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Uşak İ[ Raporu
GiRiş

Uşak ili, Ege Bölgesinin İç Batl Anadolu bölümünde, Ege Bölgesi ile iç Anadolu bölgesinin
birbirlerinden ayrıldığı İç Batı Anadolu eşiğinin batı kenarında yer almaktadır. Uşak'ın kuzeyinde

Kütahya, doğusunda Afyon, güneyinde Denizli Ve batıslnda Manisa illeri bulunmaktadlr.5.341 km'
alana sahip olan Uşak, yüzölçümü itibariyle iller sıralamasında 64. sırada yer almakta ve ülke
yüzölçümünün %0,7'lik kısmını oluşturmaktadlr. Uşak ili, komşularl olan Kütahya Ve Afyon illeri ile
birlikte İç Anadolu ile Ege Bölgesi arasındaki geçiş bölümünü o luştu rma ktad ır. Kuzeyinde Şaphane,
Kuzeydoğusunda Murat Dağı bulunan Uşak ili, Güneydoğu tarafında Bulkaz Dağı ile çevrilidir. Uşak,

coğrafi konumundan dolayı Akdeniz iklimi ile İç Anadolu'nun karasal iklimi arasında kaldığından

dolayı, bitki örtüsü de bu iklimlere benzer bir durum göstermektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise

iç Anadolu'ya göre daha ılık geçen bir karasal iklim egemendir. Ege Denizi üzerinden gelen bulutlarln
getirdiği yağlşlar, il iklimini orta Anadolu ikIiminden aylrmaktadlr. Uşak ilinin; Banaz, Eşme, Karahal|ı,

Sivaslıve Ulubey oımak üzere 5 tane ilçesi bulunmaktadır.

Uşak ilimiz, Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılmış olan 2011 yılı sosyo-ekonomik gelişmişlik

sıralaması çalışmasında 25. sıradadır. Uşak, bölgesel yatlrlm teşVik uygulamaları açlslndan 3'üncü

bölgede yer almaktadlr. 2016 yılı itibarlyla Uşak'ln nüfusu 358.735 kişi ile Türkiye nüfusunun

%o,4'inü oluştu rmaktadlr. TÜiK 2013 ylll Verilerine göre Uşak ilinde işsizlik ora o/o5,4 ile Türkiye

ortalamaslnln oldukça altındadır. 2016 ylıl Verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı %10,9 seviyesinde
gerçekleşmiş o|up, TR331-ıvıanisa, Afyonkarahisar, Kütahya, uşak bölgesinde 201.6 yılı işsizlik oranı

%4,8 olmuştur. Uşak ilimiz, 2016 yllı il bazll ihracat sıralamasında 31. sıradadır. Uşak ilinin 2016 ylll

ihracatl 251 milyon dolar, ithalatl ise 199 milyon dolar olarak 8erçekleşmiştir.

Uşak sanayisinde; hah, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, deri mamulleri, seramik

Ve toprak ürünleri sektörleri öne çlkmaktadür. Uşak ili, Türkiye tekstil geri dönüşüm sektörünün

%o75'ine sahip olarak marka değer haline gelmiştir.2014 yılında Uşak ilinin tarlmsal GSYH'sinin toplam
il GsYH'si içindeki payl %|2 olalak gerçekleşmiştir. Uşak ilinin 20].6 yıllnda toplam yüzölçümünün

%40'l \2,2 milyon dekar) tarlm alanl olarak kullanılmıştlr. Tarlm alanlarının %97,3'inde tahlllar Ve

diğer bitkisel ürünler ekilirken, %4,27'sinde meyveler, içecek ve baharat bitkileri yetiştirilmiştir.

Uşak'ta bitkisel üretimde öne çıkan ürünler arpa, buğday, yem bitkileri, karpuz, domates Ve üzüm

olmuştur. Uşak ilinde Merkez ve Banaz ilçelerinde jeotermal enerji kaynakları bulunmaktadır. Gerek

büyükbaş gerek küçükbaş hayvan varlığı, ilde süt Ve süt ürünleri sektörlerinin gelişmesi için uygun

ortaml sağlamlştlr. Uşak'ta yaklaşlk u bin kişinin istihdam edildiği 3 adet organize sanayi Bölgesi

bulunmaktadlr. Bunun yanında, Uşak Üniversitesi 25.000 öğrenci Ve 582 öğretim görevlisi ile hizmet

Vermektedir. Uşak ilimiz, konumu itibariyle Iojistik avanta.ja Ve sanayisigelişmiş bir yaplya sahiptir.

'istatistiki BöIge Birimleri s|nlflandlrmasl (iBBs) Düzey 2 kapsamInda, TR33 Bolgesi; Manisa, Afyon, Kütahya Ve

Uşak illerini içermektedir. iBBs'nin temel amacl; bölgesel tabanll olacak şekjlde istatistikleri toplamak,sosyo-
ekonomik analizler yapmak Ve topluma yönelik bölgesel politikalarln çerçevesini oluşturmaktlr.
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Uşak İl Raporu

1. uşAK İıİ rxoıııorvıir vrniı-rni

Tablo iline Ekonomikıit Temel Ekonomik veriler

NÜFUs 358.736 79.8I4.871, 0,4 20L6

irınıcnr 1rvıılyon S) 25o,7 L42.557 0,2 2016

irunıır(ıvıııyon s) ].98,5 198.610 0,1 2ot6

işsizı-ir (y") 5,4 9,7 2ot3

isrixonıvı (z) 5I,4 45,9 2013

Kaynak: TUİK

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2OLI yılında yapılan sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması

çalışmasında Uşak ili 25. sırada yer almıştır. 2016 yılı itibariyle Uşak'ın nüfusu 358.736 kişi ile Türkiye

nüfusunun o/o0,4'ünü oluşturmaktadır. TÜİr 2013 yılıverilerine göre Uşak ilinde işsizlik oranıo/o5,4ile
Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. 2016 yılı verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Yot0,9

seviyesinde gerçekleşmiş olup, TR33-Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak bölgesinde 2015 yılı

işsizlik oranı Yo4,8 olmuştur.

Uşak ilimiz, 2016 yılı il bazlı ihracat sıralamasında 31. sıradadır. Uşak'ın 2015 yılı ihracatı 251 milyon

dolar, ithalatı ise 199 milyon dolar olarak kaydedilmiş, 2016 yılında 115 ülkeye ihracat, 87 ülkeden ise

ithalat gerçekleştirm iştir.

Uşak ilinin ihracatı 2002 yılında 47 milyon dolar iken, 20J.6 yılına gelindiğinde bu rakam 5 kat artarak

251 milyon do|ara çıkmıştır. Uşak'ın 2002 yılında 47 milyon dolar olan ithalatı ise 2015 yılında 4 kat

artarak 199 milyon dolar olmuştur.

TÜİK tarafından açıklanan resmi istatistiklere göre, Uşak ilinin 2016 yılı ihracatı 251 milyon dolar

olarak gerçekleşmiştir. Ancak; tekstil, deri, seramik ve gıda sektörlerl başta olmak üzere Uşak'ta

faaliyet gösteren birçok firmanın yönetiminin başta İstanbul olmak üzere başka illerde olması

nedeniyle, ilde üretimi gerçekleştirilen ürünlerin ihracatının ilin ihracat veriIerine yansımadığı

bilgisi edinilmiştir.

Tica ret Ve ri le ri 2002-2016

Kaynak: TUİK
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UşAK TÜRKİYE P^Y |%ıı Y|t

20f,z . 2016

ilı*cat (rvlilyon §} 47,3 250,7

İffiat(r*ııvon'$} 47,5 198,5

İhracat Yapılan

Jiııa/cumrukgölgesi
64 115

ltiialatvapılau.
Ülke/çtımrıikBölgesİ

7I 87

İlıaeatçısayrE 104 L75

ffiffiı.lıG+fi 170 2L6



Uşak İl Raporu

Ayrıca, merkezi Uşak'ta olan ve Uşak'ta üretim yapan birçok firmanın da ihracatlarını aracı firmalar

üzerinden gerçekleştirmeleri nedeniyle, yine söz konusu firmaların ihracatının Uşak ili ihracat

verilerinde yer almadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Bölge sanayicileri tarafından, Uşak ilinin 2016

yılı ihracatının 251 milyon doların çok daha üzerinde olduğu ifade edilmektedlr.

Kaynak: TUİK

2016 yılında Uşak'ın ihracatı bir önceki yıla göre %It,6 artarak 251 milyon dolar, ithalatı ise %0,9

azalarak 199 milyon dolar olmuştur. Uşak iIimiz 2015 yılında 52 milyon dolarlık ticaret fazIası vermiş

ol u p, i h racatı n itha latı ka rşı lama or anı %ot26 oI a rak gerçekIeşmiştir.

üıteıablo 4: U ilinin er İtibarıyla İhracatı t2OLSlzOL

1 Hollanda 13,8 2I,8 57,5

2 Almanya 22,6 19,8 -12,2

3 ABD 8,0 77,3 I15,6

4 suudi Arabistan Io,7 15,0 39,5

5 spanva Io,4 74,0 34,5

6 Çin 16,o 9,9 -38,5

7 italya 9.7 9,8 1,I

8 lrak 7,6 9,4 23,6

9 ingiltere 9,3 8,6 -7,4

10 Belçika 0,8 7,4 855,1

11 Slovenya 3,0 6,7 I20,3

72 Romanya 4,8 6,6 39,2

13 israil 6,4 6,5 0,5

t4 Ukrayna 6,1 6,4 4,I
15 Fransa 6,I 5,6 -6,7

76 Güney Kore 2,7 4,9 I28,8

t7 Bulgaristan 1,3 4,4 226,5

18 Kanada 2,1 4,1, 93,5

19 Polonya 3,7 4,I t2,3
20 svlçre 3,6 4,o L3,I

Liste Toplamı L48.,2 185,3 25,7

GENEtTOPLAM 224,7 2So.7 I1,6

Kaynak: TUİK

Tablo 3: Yıllar İtiba Ticaret verileri
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Uşak İl Raporu

2016 yılında Uşak'ın en fazla ihracat yaptığı üIke bir önceki yıla göre Yo57,S'lik artışla HolIanda
olmuştur. Hollanda'yı sırasıyla; Almanya, ABD, Suudi Arabistan ve İspanya takip etmektedir.

Tablo 5: U linin Ülkeler ithalatı {2oL5/2oı6|

1 Çin 2ao 50,0 28,6
2 Hindistan |4,7 15,2 3,2

3 Malezya 12,6 |5,I L9,7

4 ABD 1].,5 13,5 16,8

5 Mlslr L2,5 12,5 0,1

6 Almanya 7,8 10,6 35,8
7 Bangladeş |0,L 9,5 -6,7

8 suudi Arabistan 4,I 9,0 119,9

9 italya 6,3 8,6 36.7

10 Vietnam 16,7 7,2 -57,2

1ı Romanya 5,3 6,2 18,1

12 Belçika 13,0 5,1 -60,9

13 lran 3,L 5,0 59,8
|4 Çek Cumhuriyeti 0,6 2,8 350,1
15 lspanya I,4 2,5 81,5

16 Hollanda 3,8 2,5 -33,2

L7 Endonezya 2,9 2,5 -15,2

18 Avusturya I,2 1,5 22,8
19 Honduras 1,,4 1,5 6,8
20 İsrail I,6 ,1 1 _18,9

Liste Toplamı 159,6 181,9 7,3

GENELToPı."AM z0o,3 19&s -0,9

Kaynak: TUİK

2016 yılında Uşak'ın ithalatında ilk sırayı bir önceki yıla göre Yo28,6 artışla Çin almıştır. Çin'in
ardından sırasıyla; Hindistan, Malezya, ABD ve Mısır gelmektedir.

Fasıl bazında incelendiğinde ise 2O15 yılında Uşak'ın ihracatında sırasıyla 57-Halılar ve diğer
dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları, 53-Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar,
kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar, 52-Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat,
41- Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler ve 69- Seramik mamulleri ürünlerinin öne çıktığı
görülmektedir.

6l25
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Tablo 5: k İli İhracat Verileri-Fasıl Bazında QOr5l2076],

ar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer

Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış
im ve dokunmuş d

Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
seramik mamulleri
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik
ve dokunmu5 mensucat

sentetik ve suni devamsız lifler
Yenilen sebzelerve bazı kök ve yumrular

Etler ve venilen sakatat
plastikler ve mamuIleri

er, meyvalar, sert kabuklu meyvalarve bitkilerin
kısımlarından elde edilen müstahzarlar
tik ve suni filamentler, şeritlerve benzeri sentetik ve

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık

ürünleri
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için

iveya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler,

lit mücevherci eşyası, metal paralar

lar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer
reaktörler, bunların aksam ve

ar, yüzey-aktif organi k maddeler, yıkama-yağlama

müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarl arı, dişçi lik
müstahzarları
CanIı ağaçlarve diğer bitkiler, yumrular, köklerve
benzerleri, kesme çiçekler ve süs

Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir
mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası,

Uşak İl Raporu

Kaynak: TUİK

Fasıl bazında incelendiğinde 2016 yılında Uşak'ın ithalatında sırasıy|a 54- Sentetik ve suni filamentler,

şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler, 55- Sentetik ve suni devamsız lifler

ve 39- plastikler ve mamulleri, 84- Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve alet|er, nükleer

reaktörler, bunların aksam ve parçalarıve 52- Pamuk, pamuk ipliğive pamuklu mensucat ürünlerinin

öne çıktığı görülmektedir.

7 l25

FAsı[.ADı
ı0l5ts} 2016{§} oeğişim {%}

1 57 49.234.L58 63.809.901 29,6%

2 63 M.o37.475 54.156.480 23,o%

3 52 pamuk. oamuk ipliği ve pamuklu mensucat 24.172.953 24.72o.479 23%

rl 4L t3.672.488 2L.394.248 56,5%

t 69 17.637.324 17.909.910 1s%

6. 51 21.77t.394 14.737.613 -32,3%

7

8
55 7.881.897 13.807.5lıo 75,2%

7 8.276.474 8.596.1/ı6 3s%

9 2 7.096.897 8.425.488 \8,7%

ı0 39 8.013.882 4.232.748 -47,2%

11 20 2.49Lo23 2.767.73I 7I,I%

12 g
;uni dokumava elverisli maddeler

4,7M.727 L777.980 -62,7%

iln 60 örme esva !.495.o32 1.661.015 r.,1%

L4 19 805.451 1.421.274 76,5%

15] 23 1..756.324 1.106.567 -37,ü/o

ı6

.ı7

7L 998.927

u L176.727 976.664 -I7,ü/o

18 g 152.510 751.794 392,9%

1S 6 52o.o57 7M.ü3 43,I%

2c 58 465.598 712.to& 52,9%

LİSTETOPLAMİ 13,6%

GENELTOPLAM LL,60/0



ablo 7: Usak İll İ7: Uşak ili ithalat Verileri-Fasıl Bazında (2O1,5/2OL6Iı ro
54

Sentetik ve suni filamentler, şeritlerve benzeri sentetik
ve suni dokumaya elveriş|i maddeIer

33.779.749 48.967.496 45,0%

55 sentetik ve suni devamsız lifler 50.674.655 42.275.880 -L6,6%
39 plastikler ve mamulleri 24.604.29I 23.777.253 -3,6%

u Kazanl ar, maki nalar, mekanik ci hazlar ve aletler, nükleer
reaktörler, bunların aksam ve parçaları t8.7M.892 22.422.695 L9,6%

52 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ].6.558.311 t4.MI.483 -12,8%
4L Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler L2.255.770 10.668.7lı8 -t2.9%

53
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifle1 kağıt ipliği ve
kağıt ipliğinden 10.588.955 9.205.030 -L3,1%

1 Canlı hayvanlar 3.570.406 5.431.515 52,to/o

51
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından ipIik
ve dokunmuş mensucat 6.740.738 4.006.788 -40,6%

53
Dokunabi lir maddelerden hazır eşya, takımIar,
kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 2.216.386 3.214.880 45,L%

32

Debagatte ve boyacıl ıkta kul lanıl an hülasal ar, tanenler,
boyalar, pigmentleı,vb, vernikl e,,, vb, macunlar,
mürekkepler

3.392.567 2.720.629 -19,8%

68
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri
maddelerden eşya

I.494.349 2.063.372 38,1%

u
Sabunlar, yüzey-aktif organi k maddeler, yıkama-yağlama
müstahzar|arı, mumlar,bakım müstahzarları, dişçi lik
müstahzarları

997.oI7 t.321.052 32j%

85

Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme,
televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam
parça-aksesuarı

1.006.183 LOts.I79 0,9%

38
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme
madde l e ri, deze nfektanl ar, haşarat öl dü rücüle r, vb. )

614.763 969.072 57,6%

28

İnorgani k ki myasal lar, kıymetl i metal, radyoaktif
element, metal ve izotopların organik-anorganik
bi l eşi kl eri

677.?ü 860.875

73 Demir veva çelikten esva 477.90l 7I0.4o5 48,7%

70 Cam ve cam eşya 675.75I 624.046 -7,7%

27

Mineral yakıtlar, mineral yağlarve bunların
damıtıl masından elde edilen ürünler, bitümenli
maddeler, mineral mumlar

2.456.646 496.943 -79,8%

82
Adi metallerden aletle1 bıçakcı eşyası ve sofra takımları,
adi metallerden bunların aksam ve oarca|arı

1.019.573 491.025 -51,8%

LİSTE TOPİAMl L92.5/ı5.567 L95.625.357 L,6Yo

GENELTOPLAM 200.308.312 198.369.894 ,!,ü/o

Kaynak: TUİK

Uşak İl Raporu
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Uşak İt Raporu

2. ı.,şAK iı_ixİııı İıınncaTıNDA REKABETç| ÜRÜNLER

i) Anoıiz Yöntemi

Türkiye'nin ihracat yaplsl da göz önünde bulundurularak, Uşak ilinin ihracatlnln hangi sektör Ve

ürünlerde rekabetçi aVantaja sahip olduğu tespit edilmeye çallşllmlştlr.
DTO SlTC'ana başlığı altındaki S|TC 4'lü kodlar bazında ürünler incelenmiş, Uşak'ın rekabetçi avantaja

sahip olduğu tespit edilen ürün listesi belirlenmiştir. Ürün listesinin tespitinde üç endeks

kullanılmıştır.

Büyük ölçüde benzeşen, fakat her biri teknik olarak farkll oranlar Ve endeksler ile ürünler eıe allnarak

endeks değerleri belirlenmiştir.

Rekabetçiliğin tespitinde; aşağıdaki değişkenlerden yola çıkılmıştır:
. İhracat değeri,
. ilin ihracatlnda sektörün/ürünün payt,

. sektör/Ürün bazlnda Türkiye'nin ihracatlnda Uşak'ın payı,

. Türkiye'ninihracatlndasektörün/ürününpayl,
Sayılan değişkenler, endekslerin oluşturulmasında kullanIlmlştlr. Bu endeksler, rekabetçiliğin

göstergesi olarak kabul edilmiştir.

Endeks-l = Uşak'ın ihıacatında j Ürününün Payı / Türkiye'nin İhracat|nda
j Ürününün Payı

= ((uşak'ln l Üİünü ihracatı / UşaKın Toplam ihracatl) * 1oo) / ((Türkiye'nin l Ürünü ihracatı /
Türkiye'nin Toplam ihracatı1 * 1oo1

Endeks-1; literatürde ülkelerin rekabetçilik analizlerinde sıklıkla kullanılan, Balassa Veya RcA
(Revealed comparatiVe AdVantage: Açıklanmış Karşllaştlrmall Üstünlükler Endeksi) olarak

isimlendirilen endeks; il bazında analize yönelik olarak değiştirilerek kullanılmıştır.

RcA endeksinde, küresel ihracatln sektör/ürün dağılımı ortalama/standart/normal kabul edilip,

ülkelerin ihracatlndaki dağılımın bu standarttan ne kadar farklılaştığına göre ürün/sektör bazında ne

derece rekabetçi avantaja sahip olduğu değerlendirilmektedir. Bu analizde dünya yerine Türkiye,

standart olarak kabul edilmiş ve Uşak ilinin ihracatının dağılımı ile karşılaştırılmıştır.

2 Uıuslararası standart Ticaret sınlflamasl (standart International Trade classificatjon: slTc) Birleşmiş Milletler
taraflndan oluşturulmuş, dlş ticaret Verilerinin karşllaştlrılma5lnda kullanllan bir slnıflamadlr. Armonize sistem
(Hs) ise uluslararasl ticarete konu olan tüm mallar için kullanllan uluslararasl bir ticarj sınıfIandırma 5i5temidir.
u|uslafarasl düzeyde Armonize sistem ile ilgili düzenlemeler, Dünya Gümrük Örgütü taraflndan yapllmaktadır.

Armonize sistem ile slTc araslndaki temel fark Hs'in ürünlerin bireysel kategorilerine ilişkin klrlllmlarl ortaya
koyması, SITC' nin ise ürünlerin ekonomik fonksiyoniarına odaklanarak bir sınlflandlrmaya gitmesidir.
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Endeks-1, l'den büyükse ilin Tiirkiye geneline töre rekabetçi avantaja sahip olduğu ve bu
ürünlerde uzmanlaşma gösterdiği kabul edilmektedir. Bu nedenle, ihracatta rekabetçi ürünlerin
tespitinde Endeks_l'in 1değerinin üstünde olduğu ürün sepeti bu bölUmdeki değerlendirmeye
allnmlştlr.

Ürünün Uşak ili için önemini, ürün ile il arasındaki özdeşleşmenin düzeyini ortaya koyduğu
düŞünülen Endeks-2, ilin ihracatında ürünün payı ile Türkiye'nin ürün ihracatında Uşak ilinin payını
birlikte ele almıŞtır. Endeks-2'nin değeri yükseldikçe, ilin ihracatında sektörün öneminin arttığı ve
ürün ile il araslnda daha yüksek bir özdeşleşme olduğu kabul edilmiştir.

Endeks-2 = Uşaldın İhracatnda i Ürününün Payı t Türkiye'nin j Ürünü İhracatında Uşak ın Payı

= ((Uşarın j Ürünü İhracatı / UşalCın Toplam İhıacatı) * 1OO1 * ((Uşal{ın j Ürünü İhracatı /
Türkiye'nin j Ürünü ihracatı) * 100)

Son olarak, UŞak ilinin ürün bazındaki ihracatının, Türkiye'nin genel ihracatına katkısını gösteren
Endeks-3 değerine bakllmlştlr. Türkiye'nin toplam ihracatlnda ürünün payl ile bu payın içinde uşak'ın
aldığı pay çarpılmıştır. Bulunan değer, uşak'ın ürün bazında ihracatının, Türkiye'nin toplam
ihracatlndaki payının 10.0OO katıdlr. Endeks-3 değeri 1 eşik değerinin altında kalan ürünler, bu
bölümdeki değerlendirmenin dışında tutulmuştur. Farklı illerde bu eşik değerin değiştirilmesi
mümkündür. Ürün bazında anali2 yaplllrken, tablolarda Endeks-3 değerine göre slralama yapllml§tlr.

Endeks,3 = Türkiye'nin ihracatındal ürününün Payl * Türkiye'nin1 Ürünü ihracatında Uşak'ın Payı

= ((Türkiye'nin l Ürünü ihracatı / Türkiye'nin Toplam ihracatı) * 10O) f ((Uşakln j Ürünü ihracatı /Türkiye'ninl Ürünü ihracatl) * 1oo)

= Uşak'ınj Ürünü ihracatl / Türkiye'nin Toplam ihracatı * 10.000

yukarldaki açık|amalar ışığında uşak iline ait endeks değerleri 2006 ve 2015 yılları ıçin hesap|anmlştlr.
Her 3 endeks değerinde eşik değeri geçen ürünler aşağ|daki tabIolarda yer almaktadlr.
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Tablo 8: 2006 Yılı

TAK çARşAFtARı,ıvıasn önrüı_rRi,ıuvnı-rıvr vıurux arzı-ıni

rrıi r r ı_nıvıı ıvILERDEN DAvA N ı rıı i ı ıi rırn 1 ı o1

ııırrıix orvnvsız ı_i rrn
stıırııi r DEvAMsız ıirı_rR-ınnnııı
sENTET| K ıiı_avırııır i pıi rı_ERDEN MENSUcAT

DEvAMsız LiFLERDEN oiĞtn oo«urvını.qn

srıvrnix_suıv i ı_i rıERotıv VE TlRT|L MENSUCAT
ıvıoııoriLnıverıııtn,srıırrrir-suııi oEvnvısız ı_ir ipı_i xııni

PAMUK MENSUCAT-PAMUK => % 85;M2 < 200 GR.

vııın önrüıEni, Dış SToRtAR,çAoın,vrı_rrru,şişvE yararı-cn v g.

ııı rvıası, tĞinrvıı, güxMıe,ipıix 
i ıvınıi ıvnxiııınııRı

KENEviR (KENDin1 vı oiĞrnvaĞu ToHuMı-AR
rrrix ownvsız ı_irırnorıı ooruıvınlcR-ıLyn F <% 85

Uşak İl Raporu

> 2006 Yılında UŞak'ın en rekabetçi olduğu ürünler; 5583-Battaniyeler, Diz Battaniyeleri, 6584- yatak
ÇarŞafları, Masa örtüleri, Tuvalet ve Mutfak Bezleri, 5624- inşaat Tuğlaları, Seramik Borular,
Karolar, Mozaik, 6516- Sentetik Flamentlerden Dayanıklı iplik|er (pd) ve 5511-yün iplikleri olarak
sıralanma ktadır.

> 2016 yılında Uşak'ın en rekabetçi olduğu ürünler ise; 6595- Koko
Kaplamaları, 6584-Yatak Çarşafları, Masa Örtüleri, Tuvalet ve
Tuğlaları, Seramik Boru|ar, Karolar, Mozaik, 5115- Koyun, Kuzu
5513- Pamuk İpliği' dir.

Liflerinden ve Diğer Elyaftan Yer
Mutfak Bezleri, 5524- İnşaat
Hazır Derileri-Yünü Alınmış ve

} UŞak'ın rekabetÇi olduğu ürünlerde; halı, tekstiİ ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, deri
mamulleri, seramik ve toPrak ürünleri sektörlerinin öne çıktığı görülmektedir. Türkiye tekstilgeri
dönüŞüm sektörünün Yo75'i UŞak itinde bulunmaktadır. Uşak'ın tekstıı ürünterinde rekabetçi
otmasında, ilde tekstil gerİ dönüşümü sektörünün gelişmiş olması önemli bir unsur olarak
değerlendi rilmektedir.

> 2006 Yılında her 3 endekste eşık değeri geçen ürünlerin 24 tane olduğu görülürken, 2015 yılına
gelindiğinde UŞak'ın rekabetÇi olduğu ürünlerin çeşittendiği ve sayısının artarak 44,e çıktığıgörülmektedir, Bu durum, aradan geçen 10 yıl içerisinde, Uşak sanayisindeki gelişmeyi ve buna
Paralel olarak, ihraÇ edilen mal kompozisyonunda gerçekleşen çeşitlenmeyi yansıtmaktadır.
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Tablo 9: 201,6 Yılı U ın Reka old Ürünler

KOKO LiFLER|NDEN VE DiĞER ELYAFTAN YER KAPLAMALARİ
MASA ÖRTÜLER|,TUVALET VE MUTFAK BEZLERi

KoYUN, KUzU HAzl R DERiLERi-YÜN Ü

ıTaruiytLEn; oiz geTrnNiyrlrni

oevavısız ilrırRDEN DoKUMALAR_ELyAF < % 85

üıvıes ıınwn ıı ın n ı ıv ı ıv rrlr ni ( TAZ E, Do N DU RUL

,TLAR|N BtffÜN oLMAYAN DERiLERi

D|GER MADDELERDEN MENSUCAT
pı_asrir xüvıı,ouş,ııvngo,eioe,su orposu vB.HiJyENix eşİaııışanr H,ııız

NTFri K_suN i DEvAMsız ı_ir i pı-ixı_rni

DöKüNTüLERi-i pı_ir oöxürırüı_eRi onHiı_

PAMUK MENSUCAT-PAMUK => % 85;M2 < 20O GR.
HAL| LAR,TUFTE YER KAPLAMALARl

ToRTUsU, HAM TARTR,HAzl R HAWAN GlDALARl

EczAcl u K MADDELERi evıoi ni ı_vıiş MAIZEME, EczAcl Lı K EşyAsı
r ve suııi ıir oöxüıvrüı_rni

acorı, vıevı,ıa önıüı_ıni, oış sıoRLAR,çADı R,yrı_xrrı,şişvr vaTAKLAR vB.

ipEx ipı_iĞi;eirxistı_ inı_i«ı_rn;vırnı_ize,cnııı ipııı<ı_rni
ıi r i vın ı_i, Hazı nı,qı,ı ıııas ı, rĞffi

sEBzE KoNsERvELERi-DoN DuRuLMuş (si Rxısiz,nsrri x rcirsiz1

, lP, HA|AT VE BUN LARDAN MAMULLER
ıurrr-rloxE roiıvrvıiş xARoıAR,MENsUcATTAN oiĞEn xapınıvıı

SADEcE AĞAÇ YAPRAKLARlNDAN KoNTRPLAKtAR
ruvırıır ipı_irı_ıni, ıvıoı.ıoriıaMENTLER

Hnv orni ırni-vüıı ü eıı ıı vııs,sALAMURA

AyDı N IATMA ıvnooEı_Eni,ı_üvıi ıvoron,aoylvlcl lAKlAR

Uşak İl Raporu
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3. ıJŞAK iÜ r*nlnıı VE GIDA sANAYİ

2014 yılında ülkemizin GsYH,sı 2 trilyon TL iken, uşak ilinin GsYH'sl 7,6 milyon TL olmuş ve Uşak ili,

7,6 milyon Trlik GSYH ile toplam GSYH'den %o,4 pay almlştlr. Aynl yll, Uşak ilinin tarlmsal GsYH,slnln

toplam il GSYH'sı içindeki payı ise %12 olarak gerçekleşmiştir.

2015 ylllnda it nüfusu 345.508 kişi iken, Çiftçi Kaylt sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısı 22.530 kişi

olmuştur. öte yandan, yine 2015 yılında 1,5 milyon dekar|ık arazi ÇKS,ye kayıtlı olup, toplam tarlmsaI

alanın %65'ine karşlhk gelmektedir.

TÜiK verilerine göre, Uşak ili 251 milyon dotarllk toplam ihracat ile ülkemizin toplam ihracatınln

%o,2,sini gerçekleştirmiştir. Uşak ili 2016 yılında gıda Ve tarım ürünlerinde |1_24. Fasıllar arası) 22

milyon dolar ihracat, 6 milyon dolar ithalat yapmlştlr.

ilin toplam ihracattnda tartm ve glda ürünlerinin pa[ 9/o8,g olarak gerçekleşmiştir, Ancak, tarlm Ve

glda sektörlerinde de birçok firmanln yönetiminin başta istanbu| olmak üzere başka illerde olması

nedeniyle, ilde üretimi gerçekleştirilen ürünlerin ihracatlnln ilin ihracat verilerine yanslmadlğl bilgisi

edinilmiştir.Ayrlca,merkeziUşak,taolanveUşak,taüretimyapanbirçokfirmanlndaihracatınıaracı
firmaIar üzerinden gerçekleştiriyor olması nedeniyle, ihracatln uşak ili ihracat verilerine yansımadığı

öğrenilmiştir.

TÜiK veri|erine göre,2oL6 yılında en fazla ihracat gerçekleştiri|en ürün/ürün gruPları tavukÇuluk,

konserve, kurutulmuş ve dondurulmuş meyve ve sebzeler ite nar ve sofralık domates olmuştur,

Nitekim, .,Uşak ilinin ihracatlnda Rekabetçi Ürünler" çalışmasında Uşak ilinin 20].6 Ylllnda rekabetçi

olduğuürünlerolarakkurutulmuşsebzeler,kümeshayvanlarınınetleriVesebzekonserveleriöne
çlkmaktadür. Uşak ilinde en fazla tanmsal ürün ihracatl terçekleştirilen ülkeler ise lrak, ABD,

ingiltere, Vietnam ve Avustralya'dır,

Hayvanclllk sektöründe girdi maliyetlerinin yüksek olması ve ihracat prosedürlerinin fazla olması

nedeniyle et Ve et ürünlerinde ihracat gerçekleştirmekte zorlanlldlğl ifade edilmiştir,

TüiK verilerine göre, 2016 yılında en fazla ithalat gerçekleştirilen ürün/ürün grupları damızlık sığır,

damlzllk keçi Ve soya fasulyesi küspesi olmuştur, uşak ilinde en fazla tarımsal ürün ithalatl

gerçekleştirilen ülkeler ise Çek cumhuriyeti, Almanya, slovakya, Avusturya ve ABD'dir,

ilin;kara,havaVedemiryoluağlüzerindeolmasl,üretilenürünlerinnakliyesininvepazarlamasının
daha kolay gerçekleştirilmesine imkan VermeKedir,
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3.1. lL§E yüKsELEN TRENDLER

3.1.1. JICITERMAL ENİRJi VE §HRACıL|K

Uşak'ta 2016 yılında 570 dekarlık alanda örtü altı tarımı yapılmış ve toplam 7.907 ton sebze

üretilmiştir. 2015 yılında örtü altı üretim kapsamında en çok üretimi gerçekleştirilen ürünler 5,3 bin

ton ile domates ve 1,2 bin ton ile hıyar olmuştur.

Ülkemizde 2016 yılında yapılan 13 milyon ton civarındaki domates üretiminin %29'u yaklaşık 3,6

milyon tonu sera domatesi olup, sera domatesi üretiminden Uşak ilinin aldığı pay %0,L'dir. 2OL6

yılında ülkemizde gerçekleştirilen 1,8 milyon ton civarındaki hıyar üretiminin Yo59'u (yaklaşık 1,1

milyon ton) sera hıyarıolup, sera hıyarı üretiminden Uşak ilinin aldığı pay Yo0,1'dir.

Uşak ili Merkez ve Banaz i|çelerinde jeotermal enerji kaynakları bulunmaktadır. Ancak, ilin sera

üretimi için çok önemli bir kaynak olan jeotermal enerjiden yeterince faydalanılmadığı görülmektedir.

Ülke genelinde sera kurmak için araştırma yapan Birlik Ziraat'in, jeotermal varlığı ve Uşak ilinin

ikliminin uygun olması nedeniyle Banaz ilçesini tercih ederek ve 2015 yılında Bakanlığımızın yatırım

teşviklerinden yararlanarak, topIam 80 dekarlık alanda ilin ilk jeoterma! serasını kurduğu

görülmüştür.

Uşak Ticaret ve Sanayi odası'nın hazırlamış olduğu program kapsamında söz konusu sera ziYaret

edilmiştir, Arılı, topraksız salkım domates üretimine başlanan ve yılda 2.000 ton domates üretilmesi

hedeflenen serada, Hollanda ve Katar'a ihracat yapılması için de girişimlerde bulunulmuŞ oluP, sera

alanının 5 yıl içinde 170 dekara çıkarılmasının hedeflendiği ve kabak, salatalık ve biber gibi diğer

sebzelerin de deneme üretimlerine başlanacağı bilgisi edinilmiştir.

Tarım alanlarının yapılaşmaya açık olmaması nedeniyle sera alanında, sınırlı bir sahada sadece

prefabrik merkez ku rulabildiği belirtiImiştir.

3.L.2. öıur çıxaıu niĞrn §EKTöRLER

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, Uşak ilinde son dönemde ağırlıklı olarak

desteklenen sektörler:

./ Et Üreten Tarımsal İşletmeler

./ Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

./ süt ve süt Ürünlerinin İşlenmesi ve pazarlanması

,/ Et ve Et Ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasından oluşmaktadır.

uşak,ta büyükbaş hayvanların yüksek genetik yaplya sahip olması ve hayvan başına alınan verimin

yüksek olması, hayvancılık işletmeleri ve et işleyen tesislerin kurulmasına olanak sağlamıştır,

Ayrıca, TÜiK verilerine göre, 2016 yılında en fazla ithalat gerçekleştirilen sektörler damızlık sığır,

damızlık keçi ve soya fasulyesi küspesi olmuştur. Bu çerçevede, uşakta büyükbaş hayvanların

yüksek genetlk yapıya sahip olması ve hayvan başına alınan verimin yüksek olmasına yönelik

çalışmaların da devam ettiği görütmektedir,
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Diğer taraftan ilde; yeşil ot üretimi, silajlık mısır üretimi, şeker fabrikasında yan ürün olan küspe

üretiminin mevcut olması ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Havza Bazlı Destek Modelinde
yem bitkilerinin destekleniyor olması hayvancılık sektörünün ge|işimine katkı sağlamaktadır.

Büyükbaş hayvancılık ağırlıklı olarak süt üretimi için gerçekleştirilen Uşak'ta 2016 yılında ].74 bin ton

inek sütü üretilmiştir.

3.2. GlşA SANAYı

Uşak, yaş meyve-sebzeden, unlu mamullere, et ve süt ürünlerine kadar geniş yelpazede ürün

üretebi|en ve bu ürünleri gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarda ihraç edebi|en önemli bir ilimizdir.

İhraç edilen ürünlerin uluslararası geçerliliği olan standart belge temininde, Afyon'da mevcut olan

akredite laboratuvar kullanılmaktadır.

'ablo 10: Usak ili Gıda Sa letmeleri

Sanayi Sayı Sanayi Sayı

Ekmek ve Ekmek Ürünleri 84 Soğuk Hava Depoları 1

unlu Mamüller 53 Yumurta paketleyen 2

pastacılık Ürünleri 66 Alkollü içkiüreten 1

Et ve Et ürünleri 11 Baharat işleyen 2

Çerez, cips ürünleri LL Bal, polen, arı sütü, petek üreten
ve ambalajlayan hizmetler

3

Hububat ve Baklagil 5 Dondurulmuş gıda işleyen 1

süt ve süt Ürünleri 73 Fermente ve salamura üreten 3

un Ürünleri 72 seker paketleme 2

Hazır Yemek l4 Şeker üreten L

Tahin, Helva, Pekmez Ureten 10 Tuz isleven 1,

Meyve Sebze İşleyen 2 Diğer gıda işleyen işletmeler 48

Plastik esaslıgıda ile temasta bulunan
madde ve malzemeler üreten

2 Hayvansalyem üretimi 28

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre Uşak'ta 73 adet süt ve süt ürünleri üreten işletme

bulunmaktadır. Bu kapsamda, Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının hazırlamış olduğu program

kapsamında X firması ziyaret edilmiştir. Firma tarafından inovatif ürünler üreten makinaları

kendilerinin imal ettiği, yakın zamanda firma bünyesinde AR-GE merkezi kurulacağı ve üretim

kapasitesinin 81.600 tondan 2O4,0OO tona çıkarılacağı ifade edilmiştir. Üretimde kullanın inek

sütünün üçte birinin Uşak ilinden, geri kalanının Denizli, Aydın, Afyon, Burdur gibi çevre illerden

tedarik edildiği belirtilmiştir. Mevcut durumda ihracatın ABD, Dubai, Katar, Arabistan, İsrail, Kuzey

lrak ve Türkmenistan'a gerçekleştirildiği ve AB ihracat onaylı firma olmayı hedefledikleri ifade

edilmiştir. Firma'nın merkezinin İstanbul'da olması nedeniyle, firma tarafından gerçekleştirilen

ihracat Uşak ili istatistiklerinde yer almamaktadır. İlde süt ürünleri işleyen modern tesislerin yüksek

süt işleme kapasitesine sahip olmaları nedeniyle, ilde süt sığırcılığına ağırlık verilmesinin önem arz

ettiği değerlendirilmektedir.
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Uşak İl Raporu
3.3.EKı-rR

3.3.1. girxisrı ünrriıın

Uşak ilinde 2016 yılında toplam yüzölçümünün Yo4O'ı (2,2 milyon dekar) tarım alanı olarak

kullanılmıştır. Tarım alanlarının Yo9I,3'inde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ekilirken, Yo4,27'sinde

meyveler, içecek ve baharat bitkileri yetiştirilmiştir. Sebze bahçeleri alanı 2015 yılında toplam
tarımsal alanınYo3,4' ünü oluştururken, tarımsal alanların YoL'i nadasa bırakılmıştır.

Uşak ilinde üretilen tarla ürünleri incelendiğinde, 2016 yılında en fazla üretimin, hayvancılık sektörü

açısından önemli olan yeşil otta (I74 bin ton) gerçekleştirildiği görülmektedir. Yeşil otu sırasıyla; arpa

(153 bin ton) ve buğday (147 bin ton) takip etmiştir. Şeker pancarı ise 95 bin tonluk üretimle

dördüncü sırada yer almaktadır. İlde üretilen şeker pancarı yine Uşak'ta kurulmuş olan ülkemizin ilk

şeker fabrikası olan Uşak Şeker Fabrikası'nda işlenmekte olup, işleme sürecinde elde edilen küspe de
hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, şeker pancarı üretiminde kota uygulaması

mevcuttur. Uşak ilinde üretilen ve hayvancılık açısından önem arz eden diğer tarla bitkisi de 54 bin

ton ile silajlık mısır olmuştur.

'ablo 12: Uşak lliTa la Bitkileri Uretim Verileri (Ton) (llk 5 Urün)

Yesil Ot 224,04I 1B2.49B 183.250 |74.124
Arpa |9B.449 167.5B4 177,929 |52,796
Buğday l66.B60 15 ]..681, 1,44,B49 |46,973

Şeker Pancarı 5B.B6B 69.200 83.623 95.903
Mısır (DaneJ 1-230 7.L64 876 825
Mısır [Silajlık) 53.778 57.350 60.500 64.4BB
KaVna k:

Uşak'ta 2016 yılında en çok üretilen meyve 28 bin ton ile üzüm olmuştur. Üzümü 7 bin ton ile elma, 3

bin ton ile kiraz ve 2,4 bin ton ile vişne takip etmiştir. Öte yandan, 2015 yılında 2 bin ton armut

ü retim i gerçekleştirilmiştir.

ilk

Tablo 11: Uşak'ta Tarım Alan|arının Dağılımı

Kaynak:TüİK
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Toplam Tahıllarve Diğer
Tafırıı,' ",] gİtl<lsel Ürünlerin Nadas Alanı
d|6ş,1..: . :,,,':' Ekiien Aianr

Sebze
Bahçeleri

Aianı

Meyveier, İçecelr
vğ Baharat

Bitkiierinirı Alanı
Pay Pay

Yıl Dekar Dekar Pay (o/o) Dekar eİl Dekar eİl Dekar Pay (o/o}

2013 2.309.758 2,1,4I.600 92,72 I0.1,72 0,47 7|,9I9 3,I7 86.067 3,73
201-4 2.236.90c 2.064,065 92,27 14.3I1 0,69 7?.B04 3,z5 85.72a 3,83
201,5 2.236.1,64 2,066.992 92,43 14.B03 0,72 74.096 3,3 ], B0.273 3,59
2016 2.176,27( I.986.B92 9]",30 22.175 l,,J.2 74.244 3,4I 92.965 4,27



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmada, Uşak'ta
meyve tesislerinde artış o|makla bir|ikte, soğuk hava depolama tesisleri
paketleme tesislerine ihtiyaç duyuIduğu ifade edilmiştir.

Uşak İl Raporu

son yıllarda kapama

ile ambaIajlama ve

Uşak'ta 2016 yılında en çok üretilen sebze 49 bin ton ile karpuz o|muştur. Karpuzu sırasıyla domates
(37 bin ton), kavun (26 bin ton), hıyar (11 bin ton) ve biber (6 bin ton) takip etmiştir.

Tablo 14: Uşak İliSebze Üretim Verileri (ron) (İlk 5 Üriln)

tru
48.865Karpuz 30.280 30.302 30.2o2

Domates 36.o34 34.892 34.2L3 37.350

Kavun 19.067 21,.450 2L.5I8 25.605

Hıyar 1I.917 to.73L 10.940 LI.027

Biber 6.058 5.827 5.985 6.364

Kayna k:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından , 2OI7 yılında uygulamaya konulan havza bazlı

destekleme modeli kapsamında Uşak'ta desteklenen ürünlere Tablo 1S'te yer verilmiştir. İlde yer alan
bütün ilçelerde buğday, arpa, nohut ve yem bitkilerinin üretimi desteklenmektedir.

Tablo 13: uşak İli Meyve Üretim Verileri (Ton) (İlk 5 Ürün)

28.348

Armut

Tablo 15: Havza Bazlı Destek Modeli Kapsamında Uşak İlinde 2017 Yılında Desteklenen Ürünler

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri
Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (DaneJ, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

karahallı Arpa, Aspir, Buğday, Kanola, Nohut, Yem Bitkileri
Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Sivaslı Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri
Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
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Uşak İl Raporu
3.3.2. HAYVANCıLıK VE HAYVAN§AL ÜRÜNLER

Uşak'ta 2016 yılında büyük kısmı kültür sığırı olmak ijzere I24 bin baş sığır var|ığı mevcuttur.

Tablo 15: Büyükbaş Hayvan Sayısı (Baş)

Engebeli arazi yapısı ve meraların geniş alan kaplaması nedeniyle, küçükbaş hayvancılık için daha
uygun coğrafiyapıya sahip olan Uşak'ta 2015 yılında, 445 bin başı koyun, 48 bin başı kıl keçisi olmak
üzere toplam 494 bin baş küçükbaş hayvan stoğu bulunmaktadır. Aynı yılda 1].,5 bin ton koyun sütü
üretilen ilde, 1,6 bin ton keçi sütü üretilmiştir. Uşak'ta küçükbaş hayvancıIıkta üniversite iIe işbirtiği
içinde ıslah projesi hayata geçirilmiştir.

Tablo 17: Küçükbaş Hayvan Sayısı (Baş)

İlin toplam süt üretimi Tablo 1B'de sunulmaktadır.

Tablo 18: Süt Üretimi (Ton)

Uşak'ta kümes hayvancılığı önemli bir sektör olup, 2015 yılında 8,6 milyon et tavuğu mevcuttur. İlde
sektörde öncü tam entegre kanatlı işleme tesisleri mevcut o!up, ilde sektörün önemi gittikçe
artmaktadır.

Tablo 19: Kümes Hayvanı Sayısı

Et Tavuğu 7,593.520 7.785.600 8.151.583 8.620.868

Yumurta Tavuğu 153.790 148.550 L4o.I4o 138.150

Hindi 5.060 5.L52 7.265 8.580
Kaz 3.43o 3.011- 3.720 4.275

Ordek 1.585 1.635 L.735 1.950

nak: Tüir

Sığır (Kültür) II9.L02

Kaynak: TÜiK

Kaynak: TÜİK

Kay
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4. uşAK iıisnıuevi

ıı.1. uşğK iı-i sanınyiıuiıu çşıuşı- çönüıııüıvıü

Uşak İl Raporu

Uşak ilinin 2015 yılı ihracatı 251 milyon dolar, ithalatı ise 198 milyon dolar olarak gerçekleştirmiştir.
ilde, 3 adet alt yaplsl tamamlanmış organize Sanayi Bölgesi, (osB) ].1 Adet Küçük Sanayi Sitesi
bulunmaktadır. Uşak sanayisinde; halı, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, deri
mamulleri, seramik ve toprak ürünleri sektörleri öne çıkmaktadır. Uşak ilinde 2015 yılı itibarıyla 5.882
adet iş yeri bulunmaktadır. Bu iş yerlerinin aktifleri 12,5 milyar Türk lirası, net satış tutarları ise 11,8
milyar Türk lirasıdır. Diğer taraftan; ilin ihracatındaki sektörler ile ilin sanayi kapasite raporu
istatistikleri birlikte incelendiğinde; ilin ihraç sektörleri ile ilin kapasitesinin yüksek olduğu sektörlerin
birbirine paralel seyrettiği görülmektedir.

2016 yılında Uşak'ın ihracatındaki ilk 3 sektör sırasıyla;

Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları,

Dokunabilir Madde|erden Hazır Eşya, Takımlar, Kullanılmış Giyim ve Dokunmuş Diğer Eşya,
Paçavralar (Örme veya Kroşe),

Pamuk, Pamuk İpliği ve Pamuklu Mensucat sektörleridir. Nitekim bu 3 sektör Uşak'ın ihracatının
ya klaşık %57' sini oluştu rmaktad ı r.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayınlanan "2016 yılı Sonoyi Kopasite Raporu
İstatistikleri"nde lJşak ilinde kod|anan ve kapasite rapor sayıstnın en fazla olduğu ilk 3 ürün ise

sırasıyla;

} İplikler, pamukla karışık, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği,
} Tekstil atıkları geri kazanımı,

ürünleridir.

Uşak ili başta battaniye, tekstilgeri dönüşümü, giysilik deri, strayhgarn'iplik üretimde ülkemizde ön
sıralarda yer almaktadır. Nitekin Uşak, ülkemizin battaniye üretiminde %8O, tekstilgeridönüşümünde
%75 ve giysilik (küçükbaş) deri üretimd e %8O paya sahiptir.

ıhracatındaki İlk 3 sektör

3 Kısa lif oranı fazla; palto, battaniye vs. üretiminde kullanılan iplik türü.
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: Bazl m Miktar|arı

Battaniye (adet) 6.0oo.00o 80
Tekstil Geri Dönüşüm (ton) 570.00o 75
Strayhgarn İplik (kg) 13.00o.0oo 65
Giysilik Deri (adet) 30.0ooo.0oo 80
Seramik (m2) 38.00o.00o 15
Kaynak: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO)

Uşak il Raporu

TabIo 21 Sa ürünlerinde Üreti

Tablo 22: Uşak Sanayi Sektör Verileri

Uşak ilinde sanayi sektöründe faaIiyet gösteren 1099 adet iş yeri bulunmaktadır. Bu iş yerlerinden
487 adeti tekstil ürünlerinin imalatı, 126 adeti gıda ürünlerinin imalatı, 1OO tanesi ise deri ve ilgili
ürünlerin imalatı ile ilgilidir. Toplamdaki 1099 iş yerinin net satış tutarı 4,5 milyar Türk lirasıdır. Uşak
ilinde faaliyet gösteren sanayi sektöründeki firmalarda çalışan sayısı ise 24.115 kişidir

TUİK tarafından açık|anan resmi istatistiklere göre, Uşak ilinin 2015 yılı ihracatı 251 milyon dolar
olarak gerçekleşmiştir. Ancak, yapılan görüşmelerde tekstil, deri, seramik ve gıda başta olmak üzere
birçok firmanın yönetiminin başta İstanbul olmak üzere başka illerde olması nedeniyle, ilde üretimi
gerçekleştirilen ürünlerin ihracatının ilin ihracat verilerine yansımadığı bilgisi edinilmiştir. Ayrıca,
merkezi Uşak'ta olan ve Uşak'ta üretim yapan birçok firmanın da ihracatlarını aracı firmalar üzerinden
gerçekleştirmeleri nedeniyle yine söz konusu firmaların ihracatının Uşak ili ihracat verilerinde yer
almadığı tespit edilmiştir. Bu nedenIe, bölgenin sanayicileri tarafından Uşak ilinin 2015 yılı
ihracatının 251 milyon doların çok daha üzerinde olduğu ifade edilmektedir,

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan "İller Arosı Ticoret" istatistikierine göre; Uşak
ilinin İstanbul iline satışı 1,5 milyar Türk lirası, Denizli iline satışı 410 milyon Türk lirası ve İzmir iline
satışı ise 305 milyon Türk lirası tutarındadır. Uşak'ın diğer illere satışında İstanbuI Yo4l,Denizli%tl
ve İzmir iseYol oranında paya sahiptir. Dolayısıyla her ne kadar üretim Uşak ilinde gerçekleştirilmiş
olsa da ihracatın büyük oranda İstanbul, İzmirve Denizli üzerinden gerçekleştirildiğigörülmektedir.

e

10_ GlDA ÜnÜıııuniıvİıı iHınLqrı 126 9M.321.M0 2.860
13 _ TEKsTiL ÜRÜııııeniııiıı ivınıırı 487 2.327.ML.9I0 13.957
14_ GiYiM EŞYAIAR|NlN ivııırı 27 I54,2M.723 7u
15 - DER| VE iLGiLi Ünüııuniıı ivlRı-crı 100 359,215.428 t.378
16- AĞAç, AĞAç üRüNLERivE MANTAR ünüııuni ivınıırı (MoBiLyA HAR|ç) y 31.056.085 y5
18- KAYITL| MEDYANlN BAslLMAsl VE coĞALTlLMAsl fl 4.810.638 80
20 - KiMYASALLAR|N VE KiMYASAL ÜRÜNLERiN iMALAT| 26 30.861.560 L45
22 _ KAuçuK vE pLAsTiK ünüııırniıı iıvıaı_arı 33 68.u4.u6 322
23- DiĞER METAL|K oLMAYAN MiNERALüRüNLER|N iMALAT| 59 501.410.559 2.360
24 _ ANA MErAL SANAY|i 25 31.540.4M 196
25 _ FABRIKASYON MFIAL ÜnÜııı_rni iıvııı,qrı 1ııexiııı vr rrÇHizAT HARiÇ) y 60,348.295 458
27 - ELEKTR|KLi TEÇHizAT iMALAT| 4.066.322 47
28 _ BAŞKA YERDE slNlFI-ANDlRlLMAM|Ş MAKiNE VE EKiPMAN ivnıııı 1b 13.724.738 100
ıı _ ıvoaiıya iMALAT| 29 22.690.922 4u
32 - DiĞER iıvınLnrlnR 7 53.029.978 85
33 - MAKi N E vE rxipıveıı ı.qnı N KURULUMU vE oNARl Mı 37 52.675.456 283
DlGER SEKTORLER 27 56.397.228 361

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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Uşak [l Raporu

Diğer taraftan Uşak ili, Türkiye tekstil geri dönüşüm sektöründe bir değer haline gelmiştir. Uşak'ta
geri dönüştürülen tekstil ürünleri, Türkiye pamuk üretiminin %].7'sine tekabületmekte ve yıllık değeri
yaklaşık ].,7 milyar TL olan 514 bin ton tekstil atığının ekonomiye geri kaza nd ırılmasın ı sağlamaktadır.

Üretim süreçlerindeki çevresel etkileri azaltmak, doğaya atıldığı takdirde oluşacak sorunları
engellemek Ve tükenen petrolden daha uzun süre yararlanabilmek gibi sebeplerle, geri kazanımın
hem doğal hem de rejenere Ve sentetik esaslı tekstil atıkları açısında önem arz ettiği
düşü nülmektedir.

4.2. uşAK SANAYiNDE Öıır çıxııu Husu§LAR

4.2.1". TEK§TiL cERi DÖNÜşÜMÜ

UŞak ilinde marka değer haline gelmiş olan tekstil geri dönüşümü sektörü, çevre sorunları ve atık geri

kazanımı konusunda strate.iik öneme sahiptir. Tüm dünyada, başta gelişmiş olan ekonomiler olmak
üzere, geri dönüşüm ve kazanıma önem Verilmektedir. Çevre tahribatının azaltılması, bu alanda
oldukÇa önemli maliyetlere sebebiyet veren temizleme veya bertaraf işlemlerinin asgari düzeye
indirgenmesi başta olmak üzere, geri dönüşüm sektörleri önemini giderek artlrmaktadlr.

UŞak ili, re.jenere elyafln %80'ini tek başına üretmektedir. Üretilen elyaf miktarlnln %65'i i| içinde
tüketilirken, %10'u Türkiye'deki diğer open-end tesislere satılmakla, %25 ise ihraç edilmektedir.
Atlklardan elde edilen rejenere iplik üretiminde de uşak ili lider konumdadır. yllhk 75.9s1 ton
rejeneİe iplik üİetimi ile sektöründe %75'lik paya sahiptir. Uşakta üretiıen rejenere ipliğin %34'ü
ihraÇ edilirken, %45'lik kısmı yurt içine satılmakta, %2O'lik kısım ise Uşak ili içerisinde, özellikle
battaniye Ve kilim sektöründe kullanılmaktadır. Yurt içerisindeki rejenere iplikler ise en fazla; çorap,
dokuma ve trikotai sektörlerinde kullanılmaktadır.

UŞak'ta bulunan Ve tekstil teleflerinin geri kazanımı ile de ilgili olan diğer husus, pet şişe atlklarlnln
geri kazanımıdır. Türkiye'deki pet şişelerin geri dönüşümden ortaya çlkan 1o4.5oo ton polyester
elyafln 35.200 tonu Uşak'ta üretilmektedir. Üretilen polyester elyafln %55'i ihraç edilmekte, %45'i ise
iç piyasaya sunulmaktadlr. Elde edilen polyester elyaf iç piyasada ağırlık olarak iğneleme, iplik ve
battaniye sektörü nde tü ketilmektedir.

GerÇekleŞtirilen görüşmelerde, dünyadaki gelişmeler ile doğrudan ilişkili olan sektörün küresel
düzeyde rakipleriyle yarışması için desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir. yaptlğl geri dönüşüm
üretimiYle Türkiye pamuk kullanımının %17 ,5'ini Eeri kazandıran sektörün, çevre soru nları ve atık geri
kazanımı konusunda stratejik öneme sahip o|duğu ve bu kapsamda, tekstil geri dönüşümü sektörüne
dair en önemli sorunun, diğer geri kazanım sektörlerine Verilen teşVik Ve desteklerin tekstil geri
kazanım sektörüne verilmemesi olduğu ifade edilmiştir.

Hurda metalde KDV oranl %o iken, tekstil teleflerinde bu oran oA}'dir. Bu kapsamda, Uşakh
sanayiciler, tekstil geri dönüşümünün hammaddesi olan tekstil teleflerinin hurda kapsamına
alınmasını ve hem hammaddede hem de iplikte kDv oıanının o^8'den %o'a indirilmesini talep
etmektedirler. Ayrlca; sektörde teksti| telefi ara toplaylcllara ilişkin yeni düzenlemelere 8idilmesi Ve
rekabet koŞuIlarlna ilişkin düzenlemeler yapılması sanayiciler tarafından talep edilen bir diğer
husustu r.
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4.2.2. KAT| ATlK SERTARAF TEsisi

Uşak Deri (Karma) organize sanayi Bölgesi (UKosB), günlük 120-150 ton atlk su arltma tesisi çamuru
ve 200-250 ton sanayi atığı ile Türkiye'de en çok atık üretilen Organize Sanayi Bölgelerinden (OSB)

birisidir. UKOSB yetkilileri ile yapılan görüşmelerde; katı atık sorununa çevre mevzuatı çerçevesinde
çözüm üretmek için 2012 yılından bu yana araştlrma ve inceleme yaptıklan ve bu kapsamda;

Almanya, İtalya ve Belçika'daki atık bertaraf tesislerini yerinde inceledikleri, bu çalışmalar sonucunda;
en uygun atlk bertarafyönteminin yakma olduğunu tespit ettikleri ifade edilmiştir.

Bölgenin çamur ve sanayi atıklannın yakma yöntemi ile bertaraf edilmesi için 11-12 milyon avro
finansmana ihtiyaç duyduğu, bu ölçekte bir yatlrİm| yapacak mali imkana sahip olmadlğ için Çevre
Ve Şehircilik Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Tekno|oji Bakanlığı nezdinde mali destek imkönlarının
araştlnldığl söylenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taraflndan osB'ye, Avrupa Biİliği kaynakh
desteklerin belediyelere veıildiği; osB'lerin ise özel sektör statüsünde oldukları için bu
desteklerden yararlanamayacağı bildirilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknolo.ji Bakanhğı tarafından ise,
atlk bertaraf tesislerinin alt yapl kapsamlna tirmemesi sebebiyle uzun vadeli kredi Verilmediği
bildirilmiştir. osB uygulama yönetmeliğine göre de osB'lerde özel firmalar veya gerçek kişiler, atlk
bertaraf tesısi kuramadığı içın yap-işlet-devret mode|i ile de atlk bertaraf tesisi kurulamadığı ifade
edilmiştir.

UKOSB taraflndan, atık bertarafı konusunda Belediyelere verilen desteklerden osB'lerin de
yararlandırılması, Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, atık bertaraf tesislerinin yapımının da alt
yapı olarak kabuledilip, uzun vadeli kredi verilmesitalep edIlmektedir.

5. UşAK E,(oL{oMisi soRuNl_ARl HAKK|ılDAKi TE§PiT VE TALEPLER

Bakanlık Makamlnın, Uşak'ın ekonomik ve ticari altyaplslnln tespit edilmesine yönelik bir çalışma
yapılması talimatlarl çerçevesinde; Ekonomik Araştlrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
taraflndan bir çallşma grubu oluşturulmuş Ve Uşak iline 22-24 Mart 2017 tarihlerinde bir ziyaret
gerçekleştırilmiştir.

Söz konusu ziyaret kapsamında; Uşak Ticaret Ve sanayi odasl (UTso}, zafer Kalklnma Aiansı,
Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Tarım il Müdürlüğü tarafından sunumların
yapıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Akabinde, Banaz ilçesinde Bİrlik ziraat tarafından kurulan
jeotermal sera ziyaret edilmiş, daha sonra uşak Deri (karmal or8anize sanayi Bölgesi yönetim kurulu
üyelerinin katılımıyla bir toplantı yapılmış ve kempaş iplik (Rejenere iplik), özgüneş Geri Dönüşüm
(Pet geri kazanım), Karahallı Deri (Deri imalatı) ve Özaydın keçe (Keçe imalatı) firmalarına ziyaretler
gerçekleştirilerek yerinde incelemelerde bulunulmuştur. Ayrlca, uşak organıze sanayi Bölgesi
yönetimi ile de bir toplantl yapılmış olup, söz konusu bölgede yer alan, uzpa Tekstil (şifanoz), saçlı
Tekstil (Battaniye), Rocamar (Mermer), Muratbey (Gıda), ve Hitit Seramik firmalarına ziyaretler
gerçekleştirilerek yerinde incelemelerde bulunulmuştur. söz konusu ziyaret kapsamlnda uşak
ekonomisi sorunları hakkındaki tespit Ve talepler aşağlda yer almaktadlr.

} UŞak ilinde marka değer haline gelmiş olan tekstil geri dönüşümü sektörü, çevre sorunları ve atık
geri kazanımı konusunda strate.iik öneme sahiptir. Tekstil geri dönüşümü sektörüne dair en önemli
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sorununun, diğer geri kazanlm sektörlerine Verilen teşVik Ve desteklerin tekstil geri kazanlm

sektörüne verilmemesi olduğu ifade edilmiştir. Hurda metalde KDV %0 iken, tekstil teleflerinde bu

oran %8'dir. Bu kapsamda, Uşakll sanayicilerimiz, tekstil geri dönüşümünün hammaddesi olan
tekstil teleflerinin hurda kapsamlna alınmasını ve hem hammaddede hem de iplikte KDV oranlnln

%8' den Yoo' a indirilmesini talep etmektedirler.

} Uşaklı sanayiciler tarafından dikkat çekilen bir diğer husus, Katı Atık Bertarafı Tesisi kurulmasına
ilişkin finansman sorunlarıdır. Özellik|e Uşak Deri (Karma) organize sanayi Bölgesi'nde oluşan atlk

çamurların bertarafl Uşak ili içinde yapllamamakta, sadece depolaması yapllmaktadlr. Uşak Deri
(Karma) organize sanayi Bölgesi, günlük 120-150 ton atlk su artma tesisi çamuru Ve 2oo-25o ton
sanayi atığı ile Türkiye'de en çok attk üreti|en sayılı OSB'lerden biridir. OSB yönetimi tarafından, geri

kazanlml mümkün olmayan katl atlkların düzenli depolanmasının kalıcı çözüm olmadığı ve yakmanln

daha doğru olduğu ifade edilmiş, çamur ve sanayi atıklarının yakılarak bertaraf edilmesi konusunda
hazırlanan fizibilitelere göre, 10-12 milyon avro finansmana ihtiyaç duyulduğunun tespit edildiği
belirtilmiştir. söz konusu meblağın uşak'taki osB'ler için çok yüksek olduğu ifade edilmekte ve Bilim
Sanayi ve Teknolo.ji Bakanlığınca yapllacak bir mevzuat değişikliği ile atlk berta.af tesislerinin alt yapl
tesisi kapsamlna alınması ve diğer alt yapı yatlrlmlarl için sağlanan uzun vadeli kredilerden bu
tesislerin de faydalanmasının sağlanmasl talep edilmektedir.

} UŞak'ın diğer bir sorunu ise Uşak Havaalanı'nın kapa|ı olmasıdır. Sanayiciler tarafından, uşak
Havaalanı'nın, Zafer Bölgesel HavaaIanı'nın açı|ması sonrasında kapatılmasının, Uşak ili ve

Çevresindeki ilÇelerin sanayi Ve ticaretini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekilmektedir. zafel
Bölgesel Havaalanl, uçuş saatlerinin uşak bölgesine uygun olmamasl, sis ve hava şartları nedeniyle
birçok uçuşun iptal ediliyor olmasl gibi nedenlerle tercih edilmemekte Ve ulaşlm tercihini
karayoluna çevirmektedir. Bu kapsamda, uşak Havaalanı'nın yeniden açılmasının ve seferlerin
Atatürk Havaalanı'na, gündüz saatlerinde uşak'tan, gece saatlerinde de istanbul'dan yapılacak

şekilde düzenlenmesinin Bölgeye olumlu etkilerinin olacağl ifade edilmektedir.

} İstanbul merkezli bir firma tarafından Banaz ilçesinde 2016 yülında, Bakanlığımızın yatırım
teşviklerinden yararlanılarak, toplam 80 dekarlık alanda iIin ılk jeotermal serası kurulmuştur.
seranln lsltllmaslnda kullanılan soğuk su kaynağı için yapllan inşaatln yatlrlm Teşvik Mevzuatlnda
teşvik kapsamına girmediği ifade edilmiştir. yatırım Teşvik Mevzuatında ihtiyaçlara binaen
güncellemeler yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Bahse konu yatlrlm ile jeotermal
enerji ile kullanılarak seracılık yapılmasınln, jeotermal eneriinin kulllanıldığı seracılığı özendirdiği
görülmüştür. Bakanlığımız taraflndan düzenlenecek eğitim programlarında Bakanlığımız
desteklerinin anlatllması aşamasında, yatlrlm Teşvik sisteminin uşak ilinin jeotermal
potansiyelinin değerlendirilmesi açısından önem arz ettiğinin vurgulanmasının faydalı olacağı
mütalaa edilmektedir. Bununla birlikte, seraların su kaynak|arı ile ilgili yapılacak inşaat işleri, proje
bazında değerlendirilerek yatlrlm teşVik belgesi kapsamı yatırımın sabit yatlrlm tutarına dahil
edilebilecek olup, söz konusu harcama|ar Kurumlar/Gelir Vergisi indirimine konu olabilmektedir.
Diğer taraftan, yürürlükteki mevzuata göre teşvik belgeleri kapsamında yapılacak makine ve
teçhizat teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları kDv
istisnasından fayda la na bilecek olup, inşaat harcamaları kDv istisnası kapsamında
değerlendiriImemektedir.
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} Aracıların yüksek k5r marjlarl nedeniyle, sera ürünleri üreticisi firma taraflndan ürünlerini
doğrudan pazarlamak için hal|ere girmek istedikleri, ancak güncel mevzuatln buna izin vermediği
ifade edilmiştir. İzin verildiği halde, büyük marketlerln %8 oranındaki KDV maliyetine katlanmamak
için doğrudan üreticiden almak yerine yine aracıları kullandıkları ifade edilmiştir.

} İhracat gerÇekleŞtirme sürecinde, ürün denetmenleri ince|emeye gelmeden önce ürünlerin tıra
yüklenmiş olması gerekliIiği ve denetmenlerin Manisa ya da Denizli'den gelmeleri nedeniyle,
domates ihracatlnda sıkıntılar yaşandlğl ifade edilmiştir.

> TARSİM (Tarlm sigortaları Havuzu) kapsamında, seralarda cam içi alanların sigortalandığı ancak
seralarln beyni olan otomasyon kısımlarının sigofta dahilinde oımadlğl, bu nedenle sigorta
sisteminin güncellenmesinin ve seraların tamamlnln sigorta kapsamlna almanın faydalı olacağı
belirtilmiştir.

> ziyarel edilen serada, seranın genişletilmesi çalışmalarına başlanacağı, ancak firmanln
arazilerinin kurulan seradan uzak olması nedeniyle, yeni bir otomasyon sistemi kurmadan 5eranın
geniŞletilmesi iÇin köy merasın|n kullanılmak istendiği, bu konuda kiralama ve trampa gibi öneriler|e
il Tanm Müdürlüğüne baŞvurdukları halde bir sonuç alınamadığı ifade edilmiş ve tarım alanlarının
yapılaşmaya açlk olmaması nedeniyle sera alanında, sınırlı bir sahada sadece prefabrik merkez
kurulabildiği belirtilmiştir.

> Mevcut mevzuat kapsamında, sera|arın ticarethane gibi görüldüğü ve bu nedenle elektrik
masraflarının yüksek olduğu belirtilmiş olup, tarlm işletmeleri için yeni düzenlemelere ihtiyaç
duyulduğu ifade edilmiştir.

> Hayvanclllk sektöründe girdi maliyetlerinin yüksek olmasl ve ihracat prosedürlerinin faz|a olması
nedeniyle hayvancılık sektöründe özellikle et ve et ürünlerinde ihracat gerçekleştirmekte zorlanıldığı
ifade edilmiştir.

> Et Ve et ürünleri dahil olmak üzere ilin ihracatının artırllmasl açısından ilde ihracatçl Birlik|eri
irtibat ofisinin açllmasl talep edilmektedir.

} UŞaklı sanayicilerin ihracatta devlet yardımları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları ve
ihracatta devlet yardımlarından faydalanma oranının çok düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir.
2016 ylllnda uşak ilimize ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında toplamda yalnftca 2,7
milyon TL ödeme yapllmıştlr. Bu kapsamda Bakanlığlmızca; Fuar Desteği, Pazara Giriş Belgeleri,
pazar Araştlrmasl ve pazara Giriş Destekleri başta olmak üzere ihracatta devlet yardımları
konusunda, uşak'taki firmalara doğrudan bilgilendirme yapllması talebinin mevcut olduğu
gözlenmiştir. "29-30 Mart 2017 tarihleri arasında Uşak Ticaret Ve Sanayi odası'na ihracat Genel
Müdür|üğü MarkalaŞma ve AR-GE Destekleri Daire Başkanlığı, KOBi ve Kümelenme Destekleri Daire
BaŞkanlığı ve Fuar izinleri ve Destekleri Daire Başkanlığı'nda görevli Dış Ticaret Uzmanları taraflndan
Bakanllğlmlzca ihracata sağlanan devlet desteklerini açıklamak üzere bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

> AYrlca, ilde ihracat desteklerine llişkin farkındahğın artırılması amacıyla, Uşak Ticaret ve sanayi
odasınca yürütülecek olan "Uşak Glda sektörü Dlş Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi,,
konulu ilin ilk UR-GE Proieslnin Bakanlığımızca onaylandığı ifade edilmiştir. Ticaret ve sanayi odası
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taraflndan, ilerleyen dönemde 3 adet yeni uR-GE projesinin daha hayata geçirilmesinin planlandığı

belirtilmiştir.

> Uşak Ticaret Ve sanayi odaslnln URGE projesinde 2. bir uzmanln görevlendirilmesine izin
Verilmesi talep edilmektedir.

} Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmada, Uşak'ta son yıllarda
kapama meyve tesislerinde artlş olmakla birlikte, soğuk hava depolama tesİsleri ile ambalajlama ve
paketleme tesislerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.

> Glda Ve Tarımsal Ürün Piyasalarl izleme ve Değertendirme Komitesi gündeminde de olan
konuya ilişkin olarak Teşvik uygulama ve yabancı sermaye Genel Müdürlüğümüzün çalışması
meVcuttur.

} Uşak ilinde jeotermal enerji potansiyelinin turizm alanında da yeterli düzeyde
değerlendirilemediği gözlenmiştir. Uşak'ta halihazırda Merkez i|çesinde belediye tarafından yapılmış
olan ]. adet termal turizm tesisi bulunmaktadır. öte yandan, Banaz ilçesinde de yine belediye
tarafından gerÇekleştirilen günü bir|ik kullanlm amaçll termal tesis inşaatl ziyaret edilmiştir. Uşak
ilinde termal turizm yatırımlarının öze ndirilmes in in il ekonomisi açısından faydalı olacağı
değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, yatlrlm teşVik sistemi kapsamında, Kültür Ve Turizm Koruma
Ve GeliŞim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel destek|erden yararlanabilecek
nitelikteki turizm konaklama yatlrlmlarl öncelikli yatırım olarak kabul edilmekte olup, Uşak ilinde
gerçekleştiri|ecek bu tür yatlrlmlar 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden
yararlanabilmektedir.
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