değerler ile
iç içe geçmesi, yıl boyu ziyaretçilerin gelmesini sağlamaktadır. Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından olan
Pamukkale ile dönemin Kutsal Kenti Hierapolis; “Türkiye’nin
2015, 2016 ve 2017 yıllarında en fazla ziyaret edilen ören
yeri”dir.

AYDIN
DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

Karahayıt Kaplıcası; Kırmızı Suyun
Şifasıyla Buluşma Yeri...

Pamukkale termal kaplıca sisteminin bir kolu sayılan, suyunun bileşimi, Pamukkale kaynağına benzemekle birlikte
sıcaklığı daha fazla, serbest karbondioksiti daha az olan,
5.000 yıllık şifa kaynağı Karahayıt Kaplıcaları, Pamukkale’nin

5 kilometre kuzeyinde bulunan ismini aldığı Karahayıt’ta yer
almaktadır. Radyoaktivesi yüksek, hipertermal, hipotonik
bir maden suyu olan, içeriğinde bikarbonat, sülfat, karbondioksit, kalsiyum, magnezyum, demir bulunan kaplıcanın
suları üç kaynaktan çıkmaktadır. Kaplıcanın yaklaşık 60°C
sıcaklıktan çıkan termal suyunun içindeki maden oksitlerin
sebep olduğu kırmızı, yeşil ve beyaz renkli travertenler doğa
harikası bir görünüme sahipken kaplıcanın adı “Kırmızı Su”
diye de anılmaktadır.
Ege Üniversitesi Hidroklimatoloji Enstitüsü’nün verdiği rapora göre, Karahayıt’ın kendine özgü kırmızı renkli termal suyu
ve termal çamuru, içindeki zengin mineralleri ile eşsiz bir
sağlık kaynağıdır. Karahayıt’ta bulunan turistik tesislerde kırmızı su ve termal çamur sayesinde birçok hastalık ve sağlık
sorunlarınıza şifa bulabilirsiniz. Ajansımızın desteklediği bir
proje ile faaliyete geçirilen Karahayıt’ta bulunan Nobel Tıp
Merkezi’nde ise, uzman doktor ve fizyoterapistler eşliğinde,
termal su, termal çamur ve modern cihazlar kullanılarak verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetini alabilirsiniz.

ˇ ile Randevunuz Var,
Kentin Merkezinde Doga
Çamlık Parkı...

GüneyEge

Denizli’yi Kuşbakışı jzlemek ve Yemyeşil
ˇ
Dogayla
Buluşmak için, Teleferik...
Denizli’nin yerel halkına ve gelen konuklarına sunduğu güzel
etkinliklerden biri de; Kervansaray Mahallesi’ndeki Bağbaşı
Kent Ormanı ile 1.500 m rakımlı Bağbaşı Yaylası arasındaki yaklaşık 2 saatlik mesafeyi 6 dakikaya indiren teleferiktir.
Özellikle yaz aylarında sıcak havalardan kaçan ziyaretçiler
için, Bağbaşı Yaylası’nda bungalov evlerde ya da kamp alanında konaklamak veya günübirlik ziyaretler nefes aldıran
etkinliklerdendir. Kış aylarında ayrı bir lezzeti olan bu mekânlar 4 mevsim ayrı bir keyifle ziyaret edilebilmektedir.
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Girdiğiniz andan itibaren bambaşka bir dünyada olduğunuzu hissettiren, sizi kentin yoğunluğundan arındıran, ormandaki ağaçları ve kuş cıvıltılarıyla sakinliğe davet eden Çamlık Parkı’nda piknik yapabilir, çay bahçesinde semaverde
demlenen çayınızı içebilir, yürüyüş yapabilir ya da yemyeşil
ağaçların arasında doğayla buluşmak üzere koşabilirsiniz.
Kentin merkezinde size cennetten bir köşede olduğunuzu hissettiren Çamlık Parkı’nın bitki örtüsü kızılçam, yalancı
akasya piramidal ve dallı servi, akçaağaç gibi türlerdir. Yürüyerek parkın çıkışında dağın kente bakan yüzündeki Seyir
Tepesi’nden, kenti izleyebilirsiniz. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nün içinde yer aldığı ve de Pamukkale Üniversitesi
Kampüsü’ne bitişik olan Çamlık Parkı’nın en önemli özelliklerinden birisi de özellikle yaz geceleri için vazgeçilmez olan
güvenli bir ortamda gece piknik yapma imkânını sunmasıdır.

Tarih, Kültür ve Yaşam Kokan Evleri ile
Pamukkale

Denizli’nin jnsan Kaynaklarının
Yetiştigiˇ Yer...

Pamukkale ilçesinde; tarihe ışık tutan, döneminin özelliklerini yansıtan tarihi evler bulunmaktadır. Bunlar; Abdüllüoğlu
Evi, Balcı Evi, Denizli Konağı, Külahçıoğlu Un Fabrikası, Sürücü Evi’dir.

Yetişmiş insan kaynakları güçlü olan Denizli’de; Pamukkale ilçesi eğitim yönüyle de öne çıkmaktadır. Pamukkale ilçesinde yer alan 1992 yılında kurulan, 95323 mezun
veren ve 55102 öğrenciye sahip Pamukkale Üniversitesi;
2076 akademik ve 1464 idari personeli ile 6 enstitü, 16
fakülte, 3 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulunun yanında çeşitli branşlarda 35 adet uygulama ve araştırma merkezi ile faaliyet göstermektedir.

Sanatla tarihin kesiştiği mekan olarak günümüzde Külahçıoğlu Un Fabrikası, Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, Denizli Konağı ise Denizli Öğretmen Evi Delikliçınar
Şubesi olarak hizmet vermekte olup restorasyon aşamasında kullanım amacına bağlı olarak bahçesinin iki cephesine
ilave dükkanlar yapılan Tarihi Balcı Evi de, günümüzde Bez
Bebek Müzesi, dükkanlar ise kafeterya ve etkinlik salonu
olarak kullanılmaktadır.

Selçuklu’dan Kalan Dönemin Ticaret ve Kültürünün
ˇ Tarihi Miras, Akhan Kervansarayı...
Buluştugu
UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Akhan
Kervansarayı, Laodikya ile Colossae Antik Kentleri arasındaki tarihi yol üzerinde yer almaktadır. Düzgün kesme
işçiliği, zengin ve yoğun taş süslemeleri, gelişmiş mekân
tasarımları, kaleyi andıran görüntüsü ile dikkat çeken anıtsal
yapı örneğindeki kabartmalarda, kuş ve Denizli’nin bir diğer
sembolü dolapçı güvercin figürleri ile barış, güven ve gücün simgelendiği görülmektedir. Akhan 2011 yılında restore
edilmiş olup günümüzde restoran olarak hizmet sunmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi aralarında mühendislik, tıp, diş,
mimarlık ve tasarım, teknoloji, turizm ve teknik eğitim ile
müzik ve sahne sanatlarının da olduğu fakültelerden; fen,
sosyal bilimler, arkeoloji ve sağlık bilimlerinin olduğu enstitülere, fizik tedavi ve rehabilitasyon, yabancı diller ve uygulamalı bilimler yüksekokullarına kadar uzanan birimleri
ile bilgiyi yaşamla bütünleştirerek, birbirinden farklı alanlarda ihtiyaç duyulan çağdaş, bilgili, yenilikçi, yaratıcı ve
girişimci genç beyinler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Pamukkale Üniversitesi kampüs alanında; ileri teknoloji,
inovasyon ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösterecek firma ve kuruluşlara en uygun maliyet çerçevesinde,
dünya kalitesinde, etkin teknokent hizmetleri sunma, ileri
teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir
araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurma, ileri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etme misyonu ile
kurulan “Pamukkale Teknokent” akademik, ekonomik ve
sosyal yapının bütünleştiği organize bir araştırma ve iş
merkezi olarak Denizli’nin iş ve yatırım ortamı için avantajlar sunmaktadır.
Tüm bu özellikleriyle ilçe önemli tarihi, kültürel ve doğal
değerlere ev sahipliği yaparken güçlü insan kaynakları yetiştirmekte, teknolojik gelişmeye odaklanmakta ve de antik
dönemde olduğu gibi ünlü bir sağlık merkezi ve kür kenti
olma yolunda ilerlemektedir.
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GüneyEge

SAĞLIKLI YAŞAM OKULU VE
ALTERNATİF TURİZME KATKI
NÜVE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
AYDIN
38

Ajansımız tarafından 257.334,28 TL destek verilen
proje toplam 539.778,86 TL bütçe ile tamamlanmıştır.
Proje kapsamında; pilates aleti, trambolin, LPG integral
masaj aleti, masaj yatağı, pressoterapi cihazı, elektroterapi cihazı, ESWT cihazı, vücut analiz tartısı, kolon

hidroterapi cihazı, ozonterapi cihazı, güneş enerjisi sistemi, ısı pompası, havuz ozonlama sistemi ve oxygen
cihazı alınarak tesis bir sağlık okulu niteliğine dönüşmüştür.
Projenin tamamlanmasıyla tesisteki; rehabilitasyon hizmet çeşitliliği ve sunulan spor imkanları artmış, arınma
sistemi geliştirilmiş, temiz enerji uygulamasıyla sağlık
okulu temasının oluşturulmasına katkı sağlanmıştır. Ayrıca proje bölge turizminin gelişmesine ve çeşitlenmesine katkı sağlayarak sağlık turizmi kapsamında uluslararası standartlarda hizmet veren tesis altyapısının
gelişmesini sağlamıştır. Yurtdışından gelen turistlere
yönelik faaliyet veren otelin cazibesi ve hizmet kalitesi
artırılmıştır.

geka.gov.tr

2

013 Yılı Alternatif Turizm Mali Destek Programı
kapsamında, Nüve Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından sunulan
“Sağlıklı Yaşam Okulu ve Alternatif Turizme Katkı” projesi destek almaya hak kazanmıştır. Proje ile bölgedeki
turizm olanaklarının çeşitlendirilmesine ve Türkiye’nin
son dönemde turizm sektöründe benimsemiş olduğu
alternatif turizm ve sağlık turizmi olanaklarının gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
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GüneyEge

UMUT TERMAL OTEL'İN TERMAL
TEDAVİ VE KÜR OLANAKLARININ
İYİLEŞTİRİLİP GELİŞTİRİLMESİ
BAŞOĞLAN TURİZM
DENİZLİ
40

Umut Termal Otel Termal Turİzm Hİzmet Kalİtesİnİ
ve Çeşİtlerİnİ Artırdı

inovatif kür ve spa unsurları ile uygulama yöntemleri
geliştirilerek otelin verdiği tedavi hizmetleri çeşitlendirilmesi hedeflenmiştir.
%50 destek oranı ve 971.736,18 TL toplam bütçe tutarı ile sözleşmeye bağlanan ve 2016 Eylül ayında tamamlanan proje sonunda açık hava kür alanı ve termal
tedavi & spa binası ile ilgili makine-ekipman ve mefruşat alımının yapılmış, geleneksel tıp tedavi unsurlarının
üretim ve uygulamasının iyileştirilmiş ve genel olarak
otelin hizmet kalitesi arttırılmıştır.

geka.gov.tr

2

015 Yılı Alternatif Turizm Mali Destek Programı
kapsamında sunulan, başarılı bulunan ve UMD
Başoğlan Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Umut Termal Otel) tarafından yürütülen “Umut
Termal Otel'in Termal Tedavi ve Kür Olanaklarının İyileştirilip Geliştirilmesi“ projesi ile Denizli'nin Sarayköy
ilçesinde, termal turizm sektöründe 11 yıldır hizmet
vermekte olan Umut Termal Otel'in termal kür ve spa
hizmetleri ile bu hizmetleri verdiği tedavi mekanları yenilenip geliştirilmesi, termal tedaviye destek amaçlı olarak kullanılan açık hava spor alanları iyileştirilmesi, yeni
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DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU
İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖRNEK MODEL
YAKLAŞIMLARI

Hazırlayan: Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
44

T

üm dünyada kamu istihdam kurumları işsizliği azaltmaya ve istihdam edilebilirliği arttırmaya yönelik politika ve programlar yürütmektedir. Bu programlar,
özellikle iş gücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan
kişilerin toplumla bütünleşmelerini sağlayacak aktif ve pasif
tedbirler bütününden oluşmaktadır.

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün temel önceliği,
istihdamı artırmak ve işsizlikle mücadele etmektir. Bu nedenle
iş arayan vatandaşlarımızın açık iş pozisyonları ile uygun bir
şekilde eşleştirilmesi kritik bir öneme sahiptir. Günümüz iş
gücü piyasasının en önemli sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. İşsizlik konusunda da dezavantajlı kişilerin istihdamı
öncelikli hedeflerimizdendir. Kurumumuz özel politika gerektiren gruplar içerisinde yer alan engellilere, eski hükümlülere,
kadınlara, gençlere yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.
Bu faaliyetlerin temel gayesi dezavantajlı kişilerin toplumsal
entegrasyonlarına yardımcı olmak, çalışma hayatına katarak
sosyalleşmelerini ve üretim sürecine katkı sunmalarını kolaylaştırmak ve istihdamda kalıcı olmalarını sağlamaktır.
2018 yılı başından itibaren Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü olarak iş ve meslek danışmanlarının geçmiş tecrübeleri, ilgi, istek ve eğilimleri, beceriler ve benzeri kriterler
göz önünde bulundurularak iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin;
• İş arayan danışmanlığı,
• İşveren danışmanlığı,
• Meslek danışmanlığı,
• Engelli iş koçluğu ve
• İş kulübü liderliği
şeklinde branşlara ayrılmıştır.

Bu Profil Temelli Nitelikli Danışmanlık Modeliyle birlikte;
•

Tekdüze hizmet sunumundan bireylerin ihtiyaçlarını ve
niteliklerini dikkate alan özelleştirilmiş hizmet sunulmaktadır.

•

İş arayanların sosyal durumu (engelli, eski hükümlü vb.),
yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, geçmiş iş tecrübeleri gibi
birçok değişken dikkate alınarak kadın, genç, engelli,
eski hükümlü vb. özel politika gerektiren gruplardaki vatandaşlarımıza niteliklerine ve ihtiyaçlarına özgü hizmet
sunulmaktadır.

•

Yoğun danışmanlık ihtiyacı olan iş arayanlara iş kulübü;
“Çalışmak İsteyen Herkese Göre Bir İş” olduğu düşüncesinden yola çıkılarak faaliyet gösteren birimimiz kendini ve meslekleri tanıma, iş arama kanalları, özgeçmiş
hazırlama, mülakat teknikleri, işveren beklentileri ve hibe
destekleri konularında çok yönlü bir eğitim vermektedir.

•

Doğrudan ve sadece işverenlerle ilgilenen işveren danışmanlarıyla birlikte işverenlerimizin, sanayicilerimizin
tüm ihtiyaçlarının detaylı şekilde ve hızlı bir biçimde analiz
edilmekte ve karşılanmaktadır.

•

Özel politika gerektiren gruplarımızın başında gelen engelli bireylerimize destekli istihdam modeli kapsamında
“Engelli İş Koçluğu” hizmeti ile engelli kişilerle ilgilenen iş
ve meslek danışmanları kişiye özel hizmet vermektedir.
Ayrıca il müdürlüğümüz 7/24 hizmet anlayışı ile kurumumuzda her ayın 7 ve 24'ünde engelli iş arayanlar ile engelli personel arayan işverenler buluşturulmaktadır.

•

Niteliği artan danışmanlık hizmetleriyle birlikte istihdamda
artış, işsizlikte azalış sağlanması hedeflenmektedir.
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Türkiye’nin kamu istihdam kurumu olarak, “değişim ve yeniliklere uyum sağlayarak, hizmet kalitesi ve çeşitliliği ile işsizlikle mücadelede etkin rol oynayan, iş gücü piyasasında öncü
ve saygın bir kurum olmak” vizyonu ve “iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda; iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini
etkin bir şekilde sunmak, iş gücünün istihdam edilebilirliğini
artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere geçici bir süre gelir desteği sağlamak” misyonundan
hareketle öncelikli olarak özel politika gerektiren grupların iş
gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere iş
ve meslek danışmanlığı, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim
programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına
programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir.

HABERLER
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GüneyEge

Dezavantajlı gruplarında yer aldığı kurumumuza başvuran
vatandaşların istihdamına yönelik farklılaştırılmış işveren destekleri ile vatandaşların istihdam edilebilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu konudaki teşviklerimiz; annelere yönelik
‘İşte Anne Projesi’, ‘Kreş Desteği’, iş hayatına ilk kez atılacak
üniversite mezunu gençlere yönelik ‘İşe ilk Adım Projesi’dir.
Ayrıca “İşbaşı Eğitim Programlarıyla” hem iş arayan vatandaşlarımıza mesleki tecrübe kazandırılmakta hem de işverenlerimize büyük bir destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda
engellilere 50.000 TL'ye kadar, eski hükümlülere ise asgari
ücretin 15 katına kadar destek sağlanmaktadır.
Kurumumuz bu hizmetlere ek olarak dezavantajlı grupta
yer alan engelli ve eski hükümlülere yönelik engelli ve eski
hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para
cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini
kurmaları için hazırlanacak projelere destek vermektedir. Verilen desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini
kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.
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Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ‘Benim Eğitimim İşsizin Geleceği’ isimli proje Güney
Ege Kalkınma Ajansı’ndan (GEKA) teknik destek almaya hak
kazanmış ve bu kapsamda tüm kurum personeli çeşitli eğitimler almıştır. Eğitimler sonrasında ise iş kulübü birimimiz
tarafından engelliler, kadınlar, genç işsizler gibi dezavantajlı
gruplara eğitim içeriği ile bağlantılı eğitimler vermektedir. Ayrıca Denizli İŞKUR personeli GEKA tarafından teknik destek
sağlanan Avrupa Birliği ve Erasmus+ proje yazma eğitimi alarak işsizlere yönelik istihdama dair yeni yolların oluşturulması
amaçlanmaktadır.

HABERLER
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Hazırlayan: Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi
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İSLAM KALKINMA BANKASI TECRÜBE PAYLAŞIM
TOPLANTISI AJANSIMIZ EV SAHİPLİĞİNDE
AYDIN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HABERLER

AJANSTAN HABERLER

İ

slam Kalkınma Bankası ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen tecrübe paylaşım programının bu seneki Anadolu bölümü Ajansımız ev sahipliğinde
Aydın’da gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk gününde; Yatırım Ortamını İyileştirmede Küresel Eğilimler, Güney Ege Yatırım Olanakları ve Kalkınma
Ajansı Tanıtımı toplantı oturumları gerçekleştirilirken Söke’de başarılı proje uygulamalarına da ziyaretler gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci gününde ise; Aydın Arkeoloji Müzesi gezisi, Aydın Kültür Evi ziyareti ve AYTO (Aydın Ticaret
Odası) ziyaretleri yapıldı. Etkinlik, tecrübe paylaşımı ve yatırım önerilerinin oluşturulduğu toplantı oturumları
ile son buldu.

GüneyEge

Ankara’da 26 Kasım tarihinde başlayan program
kapsamında İslam Kalkınma Bankası üye ülkelerinden ekonomi, ticaret ve yatırım
İslam
promosyonu dallarında çalışan kamu
Toplantı açılışında söz alan Ajansımız
Kalkınma
ve STK temsilcileri katılım sağladı.
Genel Sekreter Vekili Özgür AkdoBankası üye
27 Kasım Salı akşamı Aydın’a geğan, Ajans olarak ilgili heyeti bölülkelerinden gelen heyete,
len heyet 30 Kasım tarihinde bölgemizde ağırlamaktan duyduğu
Aydın ve Güney Ege’de yatırım
geden ayrıldı. Ajansımızın, T.C.
memnuniyeti dile getirerek bu
olanaklarına ilişkin bilgilendirme
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile
organizasyon ve işbirliği konusunumları yapıldı. Ayrıca
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakansundaki destekleri için Sanayi
lığıyla iş birliği içerisinde gerçekAjansımızın Aydın’da
ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumleştirdiği etkinlikte gelen heyete,
desteklediği önemli sanayi
hurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetAydın ve Güney Ege’de yatırım olakililerine
teşekkür etti. Akdoğan,
yatırımlarına ziyaretler
naklarına ilişkin bilgilendirme sunumprogramın Ajansın katkı sağladığı
gerçekleştirildi.
ları yapıldı. Ayrıca Ajansımızın Aydın’da
proje alanlarına ziyaretler ve Aydın’ın
desteklediği önemli sanayi yatırımlarına ve
potansiyellerini ve yatırım olanaklarını en
sektörlerin Aydın’daki aktör kurum ve kuruluşiyi şekilde gösterecek alan gezileri ile devam
larına ziyaretler düzenlendi.
edeceğini belirterek sözlerini sonlandırdı.
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Programda söz alan İslam Kalkınma Bankası Kıdemli Uzmanı Mohammed Bukhari de;
Türkiye’de ve Aydın’da bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti
dile getirerek; burada
bulunma amaçlarının
üye ülkelerde kalkınma ve yatırım çekme
faaliyetlerinde
çalışan
personellerin tecrübelerini paylaşacağı bir ortam
oluşturmak ve üye ülkeler
arasındaki ilişkileri daha
da geliştirmek olduğunu dile
getirdi.

geka.gov.tr

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli ise toplantı açılış
konuşmasında: “Ülkemizdeki yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları için yapısal düzenlemeler
2002’den beri devam etmektedir ve bu alanda yürütülen
ciddi çalışmalar neticesinde
çok önemli başarılar elde etmiş
durumdayız. Birleşmiş Milletler
Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) verilerine göre Türkiye, 2002 yılında dünyada en fazla doğrudan yabancı sermaye çeken 58. ülke
iken 2017 yılında 28. ülke konumuna yükseldi. Ülkelerin
global yatırımcı çekmede yoğun rekabet içinde oldukları

bu dönemde, Türkiye’nin 30 ülkeyi geride bırakması bu
alandaki açık bir başarısıdır. Bu sene altıncısını düzenlediğimiz "Türkiye Tecrübe Paylaşımı: Yatırım Ortamı Reformları" programımız 2008 yılında başladı. İslam Kalkınma Bankası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı
Yatırım Ofisi olarak üstlendiğimiz bu programa TİKA, TOBB
ve Kalkınma Ajanslarımız destek olmaktadırlar. Türkiye'nin
son 15 yılda ekonomi alanında yaşadığı başarılı dönüşümü
ve yatırım ortamı iyileştirilmesinde edindiği pozitif tecrübeleri, bu programla dost ve kardeş ülkelere aktarıyoruz. Bu
programlar ile Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası'na üye
ülkelerinin karşılıklı ticaret ve yatırımlarının artırılmasına katkı
sağlamayı hedefliyoruz. Bu seneki programa 22 ülkeden
25 katılımcı katılıyor. Programın birinci kısmını Ankara’da
gerçekleştirdik. Buna ilaveten, programın ikinci kısmını
Güney Ege Kalkınma Ajansımız ev sahipliğinde Aydın’da
gerçekleştiriyoruz.” dedi.
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6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı
Kongresi Fethiye’de Gerçekleştirildi

GüneyEge

2018 Teknik
Destek Programı
kapsamında MAYBİR'in
destek almaya hak kazandığı
"Muğla Çam Balı Tescilli
Coğrafi İşaret için Üyelerin ve
Sosyal Paydaşların
Eğitimi" projesinin imzaları da
Kongrede atıldı.
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008 yılında düzenlenmeye başlanan ve bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,
Ajansımızın da işbirliğiyle 15-19 Ekim 2018 tarihleri arasında
Fethiye’de gerçekleştirildi.

Sektörün uluslararası düzeyde üreticilerinden bilim insanlarına kadar
geniş bir yelpazede tüm paydaşlarını ortak bir organizasyonda buluşturan kongre, 15 Ekim 2018 tarihinde geniş bir katılımla yapılan
açılış töreniyle başladı.
Toplantının açılış törenine; Muğla Vali yardımcısı Fethi Özdemir,
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve GEKA Yönetim Kurulu üyesi
Dr. Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Hüseyin Çiçek, Tarım ve Orman Bakanlığı Daire Başkanı Emin
Şimdi, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı ve Muğla

olduğunu ve 10 yıllık çalışmalarının sonucunda Muğla Çam
Balı’nın coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarını söyledi.
Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sinin Türkiye'den karşılandığını söyleyen Şahin; “Dünyada 27 bal arısı alt türü
var. Bunun da 6 tanesi ülkemizde. 7 milyon 900 bin arı
sayısıyla dünya ikincisiyiz. 105 bin tonluk bal üretimimizle
de dünya üçüncüsüyüz. Üretilen balların yüzde 75'ini gezgin arıcılarımız dağlarda üretiyor ama dünya ortalamasının
5 kilo altındayız. Dünyada bir kovandan ortalama 19 kilo
bal üretilirken bizde 14 kilo üretiliyor. Bizim acilen 100 bin
hektar olan çam balı üretim alanını 250 bin hektara çıkarmamız gerek. Türkiye'de ihracatı artırmak istiyorsanız bu
alanı 250 bin hektara çıkarmalıyız." dedi.
Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin, il ve
ilçe protokolü ile sektörde faaliyet gösteren üreticiler ve
akademisyenler katıldı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve MAYBİR Başkanı Ziya Şahin kongreye 28 ülkeden yaklaşık 2 bin kişinin
katıldığını, Muğla'nın ülke arıcılığında önemli bir yere sahip

İnsanlık için, insan sağlığı için önemli olan arıcılık ve bal
üretimi sektörünün daha iyi ve daha kaliteli ürün elde edilmesi ve sağlıklı ambalaj ile ürünün sunumu konularının ele
alındığı açılış konuşmalarının sonunda, kongre kapsamında düzenlenen çam balı yarışmasında dereceye girenlerin
ödülleri verildi.
Kongrenin devam eden diğer günlerinde sektörün, arıcıların ve bilim insanlarının aynı salonda tartışabildiği paneller
gerçekleştirilmesinin yanında aynı anda farklı konular interaktif şekilde tartışılarak uluslararası düzeyde tüm katılımcıların buluşmaları ve fikir paylaşımları sağlandı. Kongre, 19
Ekim 2018 tarihinde son buldu.
Etkinlikte 2018 Teknik Destek Programı kapsamında MAYBİR'in coğrafi işaret konusunda üreticilerini bilgilendirmek amacıyla başvurmuş olduğu ve destek almaya hak kazandığı "Muğla
Cam Balı Tescilli Coğrafi İşaret İcin Üyelerin ve Sosyal
Paydaşların Eğitimi" projesinin imzaları da Ajansımız
Genel Sekreter V. Özgur Akdoğan'ın katılımıyla atıldı.
İlgili proje kapsamında 22.01.2019 - 02.02.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitime 743 birlik üyesi
üretici katılım sağladı.
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Kongrede konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve
Ajansımız yönetim kurulu üyesi Dr. Osman Gürün turizm ve
tarım kenti olan Muğla’nın kırsalda üreterek kıyısalda tüketmesi gerektiğini, Muğla’nın en önemli değeri olan çam balı
ve diğer balların da dünya pazarında bilinirliğinin artması
için bu kongrenin önemli ve değerli olduğunu söyledi. Gürün konuşmasında, bereketli topraklara sahip olan Muğla’nın sadece turizm ile değil tarımsal üretimi ile de ülke
ekonomisine sağladığı katkının öneminden bahsetti. Muğla
Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle kırsalda yaşayan tarımla uğraşan vatandaşlar için hayata geçirdikleri projeleri
anlatan Gürün, Muğla Çam balı coğrafi işaret tescil belgesini alan MAYBİR’e teşekkür etti.
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PROJELER l Doğrudan Faaliyet Desteği

DAHA İYİ BİR HİZMET İÇİN
NAZİLLİ’DE ENGELLİLERE
MEMNUNİYET ANALİZİ YAPILDI

GüneyEge

Nazilli Bedensel Engelliler Derneği
AYDIN

52

N

azilli Bedensel Engelliler Derneği tarafından
hazırlanarak sunulan ve Ajansımız 2014 yılı
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında destek almaya hak kazanan “Nazilli’de Engellilerin Memnuniyet Analizi” projesi ile Nazilli’de engelli bireylerin
kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve sosyal yaşama entegrasyonunun sağlanması amacıyla
bir araştırma çalışması yapılması hedeflenmiştir.
Ajansımız tarafından bütçenin tamamı desteklenen
proje, 32.845 TL toplam bütçe ile tamamlanmıştır.
Proje kapsamında ilçede faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşlarla görüşmeler yapılarak, yetkililerden engellilerin istihdamı konusundaki zorluklar da dâhil olmak
üzere toplumsal yaşam içerisinde karşılaştıkları tüm
sorunlara yönelik gözlemlerini paylaşmaları istenmiş,
bu sorunların çözümlerine yönelik ne tür stratejiler
geliştirilmesi konusunda görüşleri alınmıştır. Söz konusu görüşmeler ilçede söz sahibi olan 20 paydaşla
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ilçede yaşayan 100 engelli
ile anket yapılmış, engellilerin ilçedeki sorunları birinci ağızdan edinilen bilgiler ışığında tespit edilmiş ve
memnuniyet analizi detaylı olarak yapılmıştır.

geka.gov.tr

Proje ile engellilerin yaşam standartlarındaki olumsuzluklar değerlendirilerek kamu kurum ve kuruluşları tarafından bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik politikalar
oluşturulmasına katkı sağlanmış, engellilerin aldığı hizmetlere yönelik memnuniyetleri analiz edilmiş, hizmet
veren kurum/kuruluşların hizmet kalitelerini artırmalarına yönelik strateji ve öneriler belirlenmiştir. Böylelikle
proje, konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalara, dolayısıyla engelli bireylerin sosyal hayata katılım düzeylerinin
artırılmasına katkı sağlamıştır.
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GüneyEge

SİZDEN BİRİYİZ

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ DENİZLİ ŞUBESİ
DENİZLİ
54

%100

oranında desteklenen projede
engellilerin karşılaştıkları
sorunlar ve beklentilerine yönelik
mevcut durum analizi yapılmış,
engelli ihtiyaçları yol haritası
oluşturulmuştur.

yakınları belirlenmiştir. Projeyle; hedef grubun yaşadığı
sorunlar, toplumda karşılaştıkları tutum ve davranışlar
ile engellilere yönelik sunulan hizmet ve uygulamalara
yönelik mevcut durum analizi yapılacaktır. Ayrıca bu
analize göre bir yol haritası çıkarılması; eğitim, bilgilendirme, farkındalık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile
dezavantajlı grupta bulunan bireylerin, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması hedeflenmiştir.
Ajans tarafından tamamı desteklenen ve 45.390 TL
bütçe ile tamamlanan projede engellilerin karşılaştıkları
sorunlar ve beklentilerine yönelik mevcut durum analizi
yapılmış, engelli ihtiyaçları yol haritası oluşturulmuştur.
Proje kapsamında ayrıca birlikte yaşama kültürü, sosyal
güvenlik ve özlük hakları, engelli hakları, özel istihdam
koşulları ve iş güvenliği, yaşam alanlarındaki sorunlar
ve çözümleri konularında Acıpayam, Buldan ve Denizli
merkez ilçelerinde eğitimler düzenlenmiştir.
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T

ürkiye Sakatlar Derneği Denizli Şubesi tarafından
hazırlanarak sunulan ve Ajansımız 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında destek almaya hak kazanan “Sizden Biriyiz” projesi ile; Engelli bireylerin toplumda karşılaştıkları temel sorunlara yönelik
tedbirler alınarak ve zorluklarla nasıl baş edecekleri ile
ilgili stratejiler ortaya konularak, engelli bireylerin toplumdan dışlanma riskinin en aza indirilmesi, ekonomik,
sosyal ve mesleki haklarının korunup geliştirilerek temel
insani hizmetlerden fırsat eşitliği temelinde yeterince
yararlanmalarının sağlanması, engelli bireyler ve yakınlarının gelişimine yönelik faaliyetler sonucunda engellilerin iş gücüne katılma oranının, ortalama gelir düzeylerinin ve refah seviyelerinin artırılması amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda projede hedef grup olarak; Denizli bölgesi,
merkez ve ilçelerinde yaşayan, dezavantajlı grubunda
yer alan özellikle kendini toplumsal yaşamdan soyutlamış, kendisine toplum içinde yer bulamamış engelli ve

PROJELER l Doğrudan Faaliyet Desteği

GüneyEge

MUĞLA İLİNİN KIRSAL KALKINMA
POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MUĞLA
56

Proje toplam bütçesi 74.946,35 TL olup Ajansımız tarafından
%100 destek verilmiştir. Proje kapsamında sosyo-ekonomik
gelişmişlik düzeyi en az olan sekiz ilçede nitel ve nicel araş-

tırmanın kullanıldığı sosyolojik bir araştırma yapılmış, turizm
faaliyetleri ile refah düzeyi artan kıyı şeridinin iç bölgelerde de
kırsal turizmden payını alması ve kırsal turizm aracılığı ile kırsal
kalkınmanın sağlanması için araştırma kapsamında özellikle bu
bölgelerin kırsal kalkınma faaliyetleri altında yer alan kırsal turizm faaliyetlerine nasıl dahil olabilecekleri ortaya konulmuştur.
Projede anket çalışması, yüz yüze görüşmeler ve hedef gruba
yönelik gözlemler yapılarak analizler gerçekleştirilmiştir.
Projenin tamamlanmasıyla Muğla İlinin Kırsal Kalkınma Potansiyeli Raporu basılmış ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.
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M

uğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında sunulan ve başarılı bulunan “Muğla İlinin Kırsal
Kalkınma Potansiyelinin Belirlenmesi” projesi ile Fethiye, Milas,
Ula, Yatağan, Köyceğiz, Kavaklıdere, Seydikemer ve Menteşe ilçelerinin kırsal kalkınma potansiyellerinin ortaya konulması
amaçlanmıştır.

PROJELER l Teknik Destek

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN EKONOMİK
VE SOSYAL HAYATA KAZANDIRILMASINA
YÖNELİK EĞİTİMCİ EĞİTİMİ
GERMENCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN

A
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jansımız 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Milas
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulmuş olan “Dezavantajlı Grupların Ekonomik ve Sosyal Hayata Kazandırılmasına Yönelik Eğitimci Eğitimi” projesine destek sağlamıştır. Milas
ilçesindeki dezavantajlı öğrencilerin derslere katılım oranının artırılması ve akademik başarılarının iyileştirilerek sosyal hayata kazandırılmalarını hedefleyen proje ile 100’ün üzerinde öğretmene 5 grup
halinde 3’er günlük eğitim sağlanmıştır. Faaliyet ile katılımcılar dezavantajlı gruplarla iletişim kurma becerilerini geliştirme ve bu öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerini iyileştirme fırsatı yakalamışlar ayrıca
evrensel çocuk hakları ile ilgili bilgilendirilmişlerdir. Proje ile yoğun
şekilde iç ve dış göçe maruz kalan, bu göçlerin yanında diğer sebeplerden ötürü öğretim ile ilgili sıkıntılar ile karşılaşılan ilçede görev
yapan öğretmenlerin kapasitelerinin artırılması yoluyla eğitim hizmetlerinin niteliği geliştirilmiş, dezavantajlı öğrencilerin sosyal yaşamda
diğer öğrencilere eşit haklara sahip olmaları ve gelecekte ekonomik
hayata da kazandırılmaları yönünde önemli bir adım atılmıştır.
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PROJELER l Teknik Destek

PSİKOLOJİK İLK YARDIM VE
OKULDA KRİZE MÜDAHALE
MERKEZEFENDİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
DENİZLİ

A

GüneyEge

jansımız 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Merkezefendi Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından sunulmuş olan “Psikolojik İlk Yardım ve
Okulda Krize Müdahale” projesine destek sağlanmıştır. Proje ile Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan 12 rehber öğretmene,
Merkezefendi İlçesi’ne bağlı okullarda görev yapan toplam 110 rehber öğretmene
ve Denizli Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden 8 rehber öğretmene “Psikolojik İlk
Yardım ve Okulda Krize Müdahale” eğitimi verilerek ilgili okullardaki öğretmen ve
öğrenciler ile birlikte ailelerine olası kriz durumlarında psikolojik ilk yardım ile fayda
sağlamak hedeflenmiştir. Eğitim sayesinde okullardaki rehber öğretmenlerin kriz
ve yas konusunda koordine etme ve müdahale becerilerinin artması amaçlanmış,
bu sayede öğretmen, öğrenci ve velilere doğru rehberlik ve doğru yönlendirmeler
yapılabilmesi yönünde katkı sağlanmıştır.
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PARÇALANMIŞ
AİLE ÇOCUKLARINA
YÖNELİK TERAPİ
BECERİLERİ EĞİTİMİ
MİLAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA

Dezavantajlı öğrencilerde davranış bozukluğu, kaygı,
öfke problemleri, güvensizlik duygusu, suçluluk duyma,
akademik başarısızlık, psikosomatik rahatsızlıklar vb. sorunların önüne geçmeyi amaçlayan proje ile ilçedeki 26
öğretmen 5 günlük süre ile aile danışmanlığı, boşanma
sürecinde psiko-sosyal açıdan çocuklara yaklaşım, ço-

cuklarda görülen davranış bozukluklarına müdahale vb.
konularda eğitim sağlanmıştır.
Eğitim ile öğretmenler psikoloji alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi edinmişler ve öğrencilerdeki davranış bozuklukları ile diğer psiko-sosyal sorunlara erken ve
yerinde müdahale becerilerini geliştirmişlerdir. Bu şekilde
ilçede yüksek sayıda olan dezavantajlı öğrencilere verilen
hizmetin kalitesi artırılmış olmakla birlikte teknik destek
programının dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik
hayata kazandırılarak bölgenin refah seviyesinin artırılması hedefine de katkı sağlanmıştır.

geka.gov.tr

A

jansımız 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
sunulmuş olan “Parçalanmış Aile Çocuklarına
Yönelik Terapi Becerileri Eğitimi” projesine destek sağlamıştır.
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GÜNEY EGE YÖRESEL ÜRÜNLERİ
FUARI'NDA

A

ntalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB'un desteğiyle düzenlenen ve bu yıl 9. kez düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 24-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşti. Anadolu'nun yöresel
ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtılması amacı
taşıyan Yöresel Ürünler Fuarı katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuara ülkemizin dört bir yanından gelen katılımcılar;
yöresel lezzetlerden el emeği göz nuru eserlerle binlerce
ürünün yanında, coğrafi işaret tescili almış yüzlerce ürünü
de ziyaretçilerin beğenisine sundular.

GüneyEge

Fuara dördüncü kez katılan Ajansımız, Güney Ege’nin oda
ve borsaları ile onlara üye firmalar ile fuarda yerini aldı. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yapılan Fuar açılışına TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, il valileri, TOBB'a bağlı odalar ve borsalar
ile kalkınma ajansları katılım sağladılar.
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Ajansımızın Aydın, Denizli ve Muğla illeri için ayrı ayrı aldığı üç alanda illerin yöresel lezzetleri ve ürünleri sergilenerek
katılımcılara tanıtıldı. Ajans koordinasyonunda fuarda temsil edilen Güney Ege’nin üç standında; Aydın İnciri, Aydın
Kabak Tatlısı, Aydın Kestanesi, Nazilli’nin yerel lezzetleri ve
markaları, zeytin, zeytin yağı, Yatağan Bıçakları, Buldan dokuma ürünleri, Honaz hurma kurusu, Marmaris Çam Balı,
Marmaris yerel lezzetleri ile Datça’nın organik, yerel ürün ve
lezzetleri sergilendi. Büyük ilgi gören Güney Ege stantlarını
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ziyaret ederek ürünler
hakkında bilgi aldı. Ayrıca Honaz Kaymakamı Zafer Öz ve
Serinhisar Kaymakamı Oğuz Şenlik de Ajansımızın Denizli alanını ziyaret ederek yerel firmalara sağlanan destekten
duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

da yaptığımız tanıtım faaliyetleri ile ürünlerini markalaştırması
ve ihracata yönelmesini hedefliyoruz. Güney Ege’ye özgü
değerleri tanıttığımız stantlarımızda arzu eden
ziyaretçilere bu ürünlerin satışı da yapılıyor.
Firmalarımıza bereketli bir fuar diliyor
ve yeni işbirlikleri kurmalarını
temenni ediyoruz.”

geka.gov.tr

Fuarın açılışı ile ilgili bir açıklama yapan Ajansımız Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan her yıl daha da büyüyen YÖREX’in Güney Ege firmaları için önemli bir fuar olduğunu ifade etti. Akdoğan açıklamasında şunları söyledi: “Güney Ege
için yöresel ürünler oldukça önemli bir noktada ve onlara
katma değer kazandırarak pazara sunmak üzerinde durduğumuz bir konu. Bölgemiz, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında bereketli topraklara, dört mevsim yetişen ürünlere ve
çok kıymetli el emeği ürünlere de sahip. Güney Ege’nin yöresel değerlerinin yerli pazarda tanıtılması için bu fuar önemli
bir platform ve firmalarımıza kendilerini en iyi şekilde sunabilecekleri bir alan oluşturmak için Güney Ege Kalkınma Ajansı
olarak biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onların
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GÜNEY EGE’NİN
ÜRÜNLERİ INTERFRESH
FUARI’NDA TANITILDI
Interfresh Fuarı’na Aydın, Denizli ve Muğla’dan
katılan ziraat odaları ve kooperatiflerle Güney
Ege’de üretilen yaş meyve sebze ürünlerinin
tanıtımı gerçekleştirildi.

T

ürkiye’nin en büyük
iddiasıyla bu yıl ilki
Depolama, Ambalaj
RESH), 17-20 Ekim 2018
çekleşti.

yaş meyve ve sebze fuarı olma
düzenlenen Yaş Sebze Meyve,
ve Lojistik İhtisas Fuarı (INTERFtarihleri arasında Antalya'da ger-

Ajansımız fuarda 66 metrekarelik stant alanı ile katılım sağlayarak stant alanında, Güney Egeli ziraat odaları ve kooperatifleri ile bölgenin yaş sebze, meyve ürünlerinin tanıtılması ve
ikili görüşmelerin yapılması için olanak sağladı.
Ajansımızın tahsis ettiği alanda Denizli Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra Buldan, Çameli, Çivril,
Güney, Sarayköy, Seydikemer ve Tavas ilçelerinin ziraat odaları ile Aydın Enginar Üretim Satış Yaş Sebze Meyve Kooperatifi (AYENÜRSA) ürünlerini sergilediler ve görüşmeler yaptılar. Stantta tanıtıcı ürün niteliğinde aktif sıcak satışlar yapılmış,
iş bağlantıları kurulmuştur.

GüneyEge

Fuarda yaş sebze meyve üretici ve tedarikçilerinden depolama firmalarına, meyve-sebze işleme ve saklama teknolojileri
firmalarından zirai tohum üretici ve tedarikçilerine olmak üzere pek çok alanda sektör temsilcisi bir araya geldi.
Almanya, Hollanda, Sırbistan, Türkmenistan, Lübnan gibi 23
ülkeden 500 kişinin üzerinde alım heyeti katılımcılarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
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