
Bir şehir düşünün ki ; 

  Doğası ve  kültürel zenginlikleriyle,  

 Tarihe kazınmış kahramanlarıyla,  

 Turizm mekânlarıyla  

size her zaman kucak açan ve Türk 

kültürünün en belirgin özelliklerinin 

başında gelen misafirperverliğiyle 

sizleri karşılayan…  

HAZİNE ŞEHİR MANİSA 

Milyonlarca yıldan beri sırtını Spil Dağı’na 
dayamış bir kent.  



BU HAZİNE ŞEHİR 

 Şehzadeler şehri ve şifa 

kaynağı mesir macunu 

 ile adını tüm dünya’ ya 

duyurmuştur. 

  Lidya Krallığının başkenti,   Dağlarda kendiliğinden yetişen lalesi 



GÖRDES 
Ege’nin Yükselen Değeri, Türk Kültürünün Aynası… 



GÖRDES HALISI 



TÜTÜN TARLASI 



Ege’de bir çok  güzellikleri misafirleri için 
saklayan, bu coğrafyanın kelimelere dökülmeyen 
hazinesini sunan Gördes, Türk kültürünün aynası 
olarak sizi bekliyor. Gördes, tarihe altın harflerle 

kazınmış ve Milli Mücadele tarihinin önemli 
sayfalarında kendisine yer bulmuştur.  

 



ŞEHİT MAKBULE HANIM HEYKELİ ŞEHİT MAKBULE HANIM KABRİ 



Gördes denilince ilk akla gelen isimlerin başında 
da Milli Mücadele kahramanlarından  

Gördesli Şehit Makbule Hanım gelmektedir.  
Gördes tarihi sadece Milli Mücadele dönemiyle 

değil, eski çağlardaki birçok uygarlığa ev 
sahipliği yapmasından dolayı da önemli bir 

noktadadır. 



ESKİ GÖRDES EVLERİ 



ESKİ GÖRDES TARİHİ PAZAR CAMİİ 



ŞAHİN KAYASI VE KAYACIK TEPESİ 



Türk dokumacılığında da önemli bir yeri bulunan 
Gördes, halılarıyla önce Anadolu’yu fethetmiş ve 
üstlendiği misyonla beraber sınırları da aşarak, 

Avrupa’ya Türk dokumacılığının en güzel örneklerini 
göstererek yıllarca dünyaya halılarını ihraç etmiştir. 

Ayrıca Gördes halısının gelecek kuşaklara aktarılması 
için de bazı önemli müzelerde sergilenmektedir. 

 



KÜLTÜR EVİ HALI TEZGAHI 



GÜNEŞLİ BARAJI 



Doğasında yeşilin her tonunu bulunduran, dört 
mevsimin tüm güzelliklerini en belirgin şekliyle 

yansıtan ve yaşatan Gördes; dağlarıyla, ovalarıyla, 
şelaleleriyle eşsiz güzellikler sunarken, gezginlerin 

her zaman uğrak yeri olmuştur. 



KIZILCIK ŞELALESİ 



• Yine Gördes’te bulunan Oğulduruk 
Mağaraları ve İnderesi Gördes yöresinin 
tarihini çok daha gerilere götürmektedir.  
 



OĞULDURUK MAĞARALARI 



Geçmişi ve geleceği birbirine sıkı sıkıya bağlayan 
Ege’nin incisi, bu özelliğiyle de kendini özel bir 

noktaya taşımıştır. Sosyokültürel anlamda kendini 
sürekli geliştiren ve geleneksel toplum yapısına 

olan bağlarını da güncel tutan Gördes, eski 
kuşaklarla yeni kuşaklar arasında bir köprü 

vazifesindedir.  
 



TARİHİ HACI HIDIR KÖPRÜSÜ 



5 EYLÜL ETKİNLİKLERİ 



ÇİÇEKLİ CİRİT FESTİVALİ 



GÖRDES EFESİ 



Lidyalılar 
Kendi yetiştirdikleri bitki ve çiçeklerin koku ve yağlarını 

kullanarak elde ettikleri ürünlerle krem ve parfümerinin 
de temellerini atmış, bu kremler ve parfümleri antik 

dünyanın her yerine ihraç etmişlerdir. 

 
 



GÖRDES AYVASI 



AYVA ÇİÇEĞİ 



Dillere destan lezzetiyle asırladır nam salmış 
Gördes Ayva’sının kolonya ve lokumu ürettirilerek 

yaşatılmaya devam ediliyor.  
Gördes Ayva Lokumu doğal lezzetiyle,  

Gördes Ayva Çiçeği Kolonyası’ da içleri ferahlatan 
kokusuyla ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına 

ulaşıyor. 





Gördes  
 

 Geçmişten günümüze  

geleneksel toplum yapısına olan bağlarını; 

çocukların birey olarak hayata dahil olduğu, 

büyüklerin içlerindeki çocukla buluştuğu 

şenliklerle birlik ve beraberlik ruhunu her 

daim yaşatmaya devam ediyor… 

 

   

 
 
 



5 EYLÜL ETKİNLİKLERİ 



GELENEKSEL HIDRELLEZ ŞENLİKLERİ 



KIRAN MAH. UÇURTMA FESTİVALİ 



Gördes’in Geçmiş Proje Başarıları 



Proje Adı:  
Doğru Yatırım Yüksek Kazanç   

Toplam Bütçe:  
950.000 TL 

 Destek Bütçe:  
390.000 TL 

Destek Sağlayan Kurum: 
Zafer Kalkınma Ajansı 2011 SÜKAP 



Proje Adı:  
 Engelsiz Engelliler 

Toplam Bütçe:  
 300.000 TL 

Destek Bütçe:  
 96.000 TL  

Destek Sağlayan Kurum: 
Zafer Kalkınma Ajansı 2012 SKMDP 



Proje Adı:  
 Hayat Boyu Kültür Sanat  

Toplam Bütçe:  
 990.000 TL 

 Toplam Bütçe:  
 490.000 TL  

Destek Sağlayan Kurum: 
Zafer Kalkınma Ajansı 2015 SOBEP 



Proje Adı:  
 Isınan Okullar Çalışkan Çocuklar, Köy Okulu Bina Isı Yalıtımı (Devam Ediyor) 

Toplam Bütçe:  
 390.000 TL 

Destek Sağlayan Kurum: 
Zafer Kalkınma Ajansı 2016 SUÇEP 



Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Proje  
 

 Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi 
 Kurum Kültürü ve Etkili İletişim Eğitimi  

 Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi 
F Klavye Kullanımı ve Resmi Yazışma Teknikleri Eğitimi 

Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi 
İçindeki Huzuru Keşfet Drama Eğitimi 

 Eğitim Koçluğu Eğitimi  
 

 Toplam Bütçe:  
105.000 TL 





Biraz önce gösterildiği gibi birçok proje desteğini 
birlik ve beraberlik içerisinde almaya hak kazanan 
Gördes’in, LEADER Tedbiri Farkındalık Oluşturma 

ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek 
Projesi içerisinde yer alması gerektiği 

düşünülerek; niyet mektubu imzalandı. 



Gördes Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği 
‘Geçmişi kadar görkemli  

bir Gördes için hep birlikte çalışıyoruz’  
sloganıyla 17 Kasım 2016 tarihinde kuruldu. 



Gördes Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği; kamu 
ve özel sektörün bir araya geldiği,iyi dengelenmiş 
farklı dernek, sivil toplum kuruluşu üyelerinden, 

genç, kadın temsilciler ve iş adamlarından oluşuyor.   
 
 



Yerel Yönetimler ve Kamu Kurumları olarak toplumun 
tüm kesimlerini içine alan kadınlar ve gençlerin söz 

hakkına sahip oldukları yereldeki kalkınmayı 
sağlamaya yönelik çok sesli bir oluşum amaçlanmıştır. 



Gördes Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği 
yönetim kurulu çalışmalarını tamamlayarak; 

akredite olmadan proje üretmeye başladı.  
 



Yerel Eylem Gruplarından istenen ilk faaliyet olan 
Yerel Kalkınma Stratejisi’nin hazırlanması 

konusunda derneğimiz Zafer Kalkınma Ajansı’na 
“Stratejimizi Belirliyoruz”  

isimli bir proje hazırlamıştır. 



“Stratejimizi Belirliyoruz” isimli projemiz 
desteklenmeye hak kazanarak, Eylem Planı 

Oluşturma konusunda hem eğitim alma hem de 
danışmanlık alma fırsatı elde etmiştir. 



Gördes Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği 
tarafından hazırlanan İçişleri Bakanlığı 

Dernekler Dairesi Başkanlığı’dan destek almaya 
hak kazanan 'En İyi Turşuyu Anneler Kurar, 

Sonra Biz‘ projesiyle merkez dışındaki ilçelere 
örnek teşkil etmiştir. 







Projenin Amacı 
Kırsalda yaşayan kadınların kırsal kalkınmaya 

destek olması amacıyla eğitim atölyeleri 
kurularak girişimcilik konusunda kadınları 

bilinçlendirilmesi ve yörede yetiştirilen ürünlerin 
işlenerek katma değeri yüksek ürünlere 

dönüştürülmesi amacıyla Güneşli mahallesinde 
turşu üretim atölyesi kurulmasıdır. 



Kadınların yörede yetiştirilen salatalığın nasıl 
yetiştirilmesi gerektiğinden yetiştirildiğin de nasıl 

turşu yapılacağına ve turşunun nasıl pazarlanacağı 
konularında eğitim almaları planlanıyor. 

Sonrasında girişimcilik eğitimi alarak bunları 
yaşamlarına entegre etmeleri dahilinde aldıkları 
eğitimlerle hibe projelerden destek almaya hak 

kazanarak Gördes’in sosyal, kültürel ve ekonomik 
açıdan gelişimine katkı sağlayacaklardır. 



Proje Sonunda 
 

Yerel de üretilen ürünleri merkeze alan anlayışla 
kadınlara yönelik oluşturulan örnek bir eğitim ve 

üretim atölyesinin süre zarfında devamlılığı 
sağlanacak. 

 
İlçeye kazandırılan atölye ile işsiz kadınların 
sosyoekonomik konumlarının güçlenmesine 

katkı sağlayacak. 



İlanların yapıldığı pazar arayışını kolaylaştıran web 
sitesi oluşturulacak. 

 
Salatalık yetiştiriciliği için başlatılan eğitimi kursu 

ve turşu yapım eğitimi kursu tamamlanacak. 
 



Proje kapsamında eğitim alan yöre kadınlarına 
KOSGEB girişimcilik kursu düzenlenecek. 

 
Girişimcilik belgesini alan kadınların KOSGEB destek 
projelerine başvurması için gerekli bilgi ve tecrübe 

paylaşımı yapılacak. 
 

İlçemiz kadınlarının sosyo-ekonomik durumunun 
arttırılması sağlanarak yöre de yetiştirilen ürünlerin 

katma değeri arttırılacak. 

 







Arz Olunur… 
 


