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GİRİŞ
Uşak ilinin geleceğini tasarlamak, vizyonunu oluşturmak, ilin geleceği için gerekli
olan stratejileri ve ihtiyaç duyulan eylem planlarını belirlemek amacıyla 03-10 Mart
2020 tarihleri arasında arama konferansı toplantıları düzenlenmiştir. Arama
konferansı kapsamında Uşak’ın sanayi ve ticaret, tarım ve hayvancılık, turizm,
eğitim, ulaşım ve altyapı ile tasarım alanlarında gelecek 10 yıldaki yol haritasının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Arama konferansının gündemini oluşturmak maksadıyla
kamu ve özel kurumların katılımıyla aşağıda belirtilen komisyonlar oluşturulmuştur.
Söz konusu komisyonlar belirtilen tarihlerde, Uşak Üniversitesi’nde ilgili alanlardaki
uzman akademisyenlerin koordinesinde ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler ışığında
alanlarında Uşak’ın mevcut durumunu analiz ederek, gelecekte faydalı olabilecek
yönelimleri tartışmışlardır. Mevcut raporda belirlenen her bir sektör ilgili alanın
mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler, Dünya, Ülkemiz ve
Uşak ilinin gelecekteki 10 yılına ilşkin projeksiyonlar, proje önerileri ve sonuç ve
öneriler başlıkları altında analiz edilmiştir. Raporda sırasıyla “Sanayi ve Ticaret”,
“Tarım ve Hayvancılık”, “Turizm”, “Ulaşım ve Altyapı”, Eğitim” ve “Tasarım”
bölümleri yer almaktadır.
Arama Konferansı Komisyonları
1. Sanayi ve Ticaret Komisyonu
Toplantı Tarihi: 3 Mart 2020 13:00-17:00
S.Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Adı ve Soyadı
Doç. Dr. Eren Öner
Öğr. Gör. Fatih Yalçın
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
KOSGEB Müdürü
Zafer Kalkınma Ajansı Temsilcisi
Gümrük Müdürü
İl Ticaret Müdürü
UTSO Temsilcisi
OSB Temsilcileri

1

Birimi
Mühendislik
Üniversitesi,
UTTO
Uşak Üniversitesi, UTTO

2. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu
Toplantı Tarihi: 4 Mart 2020 13:00-17:00
S.Nu.
1
2
3
4
5
6
7

Adı ve Soyadı
Prof.Dr. Mehmet Fatih Çelen
Öğr. Gör. Fatih Yalçın
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü
Zafer Kalkınma Ajansı Temsilcisi
İl Tarım ve Orman Müdürü
Tarım
ve
Kırsal
Kalkınmayı
Destekleme Kurumu İl Koord.
Uşak Ticaret Borsası Temsilcisi

Birimi
Uşak Üniversitesi, Ziraat ve
Doğa Bilimleri Fakültesi
Uşak Üniversitesi, UTTO

3. Turizm Komisyonu
Toplantı Tarihi: 5 Mart 2020 13:00-17:00
S.Nu.
1

Adı ve Soyadı
Prof.Dr. Birol Can

2

Dr.Öğr. Üyesi Ozan Çatır

3
4
5
6
7
8
9

Dr. Atike İnce Yardımcı
Kaymakamlık Temsilcileri
Belediye Temsilcileri
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü
İl Kültür veTurizm Müdürü
Zafer Kalkınma Ajansı Temsilcisi
Turizm sektör Temsilcileri

Birimi
Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi
Uşak
Üniversitesi,
Ulubey
Meslek Yüksekokulu
Uşak Üniversitesi, UTTO

4. Ulaşım ve Altyapı Komisyonu
Toplantı Tarihi: 9 Mart 2020 13:00-17:00
S.Nu.
1
2
3
4
5
6
7

Adı ve Soyadı
Dr.Öğr.Üyesi Münevver Özge Balta
Öğr. Gör. Dr. Atike İnce Yardımcı
Belediye Temsilcileri
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü
Zafer Kalkınma Ajansı Temsilcisi

2

Birimi
Uşak Üniversitesi, Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi
Uşak Üniversitesi, UTTO

5. Eğitim Komisyonu
Toplantı Tarihi: 10 Mart 2020 13:00-17:00
S.Nu.
1
2
3
4
5
6

Adı ve Soyadı
Prof.Dr. Osman Birgin
Özgür Şaştım
İl Milli Eğitim Müdürü
Zafer Kalkınma Ajansı Temsilcisi
Meslek Lisesi Müdürleri
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü

Birimi
Uşak
Üniversitesi,
Eğitim
Fakültesi
Uşak Üniversitesi, UTTO

6. Tasarım Komisyonu
Toplantı Tarihi: 6 Mart 2020 13:00-17:00
S.Nu.
1

2
3

Adı ve Soyadı
Doç.Dr. Şefik Baran Tarhan

Öğr. Gör. Özkan Bal
Zafer Kalkınma Ajansı Temsilcisi

3

Birimi
Uşak
Üniversitesi,
Güzel
Sanatlar Fakültesi,
Uşak Üniversitesi, Deri Tekstil
ve Seramik Tasarım Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Uşak Üniversitesi, UTTO

1. SANAYİ VE TİCARET
1.1 Uşak İlinde Sanayi ve Ticaretin Mevcut Durumu ve Değerlendirilmesi
•

Uşak İli Sanayisinin Genel Görünümü

Uşak ilinde 2018 yılı verilerine göre kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYH)
değeri 7.958 $ olup, ülke sıralamasında 29. sırada bulunmaktadır. Uşak ilinin ve
ülkemizin son 10 yıllık GSYH değerleri Şekil 1.1 ve 1.2’de gösterilmiştir.

Kişi Başına Düşen GSYH ($)
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Türkiye 8.980 10.560 11.205 11.588 12.480 12.112 11.019 10.883 10.616 9.693
Uşak

6.928 8.452 9.308 9.718 10.366 10.021 8.700 8.775 8.685 7.958

Türkiye

Uşak

*TÜİK İl Göstergeleri (2018)

Şekil 1.1 : Kişi başına düşen GSYH ($)
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TR33 BÖLGESI ILLERE GÖRE KIŞI BAŞıNA GSYH, 20162018

MANISA

KÜTAHYA

8,0

8,8
7,2

8,0

8,1

AFYONKARAHISAR

8,7

2018

6,7

7,1

7,5
TÜRKIYE

2017

9,5

9,7

10,0

10,6

9,7

10,9

2016

UŞAK

Kaynak: TÜİK İl Göstergeleri (2018)

Şekil 1.2 : TR33 Bölgesi illere göre kişi başına GSYH, 2016-2018.

Uşak iline ait kişi başına GSYH değerinin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise
yıllar içerisinde tarımdaki GSYH değerinin düştüğü, sanayideki GSYH değerinin ise
yıldan yıla yükselerek tarımın yerine geçtiği gözlenmektedir (Çizelge 1.1).
Çizelge 1.1 : Uşak İli GSYH’nin Sektörel Dağılımı (2004-2017).
Yıl

Tarım

Sanayi

Hizmetler

2004

20,9

32,9

46,2

2005

19,7

31,6

48,7

2006

17,0

32,7

50,3

2007

14,5

34,0

51,5

2008

17,5

32,6

49,9

2009

17,9

32,4

49,8

2010

20,3

33,9

45,8

2011

18,0

39,0

43,1

2012

16,7

39,3

44,0

2013

14,8

41,1

44,1

2014

13,7

42,1

44,3

2015

13,8

40,1

46,1

2016

13,1

40,0

46,9

2017

12,2

42,6

45,2

*TÜİK (2017)
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Bunların yanında hizmet sektörünün ise yıllar içerisinde sabit bir eğilim göstererek
fazla bir değişkenlik göstermediği görülmektedir. Uşak ilinde tarımsal alanlar çok
değişmiş olmasa da sanayideki büyüme ivmesi tarımdaki büyüme ivmesinden daha
fazla olduğu için ildeki sanayi payı bölgede Manisa’nın arkasından ikinci sıraya
yerleşmiştir.
Çeşitli illerin gösterildiği sosyo-ekonomik gelişmişlik indeksi çalışmasına ait
sonuçlar Şekil 1.3’te gösterilmiştir. Uşak ili, Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılmış
olan 2011 yılı sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması çalışmasında 25. sırada yer
almıştır. Aynı çalışma 2003 yılında yapıldığında Uşak ili 30’uncu sırada yer alırken
2011 yılında 5 basamak ilerlemiştir.

Çeşitli illerin sosyoekonomik gelişmişlik
sıralaması
65 67

16

30 31

42 43
38
33

İstanbul
Ankara
İzmir
Antalya
Muğla
Denizli
Edirne
Adana
Aydın
Konya
Manisa
Uşak
Gaziantep
Trabzon
Samsun
Kütahya
Malatya
Afyon
Yozgat
Diyarbakır
Van

8 10 12
1 2 3 5

25
19 20 23

75

* Kalkınma Bakanlığı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE2011) Raporu (2013)

Şekil 1.3 : Çeşitli illerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması, 2011.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılında ilk defa yayımlanan illerde yaşam
endeksi ile bireylerin ve hane halklarının yaşamını objektif ve subjektif göstergeler
kullanarak yaşam boyutları ayrımında il düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve
zaman içinde izlemeye yönelik bir endeks çalışması yapmıştır. Çalışmanın amacı,
ildeki yaşamın tüm boyutları ile izlenmesine ve iyileştirilmesine altlık oluşturacak bir
gösterge sistemi geliştirmektir. İllerde yaşam endeksi; konut, çalışma hayatı, gelir ve
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servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim,
sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsamakta
ve 41 gösterge ile temsil edilen bu boyutları tek bir bileşik endeks yapısı içinde
sunmaktadır. Endeks 0 ile 1 arasında değer almakta ve 1’e yaklaştıkça daha iyi bir
yaşam düzeyini ifade etmektedir. Buna göre çeşitli illerdeki yaşam endeksi değerleri
Şekil 4’de gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi Uşak ili yaşam endeksi
sıralamasında Türkiye’de 6. sırada kendine yer bulmuştur.

Çeşitli illerde yaşam endeksi

31 33 35

Isparta
Kütahya
İstanbul
Uşak
Afyon
Ankara
Konya
Trabzon
İzmir
Denizli
Manisa
Samsun
Edirne
Antalya
Aydın
Malatya
Yozgat
Gaziantep
Adana
Van
Diyarbakır

6 10
5
4
1

17 18 20 21

26

44 46

60 61
57
53

71 75

* TÜİK, İllerde yaşam endeksi il sıralamaları ve endeks değerleri, 2015

Şekil 1.4 : Çeşitli illerin yaşam endeksi sıralaması, 2015.

Yatırımlarda Devlet Yardımları kapsamında teşvik sisteminde yapılacak değişiklikler
ve getirilen yeni uygulamalar Ekonomi Bakanlığı tarafından 6 Nisan 2012 tarihinde
gerçekleştirilen bir sunumla kamuoyuna açıklanmıştır. Buna göre Türkiye SosyoEkonomik gelişmişlik sıralamasına göre 6 bölgeye ayrılmış ve destek unsurlarından
yararlanma oranları buna göre belirlenmiştir. Bölge sayısının 6’ya çıkartılması birçok
ilin daha avantajlı bölgelere kaydırılması ile sonuçlanmışken Uşak ili TR33
bölgesindeki diğer illerden ayrılarak 3. bölgede yer almıştır. Şekil 1.3 ve Şekil 1.4’de
belirtilen sıralamalar ve yapılan bu değerlendirmeler dikkate alınarak Uşak, bölgesel
yatırım teşvik uygulamaları açısından 3'üncü bölge olarak değerlendirilmiştir. Buna
karşın TR33 bölgesinde benzer ekonomik yapıya sahip Afyonkarahisar ve Kütahya
illerinin 4’üncü bölgede yer almaktadır. Uşak ili ve çevre illerdeki teşvikli yatırım
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değerleri Şekil 1.5’te gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere Uşak ilinin bulunduğu
teşvik bölgesinin etkisiyle düşük teşvik miktarları elde edilmiştir.

Teşvikli yatırımların toplamı (milyon TL, 2015-2019
Haziran)

18.518

6.033

Manisa

Denizli

4.918

4.137

Kütahya

Afyon

2.677

Uşak

*Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019

Şekil 1.5 : Çeşitli illerin yaşam endeksi sıralaması, 2015.

Uşak ilindeki yatırım teşviklerinin sektörel dağılımı Şekil 1.6’da gösterilmiştir. 2019
yılının ilk yarısı içerisinde madencilik sektörünün yararlandığı teşvikler dışında
2015-2018 döneminde Uşak ilinde teşvikli yatırımlar oldukça düşüktür.

Uşak ili teşvikli yatırımların sektörel
dağılımı
Enerji
Tarım
4%
9%
Hizmetler
7%
İmalat
15%

Madencilik
65%

*Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019

Şekil 1.6 : Uşak ilinde teşviklerin sektörel dağılımı.
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Uşak ilinde TÜİK 2013 yılı verilerine göre işsizlik oranı %5,4 ile Türkiye
ortalamasının oldukça altında yer almıştır. 2016 yılı verilerine göre ise Türkiye'de
işsizlik oranı %10,9 seviyesinde iken TR33-Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
bölgesinde işsizlik oranı %4,8 olmuştur. 2015-2018 yılları arasında TR33 bölgesi
işsizlik oranları ise Şekil 1.7’de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi 2016 yılından itibaren
işsizlik oranlarından yıldan yıla artış gözlenmektedir.
TR33 BÖLGESI 2015-2018 IŞSIZLIK ORANLARı

2015

6,8

11

4,8

4,1

6,2

10,3

10,9

TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
10,9

Türkiye

2016

2017

2018

* TÜİK, 2018

Şekil 1.7 : TR33 Bölgesi 2015-2018 işsizlik oranları.
Ekonomik faaliyetlere göre TR33 bölgesindeki sektörel dağılım ve istihdam dağılımı
sırasıyla Şekil 1.8 ve Şekil 1.9’da gösterilmiştir. Bölgede ekonomik faaliyetlerin
dağılımına bakıldığında genel olarak hizmet sektörü ön plana çıkmakta iken sanayi
sektörlerinde bölgenin Türkiye’ye oranla daha düşük olduğu ancak tarımda bölgenin
Türkiye genelinden daha yüksek olduğu görülmektedir.
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TARıM

Türkiye

27,7

28,1

26,7

20,3

18,4

30,7

41,6

51,6

54,9

Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilenlerin
Sektörel Dağılımları, 2018

SANAYI

TR3 Ege

HIZMET

TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)

* TÜİK, 2018

Şekil 1.8 : TR33 Bölgesi ekonomik faaliyete göre sektörel dağılım.

Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilenler, 2015-2018)

2015

TARıM

2016

54,9
TARıM

2017

41,6

SANAYI HIZMETLER

26,7
27,7

19,4

SANAYI HIZMETLER

18,4
30,7

32,6

39,7
26,8
25,7

19,5
TARıM

26,5
25,7

SANAYI HIZMETLER

34,6

52,2
38,7

27,2
23,4

37,9
20,6
TARıM

54,1
41,7

TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
53,7

Türkiye

SANAYI HIZMETLER
2018

* TÜİK, 2018

Şekil 1.9 : TR33 Bölgesi ekonomik faaliyete göre istihdam dağılımı.

•

Uşak Sanayisinin Mevcut Durumu ve Değerlendirilmesi

Uşak’ta ekonomik hayatın temelini tarımsal faaliyetler, hayvancılık ve süt ürünleri
imalatı, tekstil ve deri ürünleri imalatı, gıda ürünleri imalatı, madencilik ve seramik
ürünleri imalatı oluşturmaktadır. İldeki sanayi büyük ölçüde aile işletmelerinden
oluşan KOBİ’lerden oluşmaktadır. Tarihsel süreçte Uşak sanayisi önemli devlet
yatırımları almamış, girişimcilerin öncülüğünde geldiğimiz noktada sanayinin
tamamı özel sektör müteşebbislerinin eseridir. Bunun

yanında şirketlerin

kurumsallaşma ve markalaşma seviyelerinin düşük olması dikkat çekmektedir. İlde
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üretim yapan başlıca sanayi tesislerinin üretim konularına bakıldığında iplik, ham ve
baskılı bez, elyaf, battaniye, halı, deri ve seramik üretimi ön plana çıkan faaliyet
konularıdır.
Uşak Ticaret İl Müdürlüğü 2016 Ekonomik Görünüm Raporu’na göre Uşak ili
üretmekte olduğu battaniye sayısı itibariyle Türkiye kapasitesinin %95’ini, hidrofil
sargı bezi miktarı ile Türkiye kapasitesinin %97’sini, kaba yün (strayhgarn) iplik
üretimi ile Türkiye kapasitesinin %65’ini, Türkiye’deki küçükbaş derisi üretiminin
%65’ni, seramik üretimi ile Türkiye kapasitesinin %15 ini tek başına karşılamaktadır
(Uşak Ticaret İl Müdürlüğü Ekonomik Görünüm Raporu, 2016). Uşak ilindeki
istihdamın %53’ü, ihracatın %51,8’i, imalatın %42’si tekstil sektörü tarafından
sağlanmaktadır (Zafer Kalkınma Ajansı Yerel Ekonomik Gelişme Programı
(YEGEP) Çalışması, 2016). Uşak ilinde hem üretimde hem de katma değerde ilk
sırada yer alan sektör olan tekstil ürünleri imalatının ildeki üretim ve katma değerin
yaklaşık yarısına sahip olması dikkat çekmektedir. Uşak ilinde 2, Karahallı ilçesinde
1 adet olmak üzere toplam 3 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile üçü bakanlık
desteğiyle kurulan toplam 10 Küçük Sanayi Sitesi mevcut olup; 2019 yılı sonu itibari
ile Sanayi Sicil Belge Sistemine 1483 adet kayıtlı işletme bulunmaktadır. İldeki
organize sanayi bölgelerindeki firmaların sektörel dağılımları sırasıyla Şekil 1.10,
Şekil 1.11 ve Şekil 1.12’te gösterilmiş, İl OSB durumları Çizelge 1.2’de verilmiştir.

*Uşak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 2020

Şekil 1.10 : Uşak (Tekstil) Organize Sanayi Bölgesi Faaliyet Alanları
Dağılımı.
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*Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 2020

Şekil 1.11 : Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Faaliyet Alanları
Dağılımı

*Uşak KarahallıKarma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 2020

Şekil 1.12 : Uşak karahalli organize sanayi bölgesi faaliyet alanlari dağilimi
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Çizelge 1.2 : Uşak İli OSB durum tablosu.
OSB Adı

İmar
Planı
(Ha)

Parsel
Sayısı
(İmar)

Üretimde Olan
Parsel Sayısı

İnşaat
Aşaması
Parsel
Sayısı

Proje
Aşaması
Parsel
Sayısı

Boş
Parsel
Sayısı

Proje Bazında
Doluluk Oranı
(Üretim + İnşaat /
Parsel Sayısı)*100

İstihdam
Sayısı

Uşak
644
328
319
3
6
0
15.000
Tekstil
OSB
Deri
414
303
283
14
6
0
3.750
(Karma)
OSB
Karahallı
68
76
20
6
1
49
150
OSB
İl Geneli
1.126
706
589
28
11
49
18.900
Toplam
*Aralık 2019 itibariyle OSB Müdürlüklerinden alınan veriler tablolaştırılmıştır.

%98,17

%99,07
%34,21
%87,39

Çizelge 1.2’de görüldüğü gibi Uşak ilinde bulunan OSB’lerde doluluk oranları fazla
olduğundan yatırımcı çekme konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Bu sebeple UOSB ve
UKOSB genişlemesi için fizibilitesi gerçekleştirilen projelerinin ve Banaz OSB
açılmasının bu soruna orta vadede çözüm olacağı öngörülmektedir.
Şekil 1.13’te gösterilen Uşak imalat sanayi sektöründeki istihdam ve işletme
dağılımlarında görüldüğü gibi Uşak sanayinde halı, tekstil ve hammaddeleri, hazır
giyim ve konfeksiyon, deri mamulleri, seramik ve toprak ürünleri sektörleri öne
çıkmaktadır. Bunun yanında il ticari faaliyetlerine ait kırınımların belirlendiği bu
şekilde bilgiye en güncel haliyle 2017 yılına ait verilerle ulaşılabildiği görülmektedir.
Özellikle inşaat sektöründeki 2018-2019 yıllarındaki kriz ortamı gözönüne
alındığında bu verilerle ilgili özellikle inşaat sektörü işletme sayılarında güncel
verilerde bir daralma olacağı düşünülmektedir.
İmalat Sektörü
(Çalışan Sayısına Göre)
KARA TAŞıMA VE BORU HATTı…
BÜRO YÖNETIMI, BÜRO DESTEĞI…
METALIK OLMAYAN ÜRÜNLER…
YIYECEK VE İÇECEK HIZMETI…
BINA VE ÇEVRE DÜZENLEME…
GıDA ÜRÜNLERI İMALATı
BINA DıŞı YAPıLARıN İNŞAATı
PERAKENDE TIC.
BINA İNŞAAT

İmalat Sektörü
(İşletme Sayısına Göre)
BINA VE ÇEVRE DÜZENLEME…

TOPTAN VE PER. TIC. VE MOT.…

2,8
4,4

TOPTAN TICARET
YIYECEK VE İÇECEK HIZMETI…

5,9
6,6

TEKSTIL ÜRÜNLERI İMALATı
KARA TAŞıMA VE BORU HATTı…

8,7
11,7

BINA İNŞAATı

22,8
5

2,6
2,7

ÖZEL İNŞAAT FAALIYET

TEKSTIL ÜRÜNLERI İMALATı

0

2,6

HUKUKI VE MUHASEBE FAALIYETLERI

3,6
3,7
3,8
4,3
4,3
4,5
5,8
7,9
8,6
10

15

20

15,7

PERAKENDE TICARET

25

0

13

5

10

15

20

Şekil 1.13 : Uşak imalat sanayi sektöründeki istihdam ve işletme dağılımları
(SGK, 2017).
Uşak Geri Dönüşüm Kümesi, bünyesinde iplik, battaniye, elyaf üretimi ve tedariki,
yün yıkama ve tedariki ile geotekstil ürünlerinin imalatı sanayilerini barındıran ve
tekstil ürünlerinin geri dönüşümü konusunda Türkiye’nin en büyük endüstriyel
merkezlerinden biri olan birbiriyle ilişkili çok sayıda alt sektörün bir arada
bulunduğu bir kümedir. Mevcut içsel dinamikleri ve özellikleri ile bu beş alt sektörün
ortak mekândaki varlığı tipik bir küme özelliği göstermektedir. Bugün bu beş sektör
bir arada bulunmakla, ortak mekânı paylaşmakla, kümelenmeye atfedilen birçok
dışsallığı yaratmakta ve yararlanmaktadır.
Uzun bir tarihsel gelişime sahip olan Uşak Geri Dönüşüm Kümesi günümüzde yıllık
ortalama 365 bin ton rejenere (geri dönüşümlü) pamuk elyaf, 7500 ton yün elyaf ve
40 bin ton polyester elyaf üretimi ve 8000 kişinin üzerindeki istihdam düzeyi ile
tekstil ürünlerinin geri dönüşümü alanında Türkiye’nin en büyük merkezi
konumundadır. Günlük üretilen rejenere elyafın 500 tonu iplik üretiminde, 200 tonu
battaniye üretiminde, 50 tona yakını geotekstil ürünlerinin üretiminde kullanılmakta,
gerisi ise yurt içi ve yurtdışına satılmaktadır (İSO, UTSO, Zafer Kalkınma Ajansı
Uşak İli Görünümü 2019).
Uşak’taki geri dönüşüm sektörü, yurt içi ve yurt dışından tekstil atıklarını toplayarak,
2011 yılında 365 bin ton geri dönüştürülmüş pamuk (pamuklu ürünlerin taraklarda
parçalanarak elyaf haline getirilmeleri ile) üretmiştir (Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, 2015).
Yine Uşak’ta günde 120 ton pet şişe elyafa dönüştürülmektedir. Ayrıca Türkiye’de
bulunan şifanoz tesislerince üretilen rejenere elyafın %70’i, garnet tesislerinde geri
dönüştürülen rejenere elyafın %70’i, deri tabaklanması sırasında geri kazanılan
yünün %38’i, PET şişelerin geri dönüşümünden oluşan elyafın %34’ü Uşak ilinde
geri kazanılmaktadır (Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Tekstil Üretim ve Kullanım
Atıklarının Geri Kazanımı, Ekonomik Etkileri Raporu, 2016).
Uşak ilindeki geri dönüşüm sektörünün faaliyet alanlarına bakıldığında büyük
çoğunluğunu lif açma (%20), dokuma (%20) ve iplik (%31) oluşturduğu
görülmektedir (Şekil 1.14).
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* Ş. Altun Tekstil Geri Kazanım Sektörü Raporu, Uşak TSO, 2014

Şekil 1.14 : Uşak geri dönüşüm sektöründe elde edilen ürünlerin kullanım
alanları.

Türk tekstil geri dönüşüm sektörü toplamda günlük 1700 ton atığı yeniden
ekonomiye kazandırmaktadır. Uşak ili bu konuda başatlılığı sağlamış durumdadır.
 Türkiye’de bulunan şifanoz tesislerince üretilen rejenere elyafın %80’ni
 Karnet tesislerinde geri dönüştürülen rejenere elyafın %70’ni
 Deri tabaklanması sırasında geri kazanılan yünün %38’ni
 PET şişelerin geri dönüşümünden oluşan elyafın %24’nü
Tek başına Uşak ili sağlamaktadır (Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Geri Dönüşüm
Raporu, 2019).
Uşak ilinde geri dönüştürülen tekstil teleflerinin en önemli kullanım alanı iplik
yapımıdır. Özellikle Open-end iplikçiliğinde iplik haline getirilen telefler, dokuma
sektörünün çeşitli alanlarında kullanılmaktadır. Dokusuz yüzey haline getirilen
atıklar ise, özellikle mobilya, yatak üretimi gibi alanlarda ve yalıtım sektöründe
kullanılmaktadır.
İldeki imalat sektörünün ithalat ve ihracatının teknoloji düzeylerine göre dağılımı
sırasıyla Şekil 1.15 ve Şekil 1.16’da verilmiştir. Veriler incelendiğinde ilde daha çok
düşük teknoloji seviyesinde üretim yapılarak ihracat gerçekleştirildiği buna karşın
orta-yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlerden ithalat yapıldığı görülmektedir. Bu
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durum ildeki sanayinin katma değerli ürün üretmede geri kaldığını ve teknolojik
seviyesini geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır.

İmalat Sektörü İhracatının Teknoloji Düzeyine Göre Dağılımı (%)
32,83

Düşük Teknoloji
Orta-Düşük Teknoloji

10,27

Orta-Yüksek Teknoloji

86,62

27,51
36,02

2,72
3,64
0,39

Yüksek Teknoloji
0

10

20

30

40

Türkiye

50

60

70

80

90

100

Uşak

* TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (2019); Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları
Şekil 1.15 : İmalat sektörü ihracatının teknoloji düzeyine göre dağılımı
(%).

İmalat Sektörü İthalatının Teknoloji Düzeylerine Göre Dağılımı (%)
Türkiye
11,99
16,2

Düşük Teknoloji
Orta-Düşük Teknoloji

Uşak

32,13

3,03

40,55

Orta-Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji

0,1

80,67

15,33

* TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (2019); Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları
Şekil 1.16 : İmalat sektörü ithalatının teknoloji düzeyine göre dağılımı (%).
Esen ve Atay (2020) Türkiye’deki şehirlerin teknoloji (TKN), yetenek (YTN) ve
tolerans (TLR) endeksleri ile hesaplanan yaratıcılık (YRTC) düzeylerini
belirlemiştir.

Yaratıcılık

endeksi,

ülkelerin,

bölgelerin

veya

şehirlerin

yaratıcılıklarının sıralandığı bir endekstir. Endekste en üst sırada yer alan ülke, bölge
veya şehir, yaratıcı insanları çekme potansiyeli en yüksek olan yerdir. Bu potansiyel
16

o yerin sahip olduğu, teknoloji, yetenek ve tolerans düzeylerine bağlıdır. TKN
endeksi,

şehrin imalat sektörünün teknoloji seviyesine, Ar-Ge kapasitesine ve

inovasyon yeteneğine bağlı olarak hesaplanmaktadır.
Çizelge 1.3 : Uşak İli OSB durum tablosu.

*Esen, Ü. B., & Atay, Ö. (2020). Türkiye'nin Yaratıcı Şehirleri. Bilig, 92, 29-54
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YTN endeksi, şehirdeki iş gücünün niteliğine ve üst düzey teknolojide çalışmaya
uyumluluğuna bağlı olarak belirlenmektedir. TLR endeksi, beşeri sermayenin
çeşitliliği, yüksek teknolojili endüstrileri cezbetme ve devamlılıklarını koruma
becerisindeki temel bileşen olup şehirdeki nüfusun farklılıklara açıklığının
göstergesidir. Bu çalışma kapsamında içerisinde Uşak ilinin de yer aldığı
Türkiye’deki

illerin

YRTC

düzeyleri

Çizelge

1.3’te

gösterilmiştir.

Bu

değerlendirmeye göre Uşak ili 0 ile 1 arasında belirlenen yaratıcılık düzeyi açısından
0,428 değeri ile ortalamanın altında kalmaktadır.
•

Uşak Ticaretinin Mevcut Durumıu ve Değerlendirilmesi

Uşak ili ekonomisi sanayiye ve paralel olarak ticari yönden de yoğun bir trafiğe
sahne olmaktadır. Üretilen mamullerin pazarlama faaliyetleri gereğince, yurtdışı ve
yurt içinden gelen tacirler ildeki ticari hayata canlılık kazandırmaktadır. İl ticareti ve
ihracatında; geri dönüşüm, tekstil, deri ve gıda sektörleri ilk sıralarda yer almaktadır.
Tarım ve gıda sektörü il ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Taze sebze-meyve,
dondurulmuş gıda vb. ürünler üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Buna bağlı olarak il,
özellikle iplik, battaniye, nevresim, seramik, piliç, helva, tahin, tarhana, PVC, çadır
bezi, mobilya ve deri sandalet ticaretinde ülke genelinde önemli paya sahiptir.
02.03.2020 tarihi itibariyle Uşak ilindeki mevcut şirket türü ve sayıları Çizelge 1.4’te
gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi ilde limited şirket ve hakiki şahıs şirketleri
ticaretin genelini oluşturmaktadır.
Çizelge 1.4 : Uşak ili mevcut şirket türü ve sayıları.
Tür
Sayı
Hakiki Şahıs
1250
Adi Ortaklık
12
Anonim Şirket
612
Limited Şirket
1970
Kollektif Şirket
2
Kooperatif (Tarımsal Ve Yapı Kooperatifleri)
70
Diğer
Toplam
* Uşak Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 2010-2019 Yılları Arası Birim Faaliyet Raporu

18
3934

Uşak ilindeki yıllara göre şirket sayılarındaki değişim Çizelge 1.5’te gösterilmiştir.
Yıldan yıla değişim gösterse de 2019 yılında geçen yıla göre şirket sayısında azalma
gözlemlenmiştir.
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Çizelge 1.5 : Uşak İli yıllara göre şirket sayılarındaki değişim.
2015
2016
2017
2018

Tür
Hakiki Şahıs
Adi Ortaklık

Anonim Şirket
Limited Şirket
Kollektif Şirket
Kooperatif(Tarımsal ve yapı Kooperatifleri)

1179
22
462
1796
4
71
23
3557

1613
24
500
1876
26
73
14
4126

1267
22
466
1840
4
33
23
3655

Diğer
Toplam
* Uşak Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 2010-2019 Yılları Arası Birim Faaliyet Raporu

1350
17
548
2133
2
74
19
4143

Çizelge 1.6 : Uşak İli esnaf ve sanatkar odaları üye sayısı.
ESNAF ODASI ÜNVANI

2015

ÜYE SAYISI
2016 2017 2018

2019

2019

1132
12
602
1868
2
64
18
3698

*

Uşak

Valiliği

UŞAK TABAKLAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

67

72

68

-

-

UŞAK SARRAFLAR KUYUMCULAR VE SAATÇİLER ESNAF ODASI

92

89

88

106

115

UŞAK AYAKKABICILAR ESNAF ODASI

115

118

107

148

161

UŞAK FOTOĞRAFÇILAR ESNAF ODASI

167

180

200

221

255

UŞAK ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ ESNAF ODASI

168

187

212

230

231

UŞAK ELEKTRONİK TEKNİSYENLERİ ESNAF ODASI

179

195

171

177

178

2019

UŞAK TERZİLER VE KONFEKSİYONCULAR ESNAF ODASI

188

200

257

292

312

Yılları

UŞAK İNŞAATÇILAR ESNAF ODASI

208

241

287

333

338

Arası

UŞAK FIRINCILAR VE UNLU MAMULLER ESNAF ODASI

219

242

246

244

257

Birim

SİVASLI ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI

232

247

177

503

182

EŞME ŞOFÖRLER VE NAKLİYECİLER ESNAF ODASI

235

248

240

248

260

Faaliyet

UŞAK MARANGOZLAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

257

280

290

312

299

UŞAK SERVİS ARAÇLARI İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI

297

291

306

308

319

BANAZ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI

328

335

337

337

337

UŞAK AŞÇILAR VE LOKANTACILAR ESNAF ODASI

403

423

491

559

625

UŞAK BERBERLER VE KUAFÖRLER ESNAF ODASI

404

424

458

487

514

UŞAK PAMUKLU DOKUMACILAR ESNAF ODASI

426

448

412

400

380

UŞAK KAHVECİLER ESNAF ODASI

428

456

458

468

533

UŞAK MANİFATURACILAR VE TUHAFİYECİLER ESNAF ODASI

447

459

457

457

411

KARAHALLI ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

448

472

511

180

484

ULUBEY ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

490

513

449

447

456

UŞAK MANAVLAR ESNAF ODASI

512

515

554

616

692

UŞAK BAKKALLAR ESNAF ODASI

706

706

726

761

776

SİVASLI ESNAF VE SANATKAARLAR ODASI

740

731

723

771

824

UŞAK ZİRAAT ALETLERİ NAKİL VASITALARI TAMİRCİLERİ ODASI

861

914

954

973

964

EŞME ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

920

961

949

360

972

BANAZ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

940

1059

991

1076

1037

UŞAK ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI
TOPLAM

1025
1072
1069 1099 1116
13302 12078 12188 12113 13028

Ticaret
İl
Müdürlü
ğü 2010-

Raporu

Perak
ende
ticaret
in
temel
unsurl
arında
n olan
esnaf
ve
sanat

kârların ildeki durumlarının gözlemlenmesi açısından Çizelge 1.6’da Esnaf ve
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Sanatkârlar Odaları’na bağlı mevcut Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ile üye sayıları
verilmiştir. Ayrıca ildeki Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Çizelge
1.7’de gösterilmiştir.
Çizelge 1.7 : Uşak ili esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri.
Sıra No
1
2
3
4
5
6

Esnaf Ve Sanatkâr Kredi Kefalet Kooperatifi Unvanı
Uşak Esnaf ve Sanatkâr Kredi Kefalet Kooperatifi
Sivaslı Esnaf ve Sanatkâr Kredi Kefalet Kooperatifi
Ulubey Esnaf ve Sanatkâr Kredi Kefalet Kooperatifi
Banaz Esnaf ve Sanatkâr Kredi Kefalet Kooperatifi
Eşme Esnaf ve Sanatkâr Kredi Kefalet Kooperatifi
Karahallı Esnaf ve Sanatkâr Kredi Kefalet Kooperatifi

* Uşak Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 2010-2019 Yılları Arası Birim Faaliyet Raporu

TR33 bölgesindeki illerin iç ticarette satış yaptığı iller Şekil 1.17’de gösterilmiştir.
Şekilde görüldüğü üzere bölgedeki iller ağırlıklı olarak kendi içine ve İstanbul’a satış
yapmaktadır. Uşak ili de bölgedeki illere benzer bir eğilim göstermiştir. Manisa ili
diğer illerden farklı olarak yakınlığı nedeniyle İzmir’e daha fazla satış yapmıştır.

*GBS, TEPAV hesaplamaları, 2017

Şekil 1.17 : İllerin iç ticarette satış yaptığı illerin dağılımı (%).
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Uşak ilindeki finans sektöründe kullanılan kredilerin sektörel dağılımı Şekil 1.18’de
gösterilmiştir. Buna göre Uşak’ta kredilerin ağırlıklı olarak “Tekstil ve tekstil
ürünleri” ile “ziraat ve balıkçılık” sektörlerinde kullanıldığı görülmektedir.

* BDDK, 2018

Şekil 1.18 : Uşak ilindeki kredi kullanımlarının dağılımı (%).
Uşak ilinde gerçekleştirilen 2019 yılına ait ihracat ve ithalat verileri Çizelge 1.8’de
gösterilmiştir. Bunun yanında Uşak ilinin son 10 yıldaki ithalat ve ihracat değerleri
Çizelge 1.9’da gösterilmiştir. Görüldüğü gibi 2016 yılından itibaren birbirine yakın
değerlerde ihracat faaliyetleri gözlenirken son iki yılda ithalat değerleri düşmüştür.
İthalat değerlerindeki düşme ülkemizdeki cari açığı kapatmaya yönelik tasarruf
tedbirlerinin etkisinin yanında; ildeki makine alımının azalmış olması, ilin en büyük
sektörü olan iplik sektörünün dışa bağımlı ithalat kalemi olan poliester liflerinin yerli
üreticinin (SASA) üretim hacmini artırarak fiyatları düşürmesiyle iç piyasadan
tedarik edilmesi, ilde ikinci büyük sektör olan deri sektöründe dünya çapında deri
birim fiyatlarının düşmesi gibi ile özel sebeplere de bağlıdır.
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Uşak
Türkiye

Çizelge 1.8 : Uşak ili ihracat ve ithalat verileri.
İhracat
İthalat
Tim
Tüik
Tüik
(1.000 Dolar)
(1.000 Dolar)
(1.000 Dolar)
248.677,89
249.671
164.294
165.959.754
171.530.674
202.704.511

* TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri; TİM İstatistikleri (2019)

Çizelge 1.9 : Uşak son 10 yıl ihracat ve ithalat verileri.
Yıl
Toplam İhracat (Bin $)
120.644
2010
155.674
2011
181.053
2012
260.347
2013
269.267
2014
224.144
2015
249.915
2016
249.737
2017
244.766
2018
249.671
2019

Toplam İthalat (Bin $)
129.781
184.479
194.213
204.844
240.015
193.973
196.307
242.088
208.473
164.294

* TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri;
TÜİK tarafından açıklanan resmi istatistiklere göre, Uşak ilinin ihracatı verilen
değerlerdeki gibi olsa da; tekstil, deri, seramik ve gıda sektörleri 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 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.
TR33 bölgesindeki Uşak ilinin diğer illere göre ihracat ve ithalat durumu sırasıyla
Şekil 1.19 ve 1.20’de gösterilmiştir. Şekillerde de görüldüğü gibi Manisa ilinin hem
ihracatta hem

de ithalatta bölgeden
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ayrıştığı,

Uşak

ilinin

ise

ihracatta

Afyonkarahisar’ın ardından üçüncü, ithalatta ise Manisa’nın ardından 2. olduğu
görülmektedir.

TR 33 İhracat verileri (TÜİK, 2020)
2500
2000
1500
1000
500
0

Manisa

Afyonkarahisar

Kütahya

Uşak

2017

1972

339,8

216

249,7

2018

2269,7

369,7

217,3

244,8

2019

2180,5

404,3

219,7

249,7

2020 Ocak

168,1

31,9

18,7

21,2

* TÜİK, 2020

Şekil 1.19 : TR33 İhracat verileri.

TR 33 İthalat verileri (TÜİK, 2020)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Manisa

Afyonkarahisar

Kütahya

Uşak

2017

3079,7

103,3

148,4

242,1

2018

2750,9

79,3

104,4

208,5

2019

2237,3

76,4

93,7

164,3

2020 Ocak

172,8

3,5

8,6

14

* TÜİK, 2020

Şekil 1.20 : TR33 İthalat verileri.
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Uşak ilindeki firmaların ihracat yaptıkları ülkeler ve ürünler Şekil 1.21’de, ithalat
yaptığı ülkeler ve ithal ettiği ürünler Şekil 1.22’de sırasıyla gösterilmiştir. Uşak ilinin
2019 yılında en çok ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, en çok ithalat yaptığı ülke
Çin olmuştur. Ürünler dikkate alındığında ilin ihracatını tekstil ve hammaddeleri
(büyük oranda iplik), halı, hazır giyim ve konfeksiyon (büyük oranda battaniye),
çimento cam seramik ve toprak ürünleri (büyük oranda yer karosu ve duvar
seramiği), deri ve mamülleri (büyük oranda deri tabaklama) gerçekleştirmektedir.
İthalat açısından ise en çok kimyasal madde ve ürünlerin ithal edildiği ve dışa
bağımlılık noktasında kimyasal maddelerin belirleyici olduğu görülmektedir.

* TİM, 2019

Şekil 1.21 : Uşak ilindeki firmaların ihracat yaptıkları ülkeler ve ürünler.

* TİM, 2019

Şekil 1.22 : Uşak ilindeki firmaların ithalat yaptıkları ülkeler ve ürünler.
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Uşak ilindeki ihracat ve ithalatın yıllara göre değişimi Şekil 1.23’te gösterilmiştir.
Görüldüğü üzere özellikle son yıllarda Uşak ili dış ticaret vermektedir. Bu anlamda
Uşak, ülkemizin cari açığının kapanması için katkı veren bir il konumundadır.

300

Milyon ABD Doları

250
200
150
100
50

İHRACAT

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0

İTHALAT

* TİM, 2019

Şekil 1.23 : Uşak ilindeki firmaların ithalat yaptıkları ülkeler ve ürünler.
1.2 Uşak İlinde Sanayi ve Ticaret Açısından Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve
Tehditler
Uşak şehrinin limana ve büyük şehirlere kolay ulaşımı, karayolu, havayolu ve
demiryolu imkânlarının bulunması, şehir ve havalimanı gümrük alanlarına sahip
olması nedeniyle önemli bir lojistik avantaja sahiptir. Ayıca ilde, büyükşehirlerde
yaşanan yoğunluk, trafik, karmaşıklık gibi problemlerin bulunmaması iktisadi yaşam
açısından ek kazanımlar sağlamaktadır. Kentsel Dönüşüm Projesi’nin büyük oranda
tamamlanmasıyla Uşak İlinin sosyal, ekonomik, kültürel çehresini önemli ölçüde
geliştirecektir. Konut talebi önemli ölçüde karşılanacaktır. Hızlı Tren Projesi ile
Çevre Yolu Projesi şehre olan ilgiyi, ticaret ve üretim yapma isteğini arttıracaktır.
Böyle bir konumsal avantaj bulunurken bu durum iyi değerlendirilmeli şehre yeni
yatırımlar ve nitelikli iş gücünün gelmesi için adımlar atılmalıdır.
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İlde kamu ve sanayi paydaşları arasında gerçekleştirilen faaliyetlerin aktif ve hızlı bir
şekilde gerçekleştirilmesi sanayi ve ticarette kamu ve sanayi arasında efektif bir
çalışma sisteminin varlığı sonucunu

doğurmaktadır. Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı’nın son yıllarda stratejik olarak odaklandığı kamu, üniversite ve sanayi iş
birliği faaliyetlerinde Uşak ilinde önemli bir ivmelenme görülmektedir. Bu
faaliyetlerin daha ileriye götürülerek sanayi ve ticaret bölgelerinde kamu destek
birimlerinin oluşturulması, kamuda sanayi temsilcilerinin katılımının artırılması
şehre önemli faydalar sağlayacaktır. Bunların yanında KÜSİ kapsamındaki
ziyaretleri arttırmak, Ar-Ge ve İnovasyonun işletmeye sağlayacağı katkılar hakkında
bilgilendirmeler yaparak Ar-Ge Merkezi sayısının arttırılması gerekmektedir.
Uşak

Üniversitesi,

Bölgesel

Kalkınma

Odaklı

Misyon

Farklılaşması

Ve

İhtisaslaşması Programı kapsamında deri, tekstil ve seramik alanlarında ihtisaslaşma
üniversitesi olarak belirlenmiştir. Şehrin lokomotif sektörleri olan deri, tekstil ve
seramik alanlarında üniversitenin uzmanlaşması sanayiye önemli kazanımlar
getirecektir. Sanayinin mevcut düşük teknoloji üretim seviyesinin geliştirilmesinde,
yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinde, ticari girişimlerin
geliştirilerek uluslararası pazarlarda söz sahibi olunmasında üniversitenin önemli bir
etkisi olacaktır. Ayrıca Uşak Üniversitesi, Türkiye'de alanında ilk ve tek olan Deri,
Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Merkezi’ni bünyesinde bulunmaktadır. Bu
anlamda ildeki tasarım, markalaşma ve inovasyon faaliyetlerinin bilimsel bakış
açısıyla desteklenmesi beklenmektedir. 2020 yılı itibariyle Uşak Üniversitesi
yaklaşık 30.000 öğrenciye, 777 akademisyene, 336 idari personele sahiptir. Bu
durum şehrin sosyal ve kültürel yapısının yanı sıra ticari faaliyetlerini de olumlu
etkilemektedir. Gelecek süreçte sanayi için yetiştirilecek nitelikli iş gücünün şehirde
kalarak üretime katkı vermesi, iç ticarette alternatiflerin artırılarak şehre gelen
öğrenci ve personele göre yeni girişimlerin oluşmasını sağlayacaktır. Üst düzey
yönetici, beyaz yaka personel sayısının arttırılmasına yönelik Ar-Ge ve İnovasyon
bilinci geliştikçe, ilin gelişmişlik düzeyi (marka ürün, yüksek pazar payı, istihdam
vb.) artacaktır. Buna paralel olarak beyaz yaka istihdamı, Uşak Üniversitesi’nin
tercih edilme oranını da arttıracaktır. Turizm, Sanayi, Eğitim ve Sosyal imkânlar
birbirine bağlı gelişim göstereceği için, öncelikle mevcut yatırımcıların ve
Üniversitenin Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına hız vermesi gerekmektedir. Şehirde
yapılacak olan sempozyum, konferans, seminer vb. faaliyetlerle şehirdeki bilinç
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düzeyi artırılmalı, şehir dışından çağrılacak üst düzey uzmanlarla temaslar
kurulmalıdır.
Uşak ilinde OSB’lerin altyapı ve organizasyon yapıları iyi durumdadır. Ancak
OSB’ler içerisinde yeni yatırımcılara ve mevcut yatırımını genişletmek isteyen
sanayicilere yer sağlayacak alanlar bulunmamaktadır. Bu durum şehrin yeni
yatırımcıları kaçırmasına sebep olabilecektir. Bunun önüne geçilmesi amacıyla
Banaz ilçesine yeni bir OSB kurulması, Tekstil OSB ve Deri (Karma) OSB’lerde
genişleme projelerine başlanması planlanmaktadır. Ayrıca Tekstil OSB içerisinde
yakın zamanda açılacak olan teknopark kurulumu ile Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının
artması beklenmektedir. Gelecek dönemde Banaz ilçesinde kurulması planlanan Sera
OSB sayesinde tarımsal ürünlerin ticareti için fırsat oluşacaktır. Özellikle seramik
sektörü için üretilen ağır ve hacimli ürünlerin limanlara kolayca ulaştırılması
noktasında OSB’lerin demiryolu bağlantılarının olmaması önemli bir sorundur. Deri
(Karma) OSB için araştırmalara başlanmış olan düzenli katı depolama alanının
Kamu Kurumları görüşleri ve desteğiyle hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Aynı şekilde diğer OSB’lerin bünyesinde de katı atık bertaraf alanları
kurulmalıdır. Uşak-İzmir karayolunda bulunan Tekstil OSB ve Uşak-Denizli
karayolunda yer alan Deri (Karma) OSB bölgelerinde ortak fabrika satış mağazaları
kurulması, şehre özel ürünlerin ve imalat çıktılarının bu mağazalarda satılması
gerekmektedir. Şehir içerisinde sanayi sitesinde kurulan ve yönetiminde OSB’nin söz
sahibi olduğu meslek lisesi OSB’deki firmaların ihtiyaç duyduğu ara eleman
yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Ancak saha uygulamaları ile sanayinin içerisinde
öğrenci yetiştirilmesi düşünüldüğünde ilerleyen dönemde bizzat OSB içerisinde
meslek liseleri kurulması sanayiye önemli katkılar sağlayacaktır.
Ticarette transit geçiş turistinin şehirde alışveriş yapması için imkânlar sınırlıdır,
diğer çevre illerdeki yol üstü alışveriş ve dinlenme tesislerine göre yetersiz imkânlar
bulunmaktadır. Ankara-İzmir karayolunda önemli bir transit geçiş noktasında yer
alan şehirde, fabrika satış mağazaları, showroom ve AVM vb. yerlerin sayısının
arttırılması, otogar ve hızlı tren istasyonu yakınlarında satış mağazalarının
planlanması şehrin ticari faaliyetlerine katkı sağlayacaktır. Şehir içerisinde perakende
sektöründeki çeşitliliğin az olması, çevre illere göre daha yetersiz seviyede olması
şehirde yaşayanları çevre illerden alışveriş yapılmasına itmektedir. Gelecek süreçte

27

e-ticaretin çok daha fazla yaygınlaşacağı düşünüldüğünde mevcut durum Uşak
perakende sektörü için önemli bir tehdit unsurudur.
Uşak ili ihracat fazlası veren bir ekonomik yapıdadır. Tekstil, plastik geri dönüşüm
ve deri sektöründe doğal kümelenme ekosistemi mevcuttur. Tekstil ve küçükbaş deri
işlemede nitelikli işgücü ve know-how birikimi bulunmaktadır. Yer karosu ve duvar
seramiğinde Türkiye üretiminin önemli bir bölümünü sağlayan üç büyük kurumsal
firma ilde faaliyet göstermektedir. Süt ürünleri ve kanatlı sektörlerinde Türkiye’nin
önemli gıda üretim tesisleri ilde yer almaktadır. Kanatlı hayvan sektöründe ISO 500
e girmiş firma bulunmaktadır. ISO 1000 listesinde Uşak ilinde faaliyet gösteren 1
seramik, 2 tekstil firması bulunmaktadır.

Otomobil

lastiğinden

kauçuk

geri

dönüşümünde Türkiye’deki 21 firmadan biri Uşak’ta bulunmaktadır. İşgücü
maliyetleri diğer şehirlere göre daha düşüktür.

İlde başarılı yabancı yatırımcı

örneklerinin bulunması başarılı yabancı girişimlere örnek teşkil etmektedir. İldeki
geri dönüşüm odaklı üretimin, günümüzde önemi artan döngüsel ekonomiye olan
katkısı bulunmaktadır. Tekstil sektöründe başatlılıkta ve uzmanlıkta Kahramanmaraş
ilinden sonra Uşak ili 2. Sırada, Deri sektöründe 4. sırada yer almaktadır. Bu
anlamda tekstil ve deri sektörü özelinde nitelikli işgücü mevcudu yüksektir. Tüm
bunlara karşın şehrin sanayisinde katma değeri düşük yarı mamül seviyesinde
ürünler üretilmekte, nihai ürün üretimi girişimleri sınırlı sayıda bulunmakta, Ar-Ge
ve yenilikçi üretim adımları atılmamakta, düşük ve orta teknoloji seviyesinde üretim
yapılmakta, mühendis ve uzman istihdamı düşük olmakta, kurumsallaşma ve
markalaşmada geri kalınmaktadır. Şehirde birçok sanayi faaliyeti alanında doğal
kümelenme olmasına rağmen ticari paydaşlık ve kentlilik bilinci zayıftır. Bu
durumda karlılığın artmasına engel olmakta, ortak üretimle teknoloji seviyesinin
yükseltilmesine engel olmaktadır. Bu durum gelecek dönemde iş gücünün ucuz ve
üretim hacminin yüksek olduğu ülkelerle rekabette şehrin sanayisini tehlikeye
sokacaktır. Ortak organizasyon bilincinin yükseltilerek üretim ve fiyat işbirliği
yapılmalıdır.
Şehirde dünya çapında önemli geri dönüşüm sektörü faaliyetleri yapılmasına rağmen
ülke içinde ve dışında tanıtımı yeterince yapılmamaktadır. Özellikle tekstil geri
dönüşüm sektöründe Uşak şehri dünyanın önemli bir merkezi konumundadır. Ancak
daha önceki dönemlerde strayhgarn ipliği üretiliciğinde, deri üretiminde, battaniye
üretiminde kaçırılan fırsatlar gibi geri dönüşümde sektöründe de bu önemli fırsat
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yeterince değerlendirilememe tehlikesi ile karşı karşıyadır. Geri dönüşüm üretimi
için uluslararası sertifikaların alınmaması, uluslararası standartlarda üretim
yapılmaması, yenilikçi ürünlerin ortaya konulmaması durumunda bu önemli sektör
uluslararası rekabette zaman içerisinde kan kaybedecektir. Geri dönüşüm konusunda
sanayiciler bilinçlendirilmeli, bu alanda devlet teşvikleri sağlanmalıdır. Bu anlamda
ülkemizde başlatılmış olan “Sıfır Atık” hareketinde Uşak şehri mutlaka yer almalı,
örnek uygulamalarla ön plana çıkmalıdır. Ayrıca geri dönüşüm pazarıyla ilgili sanayi
kuruluşları kurumsallaşma ve markalaşma yolunda doğru adımları atarlarsa
dünyadaki geri dönüşüm eğilimi, önemli uluslararası markaların üretimlerinde geri
dönüşüm kullanacaklarını deklare etmesi gibi nedenlerle artacak hacim ve
potansiyelden faydalanabilecektir.
Uşak deri sektöründe hali hazırda kabul edilmiş olan Avrupa Birliği projesi ile
büyükbaş işleme tesisi kurulacaktır. Bu durumda küçükbaş deri imalatıyla mevsimsel
olarak faaliyette bulunan ve sık sık darboğaza giren deri sektörü 12 ay çalışma
imkânı bulacak, ürün çeşitliliğini artırarak pazarını artıracaktır. Ancak buna karşın
katma değeri düşük yarı mamül üretiminden nihai ürün üretimine doğru adımlar
atılmazsa bu sektöre yeni yatırımcı çekilmesi, nitelikli iş gücü yetiştirilmesi
zorlaşacaktır.
Uşak şehrindeki yer karosu ve duvar seramiği üretimiyle uluslararası değere sahip
olan seramik firmalarının teknik seramik üretimi yönünde gelişmesi ve ürün
çeşitliliğini artırması için bünyelerinde Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri kurmaya
yönlenmesi, bu merkezlerde katma değerli nihai ürün üretilebilmesi ve geliştirilmesi
için bu alanda yetkin personel istihdamı sağlaması, markalaşma sürecinde operasyon
ve finansmanın nasıl sağlanacağı ile ilgili kurumsal destekler alması gerekmektedir.
Gıda sektöründe süt ürünleri ve kanatlı hayvancılık alanlarında Uşak şehri önemli
firmalara sahiptir. Bu firmaların ulaşılabilirlik, uygun fiyat, tüketicinin ihtiyaçlarına
cevap verme, güven, aynı standart ve kalitede hijyenik şartlarda ham madde
temininden ürünün rafa çıkışına kadarki zincir içerisinde, çevreyi koruyarak
otomasyona yönelik üretim yapmaları bu sektörün büyük potansiyele sahip
pazarından daha çok yararlanmalarını sağlayacaktır. Gıda sektöründe yaşanan bilgi
kirliğinin çözülmesi için kamu, özel sektör, akademisyenler ve sektör dernek ve sivil
toplum kuruluşlarının sıkı bir işbirliği içinde çalışmaya devam etmesi ve tarım
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stratejileri, çiftçinin desteklenmesi, sürdürülebilir hammadde tedariki ile Ar-Ge ve
inovasyon konularında eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.
1.3 Proje Önerileri
• Proje Önerisi -1 Uşak ilinde uygulamalı girişimciliğin arttırılması
İl içerisinde girişimcilik bilincinin yeterli olmaması yeni yatırımların hızla
artmasının önüne geçmektedir. Bu kapsamda ilde girişimcilik bilincinin artırılması
öncelikli hedeflerden biri olmalıdır. Bilincin artırılması sonucunda doğru
yöntemlerle girişimcilik yapılmasını sağlayacak temel eğitimlerin verilmesi
gerekmektedir.
Proje Sorumlusu: KOSGEB
Proje Ortakları: UTSO, Ticaret İl Müd, Uşak Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müd.
• Proje Önerisi -2 Uşak İli Pazar Araştırması
Uşak ilinin ihracat etkinliğinin artırılması ihtiyacı, ildeki işletmelerin pazar
araştırması yeteneklerinin geliştirilmesi gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.
İşletmelerin pazar araştırması yeteneklerinin geliştirilmesi şehre özgü, yüksek
ihracat potansiyeline sahip markalardan daha fazla faydalanılmasını ve bu yolla dış
ticaret etkinliğinin de artırılmasını sağlayacaktır.
Proje Sorumlusu: UTSO
Proje Ortakları: Uşak Üniversitesi

Proje Önerisi -3 Geri Dönüşüm Sektörünün Kurumsallaşması ve Katma
Değerli Ürün Üretimi Çalışmaları
Uşak ilinin tekstil geri dönüşümü alanında sahip olduğu yüksek ihracat
potansiyelinin, ihracatta daha fazla katma değer yaratır hale getirilmesi için
firmaların kurumsallaşması, standart üretim şartlarını sağlaması ve sertifikasyon
sistemlerine entegre olması gerekmektedir
Proje Sorumlusu: Zafer Kalkınma Ajansı
Proje Ortakları: UTSO, KOSGEB, Zafer Kalkınma Ajansı, Uşak Üniversitesi
•

Proje Önerisi -4 Perakende Sektörünün Ticaret Kabiliyetinin
Geliştirilmesi
Perakende sektöründe mevcut işletmelerin, pazarlama, e-ticaret, finansman gibi
konularda eğitim eksikliklerinin desteklenmesi, ulusal ve uluslararası faaliyetler
bulunmalarının teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu noktada şehri olumlu anlamda
etkileyecek, örnek teşkil edecek önemli global mağaza zincirlerinin şehre
girişiminin teşvik edilmesinin fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Proje Sorumlusu: UTSO
Proje Ortakları: KOSGEB, Zafer Kalkınma, Uşak Üniversitesi
•

•

Proje Önerisi -5 Sektörlerin Nihai Ürün Üretmesinin Teşvik Edilmesi

Şehrin sanayisinde çoğunlukla düşük teknoloji seviyesine sahip yarı mamül
30

üretilmektedir. Bu noktada kar marjlarının artırılması ve katma değerin sağlanması
için firmaların nihai ürün üretmeye yönlendirilmesi, ileri teknoloji yatırımları
yapması, teknik ürünler geliştirmesi, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinde bulunması
teşvik edilmelidir.
Proje Sorumlusu: UTSO
Proje Ortakları: KOSGEB, Zafer Kalkınma Ajansı, Uşak Üniversitesi
1.5 Sonuç ve Öneriler
•

İldeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve
temini noktasında hem ilde mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurum
ve kuruluşlarına, hem de özel sektör temsilcilerine önemli görevler düştüğü
görülmektedir. Sanayicilerin, alt yapı yatırımlarının yanında hizmet içi
eğitimleri artırması ve sektör için ihtiyaç duyulan teknolojik

•

Donanıma sahip elemanların yetiştirilmesine önem vermesi ve sektörün
lokomotif firmalarında yeterince staj ve staj sonu iş fırsatları sunması
gerekmektedir.

•

İl içerisinde girişimcilik bilincinin yeterli olmaması yeni yatırımların hızla
artmasının önüne geçmektedir. Ancak özellikle Manisa gibi çevre illerin
gelişim eğilimleri doğrultusunda bakıldığına Uşak ilinin bölgede söz sahibi
olabilmesi adına sürekli yatırımların yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bu kapsamda ilde girişimcilik bilincinin artırılması öncelikli hedeflerden biri
olmalıdır. Bilincin artırılması sonucunda doğru yöntemlerle girişimcilik
yapılmasını sağlayacak temel eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Bu
kapsamda özellikle Uşak Üniversitesi, KOSGEB, İŞKUR vb. kurumların
girişimcilik projelerini il içerisinde artırması sağlanmalıdır.

•

Uşak ilinin ihracat etkinliğinin artırılması ihtiyacı, ildeki işletmelerin pazar
araştırması

yeteneklerinin

geliştirilmesi

gerekliliğini

de

beraberinde

getirmektedir. İşletmelerin pazar araştırması yeteneklerinin geliştirilmesi
şehre özgü, yüksek ihracat potansiyeline sahip markalardan daha fazla
faydalanılmasını ve bu yolla dış ticaret etkinliğinin de artırılmasını
sağlayacaktır. Bu nedenle işletmelerin pazar araştırması başta olmak üzere dış
ticaret konusundaki diğer eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının tespit edilerek,
bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.
•

Uşak ilinin tekstil geri dönüşümü alanında sahip olduğu yüksek ihracat
potansiyelinin, ihracatta daha fazla katma değer yaratır hale getirilmesi için
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firmaların

kurumsallaşması,

standart

üretim

şartlarını

sağlaması

ve

sertifikasyon sistemlerine entegre olması gerekmektedir. Bu nokta şehrin
kurum kuruluşlarının yol gösterici olması, firmaların ilgili alanda uluslararası
ölçekte gelişimi için projeler ortaya konulması gerekmektedir. Ayrıca
işletmelerin ihracat seviyesinin artırılmasında üniversite-sanayi işbirliğinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu işbirliğinin; işletmelere modern işleme
tekniklerini kazandıracak, yeni pazarlara açılma noktasında pazarlama
stratejileri ile destekleyecek ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak
bir yapıya sahip olmasında faydası olacaktır.
•

Şehrin sanayisinde çoğunlukla düşük teknoloji seviyesine sahip yarı mamül
üretilmektedir. Bu noktada kar marjlarının artırılması ve katma değerin
sağlanması için firmaların nihai ürün üretmeye yönlendirilmesi, ileri teknoloji
yatırımları

yapması,

teknik

ürünler

geliştirmesi,

Ar-Ge

ve

Ür-Ge

faaliyetlerinde bulunması teşvik edilmelidir.
•

İşletmelerin, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda artan rekabet koşullarında
etkinliklerini artırmaları ve rekabet avantajlarını sürdürebilmeleri için
markalaşma çalışmalarına gereken önemi vermeleri ve markalaşma
konusunda işletmelerin desteklenmesi gerekmektedir. İşletmelerin üretim,
verimlilik ve Ar-Ge konularında üniversite ile daha yakın çalışma içerisine
girmeleri ve ihtiyaç duyulan konuların tespit edilerek bu konularda proje bazlı
çalışmaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. İşletmelerin gelecekte de
varlıklarını devam ettirebilmeleri için işletmelerde kurumsallaşma yolunda
çalışmalar başlatılmasının ve gelecek nesillerin işletmelerde etkinliklerinin
artırılması

adına

yöneticilik

eğitimlerine

ağırlık

verilmesinin

fayda

sağlayacağı düşünülmektedir.
•

Perakende sektöründe mevcut işletmelerin, pazarlama, e-ticaret, finansman
gibi konularda eğitim eksikliklerinin desteklenmesi, ulusal ve uluslararası
faaliyetler bulunmalarının teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu noktada şehri
olumlu anlamda etkileyecek, örnek teşkil edecek önemli dünya çapında
mağaza zincirlerinin şehre girişiminin teşvik edilmesinin fayda sağlayacağı
düşünülmektedir.

•

Yatırımlarda Devlet Yardımları kapsamında teşvik sisteminde yapılacak
değişiklikler ve getirilen yeni uygulamalar Ekonomi Bakanlığı tarafından 6

32

Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen bir sunumla kamuoyuna açıklanmıştır.
Buna göre Türkiye Sosyo-Ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 6 bölgeye
ayrılmış ve destek unsurlarından yararlanma oranları buna göre belirlenmiştir.
Bölge sayısının 6’ya çıkartılması birçok ilin daha avantajlı bölgelere
kaydırılması ile sonuçlanmışken Uşak ili TR33 bölgesindeki diğer illerden
ayrılarak 3. bölgede yer almıştır. Buna karşın TR33 bölgesinde benzer
ekonomik yapıya sahip Afyonkarahisar ve Kütahya illerinin 4’üncü bölgede
yer aldıkları düşünüldüğünde yatırım ve teşviklerden daha fazla yararlanarak
gelişimini ivmelendirmesi açısından Uşak ilinin de 4’üncü bölgede yer alması
ilin yararına olacaktır.
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2. TARIM VE HAYVANCILIK
2.1 Uşak İlinde Tarım ve Hayvancılığın Mevcut Durumu ve Değerlendirilmesi
•

Genel Durum

Dünya nüfusu (7,53 Milyar) ve kentleşmenin hızla artmasıyla insanların
beslenmesinin önemi de artacaktır. Bir ülkenin, eğer tarım sektörü çok istikrarlı ise,
genellikle sosyal, politik ve ekonomik olarak istikrarlı bir ülke olduğuna
inanılmaktadır. Tarım çoğu gelişmekte olan ülkeler için ana gelir kaynağı ve
ihracatının ana kalemlerini oluşturmaktadır. Çoğu ülke küçük ya da büyük bir şekilde
tarıma bağımlı bir ekonomiye sahiptir. İstihdam oluşumundan, ulusal gelire katkısına
kadar, tarım çok önemlidir. Ülkemizde 2018 yılı Gayri Safi Milli Hasıla'nın %
6.2’sini oluşturan tarım sektörü diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok
yüksek orandadır. Uşak toplam nüfusu 370.000 kişidir, bu sayının 288.000 kişisi
şehirde, 82.000 kişisi kırsalda yaşmaktadır (Şekil 2.1). Yüzölçümü 5,6 milyon dekar
olan Uşak’ta tarım sektörünün gayri safi yurtiçi hasıladaki payı geçmiş son 10 yıl
dikkate alındığında yaklaşık %12,2 düzeyinde bulunmaktadır. Uşak İlinin yıllara
göre tarımsal hâsıla ve ihracatı Çizelge 2.1 ve 2.2’de verilmiştir. Çizelge 2.1 ve 2.2
incelendiğinde 2019 yılı itibariyle tarımsal hâsıla ve ihracat sırasıyla 3.8 Milyar TL
ve 29 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 2.1 : Uşak ili nüfus dağılım.
Çizelge 2.1 : Uşak ilinin tarımsal hasılası.
Yıllar

Gelir

2014

382 Milyon TL

2017

1,2 Milyar TL

2019

3.8 Milyar TL

* TÜİK

Çizelge 2.2 : Uşak ilinin tarımsal ihracatı.
Yıllar
2002
2018
2019

Gelir
250 Bin Dolar
28,4 Milyon Dolar
29 Milyon Dolar

* TÜİK

Uşak ilinde 2019 yılı toplam çiftçi sayısı 32.000 kişi olup ÇKS’ye kayıt yaptıranların
sayısı 20.000 kişidir. Toplam tarım alanı 2,4 milyon dekar olup, sulanan alan ise 188
bin dekar olarak belirlenmiştir (Çizelge 2.3).
Çizelge 2.3 : Uşak ili 2019 yılı tarımsal alan mevcut durumu.
32.000
20.000
2,2 Milyon dekar
2,4 Milyon dekar
283 Bin dekar
2,2 Milyon dekar
240 Bin dekar
188 Bin dekar
1,4 Milyon dekar

Toplam Çiftçi Sayısı
ÇKS’ye Kayıtlı Çiftçi Sayısı
Orman Alanı
Toplam Tarım Alanı
Çayır-Mera Alanı
İşlenen Tarım Alanı
Ekonomik Olarak Sulanabilir Alan
Sulanan Alan
ÇKS'ye kayıtlı ekilen alan
* TÜİK
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Bitkisel Üretim

•

Uşak İlinde başlıca bitkisel üretim ve TR üretimi içindeki sırası tablo 4’de
verilmiştir. Uşak ilinde yüksek miktardaki nohut ve haşhaş üretimi yapılmaktadır.
İlimizde 289.920 dekar alanda nohut, 40.710 dekar alanda haşhaş ekilmektedir. Uşak
Türkiye’de haşhaş üretiminin yaklaşık olarak % 9.4 ünü, nohut üretiminde % 3.2
sini, tütün üretiminde %12,4 ünü, susamda %12,9 unu, çörekotunda %21,6’sını
karşılamaktadır. Son yıllarda serin iklim tahılı (buğday, arpa, çavdar vb.)
ekilişlerinde önemli azalmaların olduğu dikkati çekmektedir (Çizelge 2.4). Uşak
ilinde arazi toplulaştırması yeterince yapılamamaktadır. Bununla beraber, ekoloji,
iklim ve arazi büyüklüğünün küçük olması seracılık ve organik tarım için bir avantaj
sağlamaktadır. Tarımsal örgütlenmenin yetersiz olması beraberinde kaliteli ve
standart üretim olanaklarını da etkilemektedir. Uşak ili ilçelerinde son yıllarda
önemli miktarda sebze, özellikle karnabahar ve lahana üretim potansiyeli
artmaktadır. Bunun yanında ilçelerde üretici hali eksikliğinin çiftçilerin gelirlerini
etkilemektedir. Tarımsal ürünlerin (meyve ve sebze) işlenerek markalaşıp
pazarlanmasını sağlayan işletmelerin az sayıda olması da ürünlerin katma
değerlerinin artmasını engellemektedir.
Uşak ilinde sulanabilir arazi miktarı 240 bin dekardır. İşlenen tarım alanıyla (2,2
Milyon dekar) karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Bununla beraber 188 bin dekar
arazi sulanmaktadır. Mevcut sulama tesislerinin verimli kullanılmaması ve
sahiplenmenin yetersiz olması ön plana çıkmaktadır. Uşak ilinde köylerden şehir
merkezine göçün devam etmesi, bitkisel üretimi olumsuz etkilemektedir.
Çizelge 2.4 : Uşak ili başlıca bitkisel üretim ve TR üretimi içindeki sırası.
Ürün Çeşidi

Üretim Miktarı (Ton)

Nohut

19.981

Mercimek
Hıyar (turşuluk)
Mürdümük (Yeşil ot )
Tütün
Susam
Haşhaş ( Tohum )

700
2.479
22.385
8.647
2.181
2.566

Buğday

144.660

Çörekotu
Badem

779
1.856
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Sıralama
TR’de 10. /TR’nin
%3,2’si
TR’de 8. /TR’nin %1,6’sı
TR’de 9. /TR’nin %1,5’i
TR’de 1. /TR’nin %28’i
TR’de 4. /TR’nin %12’si
TR’de 4. /TR’nin %13’ü
TR’de 4. /TR’nin %9,4’ü
TR’de 68. /TR’nin %0,7
si
TR’de 2. /TR’nin %22’si
TR’de 23. /TR’nin

Ceviz

3.268

Üzüm (Şarap)

5.713

Vişne

1.717

Kekik

670

Armut

2024

Ayva

887

Arpa

169.221

Sebze
Tarhana

*TÜİK,2018;2019

•

156
250

%1,2’si
TR’de 26. /TR’nin %1,5’i
TR’de 15. /TR’nin
%1.3’ü
TR’de 16. /TR’nin
%0,9’u
TR’de 3. /TR’nin %3,7’si
TR’de 43. /TR’nin
%0,4’ü
TR’de 22. /TR’nin %0,5’i
TR’de 12. /TR’nin
%2,4’ü
Coğrafi işareti tescillendi

Hayvansal üretim

Uşak İlinde başlıca hayvansal üretim ve TR üretimi içindeki sırası tablo 5’de
verilmiştir. Uşak ilinde hayvancılık sektörü içinde entegre bir sisteme sahip ve ISO
500’e girmiş etlik piliç üretim firması bulunmaktadır. Özellikle söz konusu firma;
katma değerli ürün üretebilmesi ve kanatlı eti ihracatıyla ülkemizde başı çeken
firmalar arasındadır. Bununla beraber Uşak ilinde 13 adet açık ticari yumurta tavuğu
yetiştirme işletmesi de bulunmaktadır.
Uşak ilinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yüksek genetik yapıya sahip kültür
ırkları kullanılmakta ve yerli sığır ırkı bulunmamaktadır. Suni tohumlama çalışmaları
etkin bir şekilde yürütülmekte olup, günlük 563 ton süt üretilmekte ve 650 ton
kapasiteli kurulu süt soğutma tankı bulunmaktadır. Günde 620 ton süt işleme
kapasitesine sahip modern tesisler bulunmaktadır.
Uşak ilinin arazi yapısı küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine oldukça uygundur. Uşak
ilinde 300.000 den fazla küçükbaş varlığı bulunmakta ve çok daha fazlasını üretecek
potansiyele sahiptir. Bu konuda özellikle Eşme ilçesi arazi yapısı ve geniş
meralarının olması ile ön plana çıkmaktadır. Eşme koyun ırkının, Eşme ilçesinde
bulunan “Küçükbaş Damızlık Test ve Ar-Ge Ünitesi’nde ıslah çalışmaları da devam
etmektedir. Bununla beraber, köylerden şehir merkezine göçün devam etmesi,
küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için de bir sorundur.
Uşak ilinde nitelikli ve yeterli sayıda çoban, hayvan bakıcısı, sağımcı ve kâhya
eksikliği, hayvansal üretimi olumsuz etkilenmektedir.
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Uşak ilinde tatlı su balıkçılığı son yıllarda artış göstermektedir. Göletlerde kafes
balıkçılığı talepleri artmaktadır. Kırsal kalkınma desteklerinin kapsamında özellikle
yayın balığı üretimi ile su ürünleri için kuluçkahane talepleri ön plana çıkmaktadır.
Uşak ilinde 8479 adet kovandan 120 ton bal üretilmektedir. 1990 yılından itibaren
arıcılıkta modern tekniklerin kullanılması ve Uşak ilinde arıcılıkta eğitim düzeyinin
ve özellikle emekli öğretmenler gibi bilgi seviyesi yüksek üretici oranı bir avantaj
olarak görülmektedir.
Son dönemde Uşak Tarım İl Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin
işbirliği ile çitçi eğitim çalışmalarının yapılması, YÖK ile Tarım ve Orman Bakanlığı
arasında imzalanan iş birliği protokolüyle tarımsal üretimde artış, bölge kalkınması
ve çiftçi refahı hususlarında ilerleme sağlanabileceği aşikârdır.
Çizelge 2.5 : Uşak ili başlıca hayvansal üretim ve TR üretimi içindeki sırası.
Üretim
Miktarı
Sığır (adet)
Küçükbaş
(adet)
Süt Üretimi
(ton)
Kırmızı et (ton)
Etlik Piliç
(adet)
Beyaz et (ton)
Arıcılık
(kovan)
Bal (ton)
Su Ürünleri
(ton)

130.643
342.773
220.000
16.000
10.414.254
164.000

Sıralama
Ege’de 8. TR’de 52. / Ege’nin %4.8’i TR’nin %
0,76’ü
Ege’de 7. TR’de 47. / Ege’nin %7’si TR’nin %
0.77’si
Ege’de 8. TR’de 27. / Ege’nin % 5’i TR’nin %
0.92’si
Ege’de 3. TR’de 7. / Ege’nin % 17.5’i TR’nin
%4,53 ’ü

8479
125
424

*(TÜİK, 2018; 2019)

•

Tarımsal destekler

Uşak ilinde 2019 yılında yapılan destekler grafik 2’de verilmiştir. Grafik
incelendiğinde Uşak ilinin tarım sektörüne toplamda yaklaşık 80 milyon TL destek
aldığı belirlenmiştir (Şekil 2.1).
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Grafik 2. Uşak İli Tarımsal Destekler 2019 (TL)
Şekil 2.1 : Uşak ili tarımsal destekler 2019 (TL).

•

Tarıma dayalı sanayi

Uşak ilinde tarımsal faaliyetlerin artarak yapılmasına bağlı olarak tarıma dayalı
sanayi ilerlemiş ve sanayinin ekonomideki payı artmıştır. İl merkezi ve ilçelerinde
bulunan işletmeler en fazla süt ve süt ürünleri, deri işleme ve unlu mamuller gibi
alanlarda yoğunlaşmıştır (Çizelge 2.6).
Çizelge 2.6 : Uşak ili tarıma dayalı sanayi.
Üretim Yerleri
Ekmek ve Ekmek Ürünleri
Deri işleme tesisi
Unlu Mamuller
Pastacılık Ürünleri
Et ve Et Ürünleri
Çerez, cips ürünleri
Hububat ve Baklagil
Süt ve Süt Ürünleri
Süt Toplama Tankı (aktif)
Süt Toplama Tankı (pasif)
Un Ürünleri
Hazır Yemek
Tahin, Helva, Pekmez Üreten
Meyve Sebze İşleyen
Plastik Esaslı gıda ile temasta bulunan

Sayı
78
115
49
67
20
10
3
163
282
25
8
16
8
2
2
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Üretim Yerleri
madde ve malzemeler üreten
Soğuk hava depoları
Yumurta paketleyen
Baharat işleyen
Bal, polen, arı sütü ve temel petek üreten
ve ambalajlayan işletmeler
Dondurulmuş gıda işleyen
Fermente ve salamura üreten
Şeker paketleme
Şeker üreten
Diğer gıda işleyen işletmeler
Hayvansal Yem Üretim
* TÜİK, 2018

Sayı
1
6
1
2
1
2
1
1
45
9

2.2 Tarım ve Hayvancılık Alanında Dünya, Ülkemiz ve Uşak İlinin Gelecekteki
10 Yılına İlişkin Projeksiyonlar
•

Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma projelerinin artırılarak on yıl içerisinde
tamamlanması, toprak bilgi sistemine dayalı tarımsal arazi kullanım
planlarının hazırlanması tarımsal üretimin artmasını sağlayacaktır. Bununla
beraber âtıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve
birlikte üretim gibi alternatif modellerin oluşturularak yaygınlaştırılması,
miras mevzuatının geliştirilerek tarım arazilerindeki intikal sorununun
çözülmesi de üretim artışını beraberinde getirecektir.

•

Uşak ili rakımının 907 m ve nem oranının düşük olması nedeniyle özellikle
bitkisel üretimde hastalık ile zararlıların oluşturduğu kayıpların ve bunlara
yönelik masrafların az olması tarımsal üretimin artışına destek olabilir.

•

İlimizde tarımda özellikle örtü altı yetiştiriciliğinde kullanılabilecek düzeyde
Jeotermal kaynakları bulunmaktadır. Bu amaçla, Uşak İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü tarafından 5 farklı noktada jeotermal altyapı geliştirme projesi
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bakanlığa sunulmuştur. Projelerin desteklenmesi ve Sera OSB’nin kurulması
ile ilimizde üretim artacak istihdam olanakları sağlayacaktır.
•

Tarımsal ürünlerin (meyve ve sebze) işlenerek markalaşıp pazarlanmasını
sağlayan işletme potansiyelinin artırılacak olması ve tescili yapılarak
pazarlamada farkındalık oluşturabilecek yöresel ürünlerin çeşitliğinin fazla
olması nedeniyle coğrafi işaretli ürün üretimi artabilir (Sivaslı Biberi, Baltalı
Fasulyesi vb.).

•

Uşak ilinde yaş sebze meyve işleme tesisleri bulunmakta olup yaş sebze ve
meyvelerin sözleşmeli üretim yoluyla işlenmesi ve pazarlanması için firma ile
üreticileri buluşturacak alt yapının teşekkülü sağlanmıştır. Bu yolla ilimizde
sebze ve meyve üretimlerinin daha fazla katma değer oluşturması
beklenmektedir.

•

Uşak ilinin anason, kanola, kekik, lavanta, aspir çörekotu vb. tıbbi aromatik
bitkilerin yetiştirilebileceği bir coğrafyaya sahip ve önümüzdeki yıllarda ekim
oranlarının artacak olması özellikle tarıma dayalı sanayiye katma değeri
yüksek ürünlerin elde edilmesi için hammadde sağlayabilir

•

Uşağın iklim ve topografik yapısının küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun
olması, bu yetiştiricilik şeklinin bölgede geleneksel olması ve halk elinde
ıslah projelerinin devam etmesi ile üretimin artacağı beklenebilir. Hayvansal
yan ürün (deri, yapağı vb.) sanayi tesislerinin bölgemizde bulunması da bu
üretimi destekleyeceği öngörülmektedir.

•

Uşak

İlinde

kanatlı

hayvan

yetiştiriciliğinin

özellikle

etlik

piliç

yetiştiriciliğinde ülkemizde öncü sayılabilecek entegre bir firmanın
bulunması ve ülkemizde beyaz et talebinin hızla artacak olması bu sektörün
gözle görülür bir gelişmesine sebep olacaktır.
•

Aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için kadın ve gençlerde
girişimciliğin desteklenecek olması, kırsaldan göçün önlenmesi ve dolayısıyla
tarımsal üretimin artışını sağlayacaktır.

•

Meraların ıslahı ve mera niteliği taşıyan alanların tespit ve tehdit
çalışmalarının tamamlanacak olması, üreticiler ve üretici örgütlerine tahsis
edilmesi ile özellikle hayvansal üretim artışı gerçekleşecektir.
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•

Yetiştiricilikte ve avcılıkta alternatif su ürünleri türleri ile üretim ve
verimliliğin sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde artacak olmasıyla Uşak
ilinde su ürünleri üretiminin artması beklenmekte ve bu durum su ürünlerinde
balık işleme sektörünü geliştirebilecektir.

•

Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaşacak olması tarımsal üretimi
artıracaktır.

•

Yeni sulama yatırımlarının ve rehabilitasyon projelerinin tamamlanmasıyla,
tarımda suyun etkin ve verimli kullanılmasının sağlanarak tarımsal üretim
artacaktır.

•

Gıdada taklit ve tağşişlerin tespit edilerek cezalarının verilmesi ile kaliteli ve
güvenli gıda üretiminin artırılması beklenmektedir.

•

Küresel ısınma sonucu doğal dengelerin bozulması ve ekolojik koşullardaki
hızlı değişim meteorolojik bilginin üretimin her aşamasında etkin
kullanılmasını gerektirecek, iklim değişikliğinin etkilerini izlemeye ve
araştırmaya yönelik faaliyetleri arttıracak ve olası etkileri engellemeye
yönelik eylem planlarının geliştirilmesi gerekecektir.

2.3 Proje Önerileri
•

Proje Önerisi -1 Uşak İlinde Organize Hayvancılık Bölgesinin Kurulması

Ülkemiz Ege bölgesi kıyı kesimlerinde nüfus, kentleşme ve turizmin artması
özellikle bitkisel ve hayvansal gıda tüketiminin artmasını da berberinde
getirmektedir. Bu nedenle Ege bölgesinin kıyı şeridinde özellikle hayvancılık
faaliyetlerinin artması hem çevre kirliliği hem de küresel ısınma göz önüne
alındığında üretimin Uşak gibi İç Ege bölgelerine kayacağı aşikârdır. Uşak İlinde
süt sektöründe lider firmalar bulunmaktadır. Uşak İlinde Organize Hayvancılık
Bölgesi’nin kurulması bölgede ekonomiyi canlandıracak, işsizliği azaltacak ve
ülkemizin özellikle kırmızı et açığının kapatılmasında önemli rol oynayacaktır.
Proje Sorumlusu: UTSO
Proje Ortakları: Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odası, Uşak Belediyesi, Uşak
Üniversitesi, Ziraat Odası Üretici Birlikleri

•

Proje Önerisi -2 Uşak İlinde Seracılık Organize Bölgesinin Kurulması

Tarımsal üretimin en karlı üretim şekli olan örtü altı yetiştiriciliğinin özendirilmesi
ve yaygınlaştırılması için Jeotermal kaynaklardan yararlanılmalıdır. İlimizde
tarımda özellikle örtü altı yetiştiriciliğinde kullanılabilecek düzeyde Jeotermal
kaynakları bulunmaktadır. Jeotermal kaynakların bulunduğu bölgelerde
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işletmelerin kümelenmesi sağlanmalı, ilk ve öncü girişimciler bölgeye
çekilmelidir. Sera Organize Bölgesi’nin kurulması ile ilimizde üretim artacak
istihdam olanakları sağlayacaktır.
Proje Sorumlusu: UTSO
Proje Ortakları: Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odası, Uşak Belediyesi, Uşak
Üniversitesi, Ziraat Odası Üretici Birlikleri

•

Proje Önerisi -3 Uşak İlinde Kenevir Yetiştiriciliğin Yaygınlaştırılması

Kenevir, uluslararası piyasada petro-kimya, plastik, enerji, biyodizel, kâğıt-karton
ürünleri, tekstil sektörü, plastik ve alt sektörleri, otomotiv, gıda, tarım gibi üst ana
gruplarda kullanılan, yüz milyarlarca dolar ticaret hacmi öngörülen ve her geçen
gün üretimi arttırılan geleceğin sanayi ürünlerinin yapılacağı mucize bir bitkidir.
Uşak ilinde kenevir yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması kenevire dayalı sanayinin de
gelişmesini teşvik edecektir.
Proje Sorumlusu: Uşak Üniversitesi
Proje Ortakları: Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odası, UTSO
Proje Önerisi -4 Uşak İlinde Tıbbi-Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin
Yaygınlaştırılması
Uşak ilinin anason, kanola, kekik, lavanta, aspir çörekotu vb. tıbbi aromatik
bitkilerin yetiştirilebileceği bir coğrafyaya sahip ve önümüzdeki yıllarda ekim
oranlarının artacak olması özellikle tarıma dayalı sanayiye katma değeri yüksek
ürünlerin elde edilmesi için hammadde sağlayabilir.
Proje Sorumlusu: Zafer Kalkınma Ajansı
Proje Ortakları: Tarım İl Müdürlüğü, Uşak Üniversitesi, Ziraat Odası
• Proje Önerisi -5 Uşak İlinde Freeze dry yöntemi ile meyve işleyen
işletmelerin kurulması
Uşak ilinde yaş sebze meyve işleme tesisleri bulunmakta olup yaş sebze ve
meyvelerin sözleşmeli üretim yoluyla işlenmesi ve pazarlanması için firma ile
üreticileri buluşturacak alt yapının teşekkülü sağlanmıştır. İlimizde Freeze dry
yöntemi ile meyve işleyen işletmelerin kurulması ile meyve üretimlerinin daha
fazla katma değer oluşturması beklenecektir
Proje Sorumlusu: Zafer Kalkınma Ajansı
Proje Ortakları: Tarım İl Müdürlüğü, Uşak Üniversitesi, Ziraat Odası
•

2.5 Sonuç ve Öneriler
•

İlimizde ortalama işletme büyüklüğü 6,1 hektar, ortalama arazi büyüklüğü ise
0,6 hektar olmakla birlikte tarım işletmeleri ortalama 10-11 parçalıdır. Yine
İlimizdeki arazilerin % 40’ı 1 hektardan, %70’i ise 2 hektardan küçüktür
Arazi toplulaştırmasını hızlandırmak, üreticilere bu yönde eğitimler verilerek
bilinçlendirmek, sınır arazilerini satın alan üreticilere tarımsal destekler o
arazi için 3-5 yıl gibi belirli bir sürede iki kat oranında verilmeli, sınır
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arazileri almak isteyen üreticilere faiz destekli krediler sağlanarak doğal
yollardan toplulaştırma teşvik edilmelidir.
•

Ekim nöbetinde baklagillere daha fazla yer verilmelidir

•

Tarımsal üretimin en karlı üretim şekli olan örtü altı yetiştiriciliğinin
özendirilmesi ve yaygınlaştırılması için Jeotermal kaynaklardan
yararlanılmalıdır. Banaz Hamam boğazı gibi Jeotermal kaynakların
bulunduğu arazilerde Tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi
kurulması ile ilgili tüm paydaşlarla beraber çalışma yapılmalıdır. Jeotermal
kaynakların bulunduğu bölgelerde işletmelerin kümelenmesi sağlanmalı, ilk
ve öncü girişimciler bölgeye çekilmelidir.

•

Uşak ilinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin istenilen düzeye getirme
çalışmaları projeler kapsamında yapılmalıdır. Bölgede tıbbi ve aromatik bitki
yetiştirenlere ve işleme firmalarının kurulmasına ilave destek verilmesi
sağlanmalıdır.

•

Uşak ilinde kenevir yetiştiriciliğin yaygınlaştırılıp kenevire dayalı sanayinin
de gelişmesi teşvik edilmelidir.

•

Uşak ilinde sulanan alanlar, arazilerin topografik yapısı ve iklim koşulları göz
önüne alınarak İlkbahar geç donlarından etkilenmeyen ve sertifikalı bodur
veya yarı bodur çeşitler kullanılarak kapama meyve bahçeleri
oluşturulmalıdır. Bölgenin genel yapısına uygun farklı meyve çeşitleri
özendirilmeli ve bu konuda budama, bakım, besleme gibi eğitim çalışmaları
yapılmalı. Özellikle badem çeşitlerinin pek çoğu bu bölge için risklidir.

•

Uşak ilinde ceviz ve ayva yetiştiriciliği ön plana çıkarılabilir. İl Özel İdaresi
tarafından üreticilerimize her yıl olduğu gibi hibe destekli sertifikalı fidan
temin edilerek verim artışına katkıda bulunulmalıdır. Zeytine -13 dereceye
kadar dayanıklı yeni çeşitler tüm dünyada daha önce zeytin yetiştiriciliğine
uygun olmayan alanlarda yetiştirilmeye ve gayet başarılı ürün alınmaya
başlanmıştır. Bu durum ilimiz içinde fırsat doğurmaktadır. Bu konuda
demonstrasyon çalışmaları başlatılmalıdır.

•

Üretimde girdi temininde olduğu gibi ürünlerin pazarlanmasında tarımsal
üretici örgütleri aracılığı ile yapılmalıdır. Ayrıca sözleşmeli üretim
modellerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Üreticilerin yetiştirdikleri
ürünleri değerinde pazarlayabilmeleri için, özel sektör ve tarımsal üretici
örgütleri tarafından meyve işleyen tesislerin, silo ve soğuk hava depoları
yapılmalıdır. Ayrıca Uşak TMO’nin yeterli depolama alanı bulunmamaktadır.

•

Özellikle Freeze dry yöntemi ile meyve işleyen işletmelerin kurulması ve
teşvik edilmesi farklı bir üretimi Uşak iline kazandırabilir. Bununla beraber
turşuluk hıyar ve turşu fabrikasının kurulması tarıma dayalı sanayinin
gelişmesini olumlu olarak etkileyecektir.

•

İyi tarım uygulamaları, organik tarım vb. üretim sistemlerini tarımsal
üretimin tüm alanlarında teşvik edilip yaygınlaştırılmalıdır.

•

Ülkemiz Ege bölgesi kıyı kesimlerinde nüfus, kentleşme ve turizmin artması
özellikle bitkisel ve hayvansal gıda tüketiminin artmasını da berberinde
getirmektedir. Bu nedenle Ege bölgesinin kıyı şeridinde özellikle hayvancılık
faaliyetlerinin artması hem çevre kirliliği hem de küresel ısınma göz önüne
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alındığında üretimin Uşak gibi İç Ege bölgelerine kayacağı aşikârdır. Uşak
İlinde süt sektöründe lider firmalar bulunmaktadır. Uşak İlinde Organize
Hayvancılık Bölgesi’nin kurulması bölgede ekonomiyi canlandıracak,
işsizliği azaltacak ve ülkemizin özellikle kırmızı et açığının kapatılmasında
önemli rol oynayacaktır
•

Çeşitli teşvik ve desteklemelerle küçük ölçekli aile tipi işletmeler şeklinde
olan süt sığırcılığı işletmelerinin, entansif üretimin yapıldığı büyük ölçekli
ticari işletmelere dönüştürülmelidir.

•

Süt üretim ve işlemesi yönünden ilimizde bulunan Ahmetler ve Dereköy
Kooperatifleri örnek oluşturmakta ve ürün gamı geliştirilmesine katkı
sağlayabilirler. Kooperatifler kurumsallaştırılmalı, kişiye bağlı olmamalı ve
sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalıdır.

•

İlimizde son derece gelişmiş olan Broyler tavukçuluğun, iklim ve yol
açısından avantajlı konumunun gerekçe gösterilerek tekrar desteklenmesi
konusu gündeme getirilmelidir. Uşak ilinde yumurta tavukçuluğunun da
destekleme kapsamına alınarak sektör oluşumu sağlanmalıdır. Özellikle iç
ege bölgesinde yapılan kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi alternatif kanatlı
üretiminin yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

•

İlimiz gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik yapısı itibari ile küçükbaş
hayvan yetiştiriciliğine oldukça uygundur. Eşme ırkı koyun yetiştiriciliğinin
reklamlarla daha çok yaygınlaştırılması ve bu ırkın ıslah çalışmalarına devam
edilmesi gerekmektedir. Keçi yetiştiriciliği ilave teşvikle artırılmalı ve
özellikle kırmızı et ihtiyacının keçi etinden karşılanması için tedbirler
alınmalıdır. Bu sayede yem masrafının hemen hemen hiç olmaması nedeniyle
ekonomik olan keçi yetiştiriciliği ilave desteklemeler ile özendirilmelidir.

•

Küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından ilimizde de yaygın olan
Yörük kültürünün devamlığının sağlanması gerekmektedir. Çobanlara köyde
kız verilmediğinden dolayı şehre göç yaşanmakta, hayvan mevcudu hızla
azalmaktadır. Bununla ilgili sosyal politikalar yapılması gerekmektedir.
Köyde örnek teşkil edecek şekilde ehil çiftçilere ortalama 50 küçükbaş % 50
hibe destekli projeler uygulanabilir.

•

Küçükbaş hayvanlardan et dışında elde edilen ürünlerden katma değeri
yüksek ürünlerin üretilmesi ve pazarlanmasının arttırılması ve bu konuda
birliklerin aktif bir şekilde rol oynamaları sağlanmalıdır.

•

Hayvansal ve Bitkisel üretimde atık yönetiminde sıfır atık hedefine ulaşmak
için geri dönüşüm tesislerinin artırılması, atıkların değerlendirilmesine
yönelik Ar-Ge projeleri desteklenmelidir.

•

Uşak ili sulak alan ve Ormanlar gibi birçok yaban hayatı ekosistemine
sahiptir. Bu nedenle hem av turizmi, hem de eko turizm açısından
avantajlıdır. Tarım ve ormancılıkta yerli genetik kaynakların ve
biyoçeşitliliğin tespit, korunma, ıslah ve yaygınlaştırılması çalışmaları
artırılmalıdır.

•

Su kaynaklarının daha etkin ve daha verimli yönetilebilmesi sağlayan
sistemler teşvik edilmelidir. Eski açık sistem kanallı yapılardan mümkün
olanlar kapalı basınçlı sisteme dönüştürülmelidir. Sulama yönetimlerini
şahıslar ve/veya kooperatifler yapamamaktadırlar. Mevcut basınçlı kapalı
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sistemlerdeki yapısal arızalar mutlaka giderilmelidir, devamlı tamirat zaman,
emek ve ekonomik kayba sebep olmaktadır. Sulara kanalizasyon gibi kirli
suların girmesinin engellenmesi, filtre edilmesi gerekmektedir. Araziler
parçalı olduğundan sulama altyapı yatırımları kapasitesi tam
kullanılamadığından acilen toplulaştırma yapılması gerekmektedir.
•

Uşak ilinde hali hazırda Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı tarım arazisi
toplam arazi içinde yaklaşık % 61 kadardır. ÇKS üzerinden ödemesi yapılan
desteklerden üreticiler yeterince yararlanamamaktadır. Araziyi kullananın her
türlü desteklemeden yararlanacağı, tapu aidiyetinin önemli olmadığı beyan
esaslı yeni bir sistem kurulmalıdır.

•

Çiftçilerin toprak analizi yapan laboratuvarlarda analiz yaptırarak toprağın
yapısına uygun bitkinin ihtiyaç duyduğu gübre belirlenerek kullanımı
sağlanmalıdır. Analizler ücretsiz olmalıdır.

•

Tarımsal üretimde sigorta yapılması teşvik edilmeli, tarım sigorta
poliçelerinde bitkinin kendisinin hasat sonuna kadar her türlü riske karşı
teminat altına alınması mevzuatla sağlanmalıdır.

•

Hayvancılıkta giderlerin büyük kısmını yem giderleri (%70) oluşturmaktadır.
Karlı bir ruminant hayvancılık için kaba yem açığı mutlaka giderilmelidir.
Bunun için TİGEM ve özel sektörden sertifikalı yem bitkileri tohumu,
tarımsal üretici örgütleri tarafından temin edilerek üreticilere ücret
karşılığında dağıtılmalıdır. Belli bölgelere yem karma makinaları kurularak
daha uygun maliyette yem hazırlanıp üreticilerimizin faydalanmalarının
sağlanması, yine kesif yemin toplu alınması sağlanarak hayvancılık girdi
maliyetlerinin aşağıya çekilmesi gerekmektedir.

•

Vasıfsız meralarımızın mera ıslah ve amenajman projeleriyle daha vasıflı hale
getirme çalışmalarına devam edilmelidir. Mevcut mera projelerinin her yıl
daha fazla merayı kapsayacak şekilde genişletip, kaba yem açığındaki makas
daraltılmalıdır.

•

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında
arazilerin tarım dışına çıkarılması için, kanunun 13. Maddesi gereği izin
alınması gerekmektedir. Mevcut uygulamada, bireysel ticari işletmelere
(Örneğin akaryakıt istasyonu) için kamu yararı kararı verilebilmekte ve
kıymetli araziler tarım dışına çıkarılabilmektedir. Tarımsal üretimin temelini
teşkil eden kıymetli arazilerin ( Mutlak ve Özel Ürün Arazileri) tarım dışına
çıkarılmasının önlenmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda,
sadece kamuya yönelik zorunlu yatırımların (Yol, okul, hastane v.s) kamu
yararı kapsamına alınması önem arz etmektedir. Tarımsal amaçlı yapılarda
(Ahır, kümes, ağıl v.s) mevcut uygulamada her sınıf araziye izin
verilmektedir. Mutlak ve Özel Ürün arazilerinin izin kapsamından çıkarılması
gerekmektedir.

•

Kırsal alandan yoğun göçün olması, özellikle genç nüfusun göç etmesi
nedeniyle dinamik iş gücü kaybı, çoban bulunamaması nedeniyle genç
çiftçiler özendirilmelidir. Bunun için tarımda uygulanan tüm
desteklemelerden genç çiftçiler daha yüksek oranda yararlanmalıdır. Özellikle
İlimiz coğrafyasına uygun olan küçükbaş hayvancılığın teşvik edilmesi adına
belli periyotlarda belli sayıda hayvan yetiştirerek Et ve Süt Kurumuna kesime
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sevk eden üreticilere asgari ücret üzerinden maaş vererek genç nüfusun
üretimde kalması teşvik edilmelidir. 65 yaş üzerine destek verilmemelidir.
•

Tarımda destek ve krediler etkin şekilde kullanılmalıdır. 65 yaş üzeri
üreticilere destekleme ödemesi ya hiç yapılmamalı ya da miktar
azaltılmalıdır. Kredilerin tarımda kullanımı takip edilmeli, belge ve yerinde
kontrolü sağlanmalıdır. Destekleme ödemeleri birlikler/kooperatifler
aracılığıyla değil direk çiftçilerin hesabına yatmalıdır.

•

Modern hayvan barınaklarında üretim yapan üreticilere daha fazla destek
vermeli, özellikle ev altı işletmelere destek verilmemeli, işletme büyüklükleri
süt sığırında 10-50 baş besi sığırında 50-100 baş olacak şekilde
desteklenmelidir.

•

Tarımsal üretimde üreticiye yüksek gelen girdi maliyetlerinde (mazot, gübre,
yem vb.) desteklemeler arttırılmalı veya yasal düzenleme ile özel indirimler
uygulanmalıdır.

•

Hayvan hastalıklarının artmasını engellemek için her ilde mutlaka tam
teşekküllü kan, süt, yem mikrobiyoloji laboratuvarı kurulmalı ve her ilçeye
yakma fırını (seyyar) alınmalı ve ölü hayvanlar yakılmalıdır.

•

Mera Kanununun 14. maddesinin 5403 Sayılı Kanunun 27. maddesi ile
değişik (d) bendi ve Mera Yönetmeliğinin 8. maddesinin (a) bendine göre
tahsis amacı değişikliği için istenen belgeler içerisinde "Belediye Meclis
Kararlarının bulunması ve mevzuatımızda imar planı yapma yetkisine sahip
diğer kurum ve kuruluşlara ilişkin bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle
imar planları ile ilgili olarak yalnızca belediyelerin tahsis amacı
değişikliğinde bulunabileceği hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm dolayısıyla;
daha evvel belediye iken tüzel kişiliğini kaybederek köy olan yerlerde
önceden yapılmış bulunan imar planlarının kabul edilmemesi dolayısı ile
mera vasıf değişikliği işlemlerinin yürütülmesinde vatandaşlarımız
açısından mağduriyet oluştuğundan, bu tür yerlerin önceden hazırlanmış
olan imar planlarının kabul edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Ayrıca İl Genel Meclisince hazırlanan imar planlarının da bu hüküm dışına
alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

•

Üreticiden süt alan firmalar ödeme yapmak yerine yüksek fiyatlı yem
verebilmektedirler. Tarım Kredi Kooperatifleri üreticiden ürünleri almada
daha aktif rol almalıdır. Ayrıca yasal düzenleme ile işletme veya kooperatifler
arasındaki yem satışı oranı belirlenmelidir.

•

Tarımsal üretimde ve ormancılık faaliyetlerinde yenilenebilir enerji sistemleri
kullanımın yaygınlaştırılmalıdır. Tarımsal üretim girdilerinden elektriğin
pahalı olması nedeniyle elektrik ücreti indirimi daha fazla yapılabilir, ayrıca
zati ihtiyacını karşılamak için yapılacak işletme tipi alternatif enerji üretim
projeleri(güneş, rüzgâr) desteklenmelidir.

•

Tarımsal verimliliğin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması için
bilişim teknolojisini tarım sektörüne entegre ederek Akıllı Tarım
Uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır,

•

Tarım ve ormancılıkta
yaygınlaştırılmalıdır.

iş

sağlığı
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ve

güvenliği

uygulamaları

•

Coğrafi işaretli ürünler, markalaşma ve katma değerli üretim ile pazar
çeşitliliğinin artırılmalıdır.

•

Organik ve organomineral gübre üretiminin ve kullanımının teşvik edilerek
kimyasal gübre ithalatı ve çevre kirliliği azaltılmalı, biyolojik ve biyoteknik
mücadele yaygınlaştırılmalıdır.

•

Uşak ili köylerinin çoğunda domuz sorunundan dolayı dane baklagiller, mısır
v.b. ürün üretiminden vazgeçilmektedir. Domuzlarla mücadelede yetersiz
kalınmakta, yeni kültürel tedbirler bulunmalıdır.

•

Kurt saldırılarını bertaraf etmede mevcut küçükbaş sürülerdeki çoban
köpekleri yetersiz kalmaktadır. Saldırıları püskürtmeyi iyi bilen, yetiştirilmiş,
iyi ırk çoban köpeği temin edilerek dağıtılmalıdır.

•

Ormanların korunması ile ilgili ormanların fonksiyonları konusunda kamu
spotları ve eğitim/yayım çalışmalarına (özellikle sosyal medya kullanılarak)
daha fazla yer verilerek farkındalık yaratılmalıdır. Hala mülkiyet sorunları
tam olarak çözülmemiştir. Bu konuda kadastro çalışmaları acilen
bitirilmelidir. Mesire yerleri sadece bir bakanlığın
yetkisine
devredilmemelidir.

•

Orman işçiliğinin zor ve zahmetli olması, şehirde ekonomik ve sosyal olarak
daha fazla olanakların olması köyden kente göçü arttırmaktadır. Kırsal
kesimde yaşayanların en azından sosyal güvenceleri garanti edilirse belki göç
engellenebilir. Bunun yanında mutlaka sosyal bakımdan farklı çalışmalar
yapılması gerekmektedir. Orman köylüsünün desteklenmesi tek el den
yapılmalıdır. İl Tarım Müdürlüklerinin Orköy konusunda yetkilendirilmesi
daha doğru olacaktır.

3. TURİZM
Turizm, insanların sürekli yaşadıkları yer dışında başka bir yere 24 saatten az
olmamak veya en az bir gece konaklamak koşuluyla, eğlence, dinlenme, iş, merak,
din, spor, akraba ziyareti, kongre ve seminerlere katılma gibi amaçlarla bireysel veya
toplu olarak yaptıkları seyahatlerden doğan faaliyetlerin bütünüdür. Turizm sektörü
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milli gelire olan katkısı, sağladığı döviz gelirleri, ödemeler dengesine katkısı ve
geliştirilen iş kolları ile yaratılan yeni istihdam alanları ile ülke ekonomisine katkısı
oldukça büyüktür. Endüstri merkezleri dışında kalan bölgelerin gelişmesine, kırsal
kalkınmanın hızlandırılmasına, yöresel ürünlerin pazarlanmasına ve özellikle de
tanıtım ve markalaşmanın oluşmasına katkıda bulunur. Turizm; gıda, içecek, tarım,
ulaşım, konaklama, tur hizmetleri, sağlık, tekstil vb. başta olmak üzere 60’a yakın
sektörü doğrudan etkilemektedir.
Turizm istatistikleri açısından bakıldığında, Türkiye’nin dünya turizm haritasında
önemli bir pozisyonda olduğu görülür. Ülkemiz turizm gelirleri açısından dünyada
14. sırada, turist sayısında dünyada 8. sıradadır. 2019 yılı itibarıyla ülkemizi ziyaret
eden toplam turist sayısı 46,1 milyon, toplam turizm geliri 29,5 milyar dolar olarak
hesaplanmıştır. 2016 yılında yaşanan düşüş dışında rakamların sürekli artış
gösterdiği görülmektedir.
Ülkemizde turizm, en az yatırımla en hızlı istihdam sağlayan sektörler arasında,
tekstil ve hazır giyim sektörünün ardından ikinci sıradadır. Aynı zamanda,
ekonomideki 59 ana sektör içinde, ekonomiyi en fazla canlandıran 20. sektör
konumundadır. Türkiye’deki işletmelerin %9’u turizm sektöründe bulunmaktadır.
Türkiye, turizm istihdamı açısından Avrupa ülkeleri arasında 5. sıradadır. Türkiye’de
turizm sektöründe yaklaşık 2 milyon insan istihdam edilmekte, yani turizm 10
milyona yakın kişinin hayatına doğrudan etki etmektedir. Bunun büyük çoğunluğu
yiyecek-içecek ve konaklama sektöründe bulunmaktadır. Turizm sektörünün mal
alımları ile etkilediği sektörlerin başında, gıda ve içecek imalatı ilk sırada, karayolu
taşımacılığı ikinci sıradadır, ardından tarım ve hayvancılık gelmektedir. Turizm
gelirlerinin cari açığı karşılamadaki katkı oranı %80, dış ticaret açığını karşılamadaki
katkı oranı %50, toplam ihracatımızdaki payı %22’dir. Turizm gelirlerinin ülkemizde
GSMH içindeki payı %6,2’dir. Milli gelirimizin %78’inin batı bölgelerindeki 30 ilde
üretiliyor olması da turizmin ekonomik katkısını göstermesi açısından önemlidir.
Yukarıda özetlenen bilgi ve istatistikler göz önünde bulundurulduğunda, Uşak ili
özelinde bu konuda atılacak doğru adımların kentin sosyal ve iktisadi gelişmesinde
etkili rol oynaması kaçınılmazdır. Bunun için, ilin turizm potansiyelinin tespit
edilmesi, bilimsel veri ve yöntemlerle analiz edilmesi, yerel ve bölgesel düzeyde
verimli değerlendirme yöntemleri, güçlü ve zayıf yönleri, rekabet edebilir ve
sürdürülebilir yaratıcı ve özgün projelerin hayata geçirilmesi gerekir. Bu amaçla
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Uşak Valiliği, Uşak Üniversitesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın
koordinatörlüğünde hayata geçirilen “Arama Konferansları 2020” adıyla, “Sanayi ve
Ticaret”, “Tarım ve Hayvancılık”, “Turizm”, “Ulaşım ve Altyapı”, “Eğitim” ve
“Tasarım” başlıkları

altında bir dizi toplantı

yapılmıştır.

Bu

kapsamda,

organizasyonun Turizm temalı toplantıları 27 Şubat 2020’de Uşak Üniversitesi’nde,
3-6 Mart 2020 tarihlerinde Uşak Ticaret Odası’nda gerçekleştirilmiştir. Uşak
Üniversitesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Banaz Kaymakamlığı, Eşme
Kaymakamlığı,

Karahallı

Kaymakamlığı,

Sivaslı

Kaymakamlığı,

Ulubey

Kaymakamlığı, Uşak Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Planlama ve
Koordinasyon Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı, Geyik Tur, Devramen Tur,
Ramada Otel, Uşak Sportif Havacılık Kulübü gibi konuyla doğrudan ilgili birimlerin
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, Uşak Turizminin kısa ve
uzun vadede kalkınması için atılması gereken adımlar, tehdit ve fırsatlar,
uygulanabilir projeler, görev, yetki ve sorumluluklar gibi konular masaya
yatırılmıştır. Tüm sektörlerin katkı ve eleştirileri alınarak varılan sonuçlar, kısa ve
uzun vadede uygun adımlar atılması halinde Uşak’ın turizm konusunda
markalaşmasının önünün açılabileceğini göstermiştir. Bu bölümde, bu görüş ve
önerilerin sonuçları özetlenmiştir.
3.1 Uşak İlinde Turizmin Mevcut Durumu ve Değerlendirilmesi
Tarihten doğaya, yerel ürünlerden folklorik değerlere kadar her alanda zengin bir
çeşitliliğe sahip olan Anadolu’nun her köşesinde olduğu gibi Uşak ilinde de bu
çeşitliliği görmek mümkündür. Arkeolojik ören yerleri, müzeleri, doğal güzellikleri,
termal kaynakları, Türk ve İslam eserleri ve yemekleri gibi değerlerinin oluşturduğu
kültürel-doğal yelpazesi, ilin turizm potansiyelinin hiç de azımsanmayacak kadar
geniş olduğunu gösterir. Ancak bu değerlerin turizm hareketliliği açısından
değerlendirilmesinde yeterli verim alınamamaktadır. Bunu etkileyen sebepler, doğru
analiz edilip turizm sektöründeki yeni yaklaşımlara yönelik özgün projelerle ortadan
kaldırıldığında ilin turizm sektöründeki payı da geliştirilebilecektir.
•

Ören yerleri, arkeolojik alanlar, müzeler, tarihi yapılar ve anıtlar

TR33 bölgesi içerisinde Uşak, ören yerleri, arkeolojik kalıntılar ve tarihi eserler
bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Konumu gereği tarihin her
döneminde stratejik bir önem taşımış olan Uşak’ta çok sayıda antik kentlere ve
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kalıntılara rastlanır. Son yıllara kadar kaderine terk edilmiş durumda bulunan bu
kentler, son zamanlarda arkeolog, sanat tarihçi gibi bilim adamlarının ilgisiyle daha
detaylı araştırılmaya başlanmıştır. Yapılan bu araştırmalar, bölgenin tarihi öneminin
daha iyi anlaşılmasını sağladığı gibi kentin turizm hareketliliğinde de önemli bir rol
üstlenmektedir. Sezonluk istatistikler, başta bu antik kentler olmak üzere, Uşak’ın
tarihi ve kültürel dokusunu oluşturan merkezlerin yılın her mevsimi ziyaret edildiğini
göstermektedir.
Ulubey ilçesinde yer alan ve tarihi Helenistik döneme kadar giden Blaundos antik
kenti, bilimsel kazıları henüz 2018 yılında başlatılmış olmasına rağmen önemli
yapıların açığa çıkarılmaya başlanmasıyla her geçen gün daha da ilgi çekmektedir.
Büyük İskender’in Makedonyalı askerlerinin yaşadığı, her yönde derin bir vadiyle
çevrili bir kale görünümündeki kent, bilinen en geniş kaya mezarlığına sahiptir.
Kentte bunun dışında, tapınak, tiyatro, stadyum, hamam, bazilika gibi yapılar yer
alır. Yıkılmış halde ele geçen yapıların restorasyonları sürmektedir. Banaz ilçesinde
yer alan Akmoneia antik kenti, tarihi Kral Yolu üzerindeki konumuyla büyümüş ve
zenginleşmiş bir Roma yerleşimidir. Henüz kazı çalışmaları yapılmamasına rağmen,
kentte yer alan Gymnasium yapısından çıkan ve bir kısmı Uşak Arkeoloji Müzesinde
sergilenen mozaikleri görülmeye değerdir.
Karahallı ilçesinde yer alan Pepouza antik kenti, derin bir vadinin yamaçlarında ve
tabanındaki görüntüsüyle, binlerce yıllık gizemini hala korumaktadır. Hıristiyanlık
dininin ilk dönemlerinde, farklı ayinleriyle ortaya çıkmış ve kısa zamanda Vatikan’a
kadar yayılmış, ancak daha sonra yasaklanmış olan Montanizm tarikatının merkezi
olan kentte hala o dönemlerin izlerini görmek mümkündür. Pepouza kentine su
taşıyan yaklaşık 4 km’lik ana kayaya oyulmuş su olukları takip edildiğinde, vadi
içerisinde karşılaşılan Clandıras köprüsü, aslen bu suyolunun bir parçası olmakla
birlikte, çevresindeki nehir ve ormanla bütünleşik manzarasıyla Uşak’ın en ilgi çeken
yerlerinden biri olmuştur.
Sivaslı ilçesinde yer alan Sebaste antik yerleşimi, özellikle Bizans döneminde
kazandığı piskoposluk merkezi ünvanıyla bölgenin en önemli dini merkezi
konumundadır ve bu dönemlere ait yapılara ait kalıntılar görülebilmektedir. Uşak il
merkezinin hemen batısında yer alan ve “Karun hazineleri” olarak ünlenen Lidya
eserlerinin çıkarıldığı Tümülüs mezarlara ev sahipliği yapan Güre (Bagis), her ne
kadar büyük ölçüde tahribata uğramış olsa da önemini hala korumaktadır. Banaz
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ilçesi yakınlarındaki Sürmecik mevkiinde bir maden alanında 2006 yılında tesadüfen
keşfedilen bir paleolitik merkez, buluntularının niteliği ve sayısı bakımından büyük
yankı uyandırmıştır. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesi, tarımı öğrenmesi, çanakçömlek kullanması gibi çağdaşlaşma adımlarının atıldığı çağlardan çok daha
önceleri, MÖ 250.000 civarında, avcı-toplayıcı kalabalık insan gruplarının av alanı
olarak kullandığı sanılan ve su kaynakları yakınında bulunan bu merkez, buzul
çağları sürecinde insanlığın tüm dünyaya yayılış sürecine ışık tutması açısından
büyük önem taşır. Bu kazılarda ele geçen binlerce taş alet, Uşak Arkeoloji
Müzesinde sergilenmektedir.
Uşak’ta, sayıca az ama içerik bakımından oldukça zengin ve önemli değerlerin
sergilendiği müzeler bulunmaktadır. Kısa bir süre önce ziyarete açılan yeni Uşak
Arkeoloji Müzesi, en eski devirlerden günümüze birçok uygarlığa ait eserleri
barındırmaktadır. 40.000’in üzerindeki bu eserler arasında, Güre’deki Tümülüslerden
çıkan ve “Karun Hazineleri” olarak tanınan Lidya uygarlığına ait altın, gümüş ve
değerli taşlardan yapılmış, her biri birer sanat şaheseri olan eserler ön plandadır.
Diğer yandan, yakın çevredeki antik yerleşimlere ait mimari ve heykeltıraşlık eserleri
de müzede sergilenmektedir. Anadolu’nun en erken tarihlerine ışık tutacak olan ve
kısa bir süre önce keşfedilen alt paleolitik döneme ait Sürmecik buluntusu taş aletler
de müzenin önemli koleksiyonları arasında yer alır. Bunun dışında, paranın ilk
kullanıldığı dönemlerden kalan sikkeler, çeşitli devirlere ait seramikler, mezar taşları,
pişmiş toprak eserler, halı-kilim gibi etnografik eserler de müzede ziyaret edilebilir.
İstiklal Savaşından sonra Yunan Kuvvetleri Başkomutanı General Trikopis’in esir
alınarak Atatürk’ün huzuruna çıkarıldığı yer olan Atatürk ve Etnografya Müzesinde,
milli mücadelede Uşak’ın yeri ve önemini anlatan eserler sergilenmektedir. Kent
merkezinde yer alan Uşak Kent Tarihi Müzesi’nde, ilin etnografik değerleri oldukça
başarılı sunum teknikleriyle sergilenmektedir. İlkler şehri sloganının en iyi
sergilendiği müze, bağışlarla her geçen gün koleksiyonlarının sayısını arttırmaktadır.
Uşak’ta bulunan tarihi camiler (15. yüzyıla ait Ulu Cami, 16. yüzyıla ait Burmalı
Cami, 19. yüzyıla ait Çakaloz Cami gibi), köprüler (13. yüzyıla ait Çanlı Köprü,
Selçuklu dönemine ait Çatalköprü, erken Osmanlı devrine ait Beylerhan Köprüsü
gibi), Bedesten, Kervansaray, Hanlar, Çeşmeler, Türbeler, Kurtuluş Savaşında
Yunan orduları Başkomutanı General Trikopis’in teslim alındığı tepe üzerine
dikilmiş olan Zafer Anıtı, Atatürk’ün, Millî Mücadelenin son aşamasına damga
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vuran “Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz'dir, İleri” emrini verdiği yerde bulunan
Atatürk Ağacı gibi dini ve milli değerlerimizi yansıtan yapıtlar şehrin siluetinde
önemli bir yer sahibidirler. Ayrıca, geleneksel sivil mimariyi en iyi yansıtan tarihi
evlerin yenilenerek tarihi bir sokak silueti yaratılmış olması da oldukça ilgi
çekmektedir.
•

Kültürel unsurlar

Uşak, çok eski tarihlerden beri başta halı, kilim ve battaniye olmak üzere tekstil ve
deri ürünlerinin üretildiği bir merkezdir. Buna bağlı olarak da yün, iplik, elyaf ve
boya imalatı gelişmiştir. Türk halı sanatının ikinci ve son parlak devri, 16. yüzyılda
Uşak ve çevresinde yapılan halılarla başlamıştır. Özellikle madalyonlu ve yıldızlı
olarak anılan türleri, Osmanlı ve Türk coğrafyasının yanı sıra, Avrupalı asil ailelerin
siparişleriyle çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Günümüzde, Avrupa’nın bazı
müzelerinde ve saraylarında da rastlanan Uşak halılarının geleneksel yöntemlerle
yapılan üretimi hala devam etmektedir. Uşak merkezdeki Dokur Evi’nde, geleneksel
yöntemlerle üretimler yapılmaya devam edilirken, halıların satışı ve tanıtımı da
yapılmaktadır. Halıcılığın yanı sıra, özellikle Eşme ilçesinde üretimi yapılan ve
Altınbaş, Toplu, Hürriyet, Albaş, Selvili, Namazlağ gibi türlerle gruplandırılan Eşme
kilimleri oldukça tanınan bir el sanatıdır. Hem Uşak halısı hem de Eşme Yörük
kilimi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak
tescillenmiştir.
Yöremizde gelişmiş olan cirit Orta Asya’dan beri oynanan bir ata sporudur. İlimize
çok sayıda aktif cirit kulüpleri mevcuttur (36 cirit kulübü ve 1000 civarı at) ve her yıl
Nisan ayında ulusal düzeyde müsabakalar düzenlenmektedir. Bununla birlikte, yine
geleneksel bir Türk sporu olan okçuluk sporuyla ilgili faaliyet gösteren kulüpler de
mevcuttur.

•

Doğa ve macera spor alanları

Sürdürülebilir doğa turizmi, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfus için
yeni bir bakış açısı yaratılması, yoksulluğun ve kırsal göçün azaltılmasında en
önemli seçeneklerden biridir. Kırsal alan, turistlere sakin ve huzurlu bir seçenek
sunmaktadır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün tanımına göre
sürdürülebilir turizmin gelişiminde; çevresel kaynakların en iyi şekilde kullanılması,
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ziyaret edilen toplulukların sosyo-kültürel yapısının ve gelenekselliğinin korunması
ve bütün ilgi gruplarına adil bir şekilde dağıtılan sosyo-ekonomik faydalar ile tutarlı
ve uzun vadeli ekonomik faaliyetler ortaya konulması birincil önem taşımaktadır.
Son yıllarda, sürdürülebilir turizm, eko turizm, agro turizm gibi doğayla ilgili
turizme olan talep artmakta ve buna bağlı olarak turizm ürünleri ile hedefleri
çeşitlenmektedir. Lüks ve konforlu konaklama olanaklarının yanı sıra, yöreye özgü
kültürel değerler, yöre halkıyla iletişim, bölgede özel bitki ve hayvan türlerinin
varlığı, özel ekosistemler, korunabilmiş doğal hayat gibi konular da ilgi çekmektedir.
Uşak hem topografik hem de buna bağlı olarak klimatolojik anlamda geçiş bölgesi
olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla hem İç Anadolu iklimini hem de Ege iklimini
yaşamak mümkündür. Bu durum, doğal çeşitliliği de olumlu etkilemiş, kış turizmi,
termal turizm, eko turizm, yayla turizmi gibi imkânlara sahip olmasını sağlamıştır.
Vadi ve kanyonlar (Ulubey kanyonları, Taşyaran vadisi gibi), dağlar (Murat dağı,
Bulkaz dağı, Ahır dağı, Elma dağı gibi), yaylalar (Sarıçiçek, Kozviran, Üzeyir
Burkazdağı, Ahırdağı yaylaları gibi), parklar (Evrendede Tabiat Parkı gibi), avlaklar
(Burkazdağı ve Kızılhisar avlakları gibi), göletler (Baltalı, Karaağaç, Göğem gibi),
akarsular (Gediz çayı, Banaz çayı gibi), mağaralar (Çokrağan, Ulupınar, Bulkaz
gibi), orman varlıkları gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan alanlarda Trekking,
Kamping, Bisiklet, Kaya Tırmanışı, Yayla Turizmi, Safari, Kış Sporları, Kuş
Gözlemciliği, Balıkçılık, Avcılık gibi kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği
imkânlar mevcuttur. İlin dağ ekosistemleri, orman peyzajları, yaban hayatı ve bitki
çeşitliliği, jeomorfolojik ilginç yapılar, yaylalar, kanyonlar, tabiatla uyumlu kırsal
mimari, köylerin kültürel orijinalliği, insanı bunaltmayan, aşırı sıcaklıkları olmayan
iklimi ile başta eko turizm etkinlikleri ve macera sporları olmak üzere, her tür doğa
aktivitesine imkân sağlar.
Uşak iliyle özdeşleşmiş bir tabiat harikası olan Büyük Uşak-Ulubey Kanyonları
yaklaşık 77 km’lik uzunluğuyla dünyanın sayılı kanyonları arasındadır. Kazancı
deresi ve Banaz çayının oluşturduğu kanyon, barındırdığı antik kalıntılar, doğal
güzellikler ve çeşitli canlı türleriyle oldukça ilgi çekmektedir. Ulubey ilçe merkezi
yakınında yapılan cam teras, yürüyüş yolları ve yerel ürünlerin satıldığı alanlar yılın
her mevsimi çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaktadır.
•

Termal Kaynaklar
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Son zamanlarda, sağlık turizmi talebi oldukça artmaktadır. Uşak ili, Hamamboğazı
ve Kayaağıl mevkiinde iki adet aktif termal tesisine sahiptir. Turizm belgeli bu
tesisler sağlık turizmi açısından yeterli su kalitesine sahip olup, yerleşkeleri doğayla
bütünleşiktir ve ulaşımı kolay mevkilerde yer alırlar.
•

Gastronomik Ürünler

Orta ölçekli bir Anadolu yerleşimi niteliğindeki Uşak, gelişmiş ve modern bir
kentten çok etnografik ve folklorik yönleriyle ön plana çıkmış ve bunları hala
yaşayabilen bir kent görünümündedir. Bu anlamda, kentin yüzyıllara uzanan kendine
has mutfak kültürü hala yaşatılmaktadır. Kentle özdeşleşmiş birçok geleneksel
yemek ve tatlılar arasında özellikle Uşak Tarhanası, Ebem Köftesi, Celpli Et,
Çömlek Eti, Tas Kapama, Keşkek, Alacatene, Katmer, Bükme, Döndürme, Demir
Tatlısı ön plana çıkmış, kentle özdeşleşmiş olan karakteristik mamulleridir.
Geleneksel yöntemlerle hazırlanmaya ve tüketilmeye devam eden Uşak tarhanası,
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmiştir.
•

Yerel Festivaller

Uşak kentinde son yıllarda çok sayıda festival organizasyonu düzenlenmektedir. Bu
organizasyonlar arasında Banaz Kiraz, Kültür, Sanat ve Ticaret Fuarı, Sivaslı Çilek,
Kültür ve Sanat Festivali, Eşme Kilim, Kültür ve Sanat Festivali, Clandras Dokuma
ve Kültür Festivali, Karahallı Tekstil ve Dokuma Festivali, Ulubey Kanyon Festivali,
Geleneksel Yayla Şenlikleri gibi etkinliklerin başarı ile organize ediliyor olması,
kentin sanatsal anlamda giderek ivme kazanan bir gelişim içerisinde olduğunu
göstermektedir.
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3.2 Uşak İlinde Turizm Açısından Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler
Çizelge 3.1: Uşak ilinde turizm açısından güçlü yönler.
Güçlü Yönler
•

Karayoluyla kolay erişilebilir bir bölgede yer alması

•

Havaalanının merkeze çok yakın olması

•

Büyük şehirlere kolay ulaşım olanakları bulunması

•

Önemli turizm bölgelerinin yolu üzerinde bulunması

•

Ülkenin en hareketli turizm bölgesi olan Ege kıyı şeridine yakın
olması

•

İklimin dört mevsim turizme olanak sağlaması

•

Kış turizmi olanaklarının olması

•

Ulubey kanyonlarının dünyanın en uzun kanyonlarından biri olarak
tanınması

•

Ulubey kanyonları ve Murat dağında silueti bozan modern
yapılaşmanın olmaması

•

Taşyaran vadisinin çok derin ve güzelliğiyle çekiciliği

•

Tüm ilçelerde göletlerin olması

•

Bölgede çok çeşitli yaban hayvanlarının yaşaması
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•

Zengin biyo-çeşitliliğe sahip olması ve endemik bitki türlerinin
bulunması

•

Termal turizm alanlarının bulunması

•

Önemli arkeolojik alanlara sahip olması

•

Karun hazinelerinin ilimizde olması

•

Yeni ve zengin koleksiyonlu Arkeoloji müzesinin bulunması

•

Doğal gezi rotalarının kültürel ve arkeolojik değerler de
barındırması

•

İnanç turizmine uygun alanlar ve hikâyeler olması

•

Millî mücadele sürecine dair önemli anıt ve hatıralara sahip olması

•

Çok sayıda tanıtım ürünü olması

•

Markalaşma, tescil, coğrafi ürün kazanmış ürünlerin olması

•

Halı-Kilim üretimi ve geleneğinin uluslararası düzeyde tanınıyor
olması

•

Mutfak kültürünün çeşitliliği ve hala yaygın olması

•

Kentin sloganlarının olması

Çizelge 3.2: Uşak ilinde turizm açısından zayıf yönler.
Zayıf Yönler
•

Tanıtım uygulamalarının yeterli kullanılmaması

•

Turizm rotaları
oluşturulmaması

•

Uluslararası festival, fuar vb. organizasyonların olmaması

•

•

Yerel halk düzeyinde turizm bilincinin olmaması

•

Antik kentlere ulaşımın kolay olmaması

•

Blaundos antik kentinde güvenlik ve ziyaretçi karşılama ünitesi
olmaması

Çevre illerle ortak turizm yatırım ve projeleri yapılmaması

•

Altyapı yetersizliği

•

Uşak evlerinin işlevlendirilmemiş olması

•

Profesyonel turizm ofislerinin olmaması

•

Halı-kilim ve tarhana gibi öne çıkan ürünlerin tanıtılamaması

•

Termal kaynakların aktif olmaması

•

Sektörler arası iletişimin yeterli olmaması

•

Tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından yeterli olmaması

•

Sağlıklı turizm istatistikleri oluşturmak için yeterli kayıtlar
tutulmaması

•

Hava ulaşımının yetersizliği

•

Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yetersizliği

•

Lüks sınıfına giren 4-5 yıldızlı konaklama tesislerinin yetersizliği

•

Tanıtımın yeterli olmaması

•

Hediyelik ve hatıra eşya üretim ve pazarlamasının yeterli düzeyde
olmaması

•

Arkeolojik ve tarihi alanların güvenlik personelinin olmaması

•

Av ve doğa sporu kılavuzlarının olmaması

•

İlin doğal ve kültürel anlamda bakirliğini koruması

ve

farklı

etkinliklere

•

Acentaların ve tur şirketlerinin yetersizliği

•

Turizm sektöründe eğitimli çalışanların olmaması

•

Turizm danışma ofislerinin olmaması

•

Uşak’ın Millî Mücadele
tanıtılamamış olması

•

Özgün projeler üretilmemiş olması

sürecindeki

yönelik

öneminin

turların

yeterince
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Çizelge 3.3: Uşak ilinde turizm açısından fırsatlar ve tehditler.
Fırsatlar

Tehditler

•

Ulubey kanyonunun her tür doğa aktivitesine uygun olması

•

Termal turizmi açısından komşu illerin gerisinde kalması

•

Kula-Afyonkarahisar arasında turizm tesisi bulunmaması

•

Ulubey kanyonlarında özel mülkiyetin çok olması

•

Ulubey kanyonları ve Murat dağında doğal ve bakir hallerini
kaybetmemiş olması

•

Kaçak/Yasadışı kazıların, avcılığın ve tahribatın fazla olması

•

Kaynakları işletecek güçlü girişimcilerin bulunmaması

•

Otobüs terminalinin yetersizliği

•

Murat Dağı’nda yapılması planlanan altın arama çalışmaları

•

Tarihi eserler konusunda halkın bilinçli olmaması, gerekli
korumanın yapılamaması

•

Ulubey kanyonlarında, sanayi kaynaklı su kirliliği olması

•

Halı-Kilim Müzesinin kapatılmış olması

•

Arkeolojik kazı çalışmaların başlatılmış olması

•

Kırsal yerleşimlerde kullanılmayan çok sayıda ev, konak vb.
mekânların olması

•

Tıp Fakültesi ve Hastanesinin olması

•

İlin tanıtımı ve kalkınması konusunda gönüllü STK’ların
olması

•

Ulusal düzeyde tanınan şirket ve markalar olması

•

Üniversitenin kentin gelişimine doğrudan katkı sağlayacak
donanıma sahip olması
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3.3 Turizm Alanında Dünya, Ülkemiz ve Uşak İlinin Gelecekteki 10 Yılına
İlişkin Projeksiyonlar
•

Arkeoloji turizmi

İlin Arkeolojik potansiyeli hiç de azımsanmayacak kadar zengin olsa da bu antik
yerleşimlerde ve merkezlerdeki bilimsel çalışmalar hala yetersizdir. Kazı çalışmaları
2018

yılında

başlatılan

Blaundos

dışındaki

diğer

merkezlerde

kazılar

yapılmamaktadır. Hâlbuki Akmoneia, Pepouza, Sebaste gibi antik yerleşimlerde de
kazı çalışmalarının başlatılmasıyla, turizme büyük ivme kazandıracak hem arkeoloji
hem inanç turizmi açısından yeni destinasyonlar yaratmak mümkündür. TR33
bölgesinden örnek verilecek olursa, Kütahya’nın en çok ziyaret edilen alanı
Çavdarhisar’daki Aizanoi antik kenti, Manisa’nın en çok tanınan ve gezilen yeri
Salihli’deki Sard antik kentidir. Kamulaştırma, ulaşım vb. sorunlarının çözülmesiyle
bu alanlardaki kazılar yapılabilir. Blaundos antik kenti, yılın her dönemi sürekli
ziyaret edilen bir merkezdir. Uşak’a çeşitli amaçlarla gelen misafirlere ziyaret
etmeleri için en çok tavsiye edilen yerlerden biridir. Ancak, yılın her dönemi çok
sayıda kişi ve grup tarafından ziyaret edilmesine rağmen, Blaundos’a özel araç
dışında ulaşım mümkün değildir. Tarihsel öneminin yanı sıra, kanyon manzarası,
gökyüzü fotoğrafçılığı gibi konularda da önemli bir ziyaret merkezi olan Blaundos,
ulaşımının iyileştirilmesi, bekçi/güvenlik personelinin görevlendirilmesi, ziyaretçi
karşılama ünitelerinin, hizmet binalarının, otoparkların ve satış ofislerinin
yapılmasıyla kent için önemli bir turizm girdisi sağlayacak kapasitededir.
•

İnanç turizmi

Antik kent olmalarının yanı sıra, önemli birer inanç merkezi olan Pepouza ve
Sebaste, günümüzde kolay ulaşılan yerler olmadığı gibi tanıtım yönünden de yeterli
değildir. Her iki merkez de özellikle erken Hristiyanlık dönemlerindeki dinsel
önemleriyle inanç turizmi konusunda ziyaret merkezi olabilecek kapasitedeyken,
yeterince tanıtılmadığı gibi, yanlış tanımlamalara da maruz kalmaktadırlar. Bunların
yanı sıra, kent dâhilindeki tarihi camiler ve Hacım Sultan türbesi gibi manevi
değerlerin de inanç turizmi açısından yeterince değerlendirilemediği açıktır.
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•

Müzeler ve koleksiyonlar

Az sayıda olmasına rağmen zengin koleksiyonlara sahip olan müzeler Uşak’ın
albenisini arttıran önemli yönleri arasındadır. Mevcut müzelerin ziyaretçi sayısı,
zengin koleksiyonları ve sunum materyallerinin kalitesiyle doğru orantılı değildir.
Her biri özel ve ilgi çeken koleksiyonlara sahip müzelerin ve eserlerinin tanıtılması
büyük etki sağlayacaktır. Bunların yanı sıra, farklı içeriklerde (Halı-Kilim Müzesi,
Tekstil-Moda-Kostüm Tarihi Müzesi gibi) konsept müzeler de açılmalıdır.
•

Halı-kilim müzesi

Yüzyıllar öncesine dayanan bir değer olan halı-kilim dokumacılığı, Avrupa
saraylarından da yoğun rağbet görecek kadar ünlenmiştir. Ancak, bu geleneği
yaşatmak konusundaki gayretlere rağmen, sergilenebileceği bir müze mekânının
olmayışı büyük eksikliktir. Bu amaçla düzenlenmiş olan geleneksel bir Uşak konağı
yakın zamana kadar Halı Müzesi olarak kullanılmaktayken, bu mekân şu anda
kapatılmıştır. Şu anda kentte geleneksel halıların görülebileceği yegâne yerler, Dokur
Evi ve Uşak Belediyesinin Sosyal Tesislerinin yanındaki küçük bir vitrindir. Küçük
bir satış ofisi şeklinde düzenlenmiş bu mekân yeterli olmadığı gibi, hem yoldan
geçenlerin görebileceği bir noktada değildir, hem de gün boyu güneş ışınlarına maruz
kalan halılara uzun vadede büyük zarar verecektir. Bu konseptte oluşturulacak bir
müze için yeni bir bina inşa edilmesi yerine var olan eski konak vb. yapıların
düzenlenmesi daha uygun olacaktır. Böylece hem sergileme ve tanıtma hem de
uzman kadrolarca bunların üretimi, restorasyonu gibi konularda kurumsallaşma
sağlanmış olacaktır.
•

Tekstil, moda ve kostüm tarihi müzesi

Uşak Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı
kapsamında 5 pilot üniversiteden biri olarak seçilmiştir. Bu kapsamda çeşitli projeler
geliştirilmektedir. Kentin başlıca üretim endüstrileri olan bu alanlardaki bilimsel
çalışmalara paralel olarak, bu alanların tanıtılacağı bir Müze oluşturulması oldukça
dikkat çekecektir. Günümüzde, oyuncaktan, bilime, tarımdan denizciliğe kadar
neredeyse her sektörde müzeler oluşturulmakta ve teknolojik tasarımlarla yeni
sergileme yöntemleri kullanılmaktadır. Çağdaş müzeciliğin bir gereği olan bu
donanımların profesyonelce kullanımıyla uluslararası tanıtımlar da yapılabilmektedir.
Tur planları yapılırken en belirleyici unsurlardan biri de müzeledir. Bu doğrultuda,
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başta deri ve tekstil olmak üzere, bu misyon kapsamındaki değerlerin sergileneceği
bir butik müze oluşturulmasında fayda vardır. “Tekstil, Moda ve Kostüm Tarihi
Müzesi” adıyla hayata geçirilecek böyle bir müzenin, kentte ve bölgede antik
çağlardan günümüze kadar bilinen, kullanılan üretim tekniklerinin ve yerel
kostümlerin sergilenmesi, sergi, defile gibi dinamik sergileme teknikleriyle
tanıtılması önerilir.
•

Geleneksel spor (cirit ve okçuluk) turizmi

Cirit ve okçuluk gibi sporlarla ilgili yeterli derecede alt yapı ve kulüp bulunmasına
rağmen, özellikle cirit konusundaki aktiviteler yerel müsabakalar düzeyinde
gerçekleştirilmekte, turizme katkı sağlayacak donanımda kullanılamamaktadır.
•

Akmonia voleybol turnuvası

Akmoneia antik kenti, Uşak ili dâhilindeki en önemli ören yerlerinden biridir. Alanda
henüz kazı yapılmadığı için ziyaretçiler açısından görülebilecek yapıları olmasa da,
tarihte ilk voleybol müsabakasının yapıldığı yer olarak tanınmaktadır. Kentin bu
imajından yola çıkılarak Akmoneia Voleybol Turnuvası adı altında geniş katılımlı
spor organizasyonları gerçekleştirilebilir.
•

Doğa ve macera turizmi

Uşak, iklim çeşitliliğinin yarattığı avantajla çok sayıda doğa etkinliğine uygun
olmasına rağmen, yürüyüş, kampçılık, bisiklet, kayak, uçuş, avcılık gibi etkinlik ve
sporlara yönelik kurumsallaşma, eğitim, tanıtım ve tesisleşme yetersizdir. Mevcut
aktiviteler bireysel ve kayıt dışı uygulanmaktadır. Bölgenin bazı doğa sporları için
uygun olduğu, konuyla ilgili faaliyet gösteren uzmanlarca çok defa dile getirilmiştir.
Bu bağlamda, ilgili doğa ve macera spor kulüpleri davet edilerek görüşler
doğrultusunda yatırımlar yapılmalı, olanaklar sağlanmalıdır.
•

Doğa fotoğrafçılığı

Başta Blaundos ve Ulubey Kanyonu olmak üzere, doğal, kültürel ve folklorik
anlamdaki avantajlar, fotoğraf sanatçı ve kulüplerinin de dikkatini çekmektedir. Bu
sektörün de programlar ve organizasyonlar kapsamında ilimize gelmesi oldukça
önemli bir fırsat olacaktır. Zira yılın her dönemi geldiği anlaşılan ve genelde gruplar
halinde seyahat eden fotoğrafçıların sosyal medya üzerinden paylaşımları oldukça
dikkat çekmekte ve geniş kitlelere ulaşabilmektedir.
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•

Ulubey kanyonu

Uşak ilinin doğal özellikleri konusunda ön plandaki değeri Ulubey kanyonlarıdır.
Dünyanın en büyük kanyonlarından biri olarak tanınan Ulubey kanyonları, ilin
turizm dinamikleri arasında önemli bir yer tutar. Sadece doğal güzellikleriyle değil,
barındırdığı kültürel ve arkeolojik değerleriyle dikkat çeken ve tanınan kanyonun
doğa ve kültür turları açısından yeterli derecede değerlendirilmediği görülmektedir.
Birçok spor dalında yapılacak faaliyetler için uygun vadi boyunca kurulacak uygun
ve uyumlu tesislerin birer cazibe merkezi olabileceği, Ulubey’deki cam seyir
terasının ziyaretçi sayısından ve bu alandaki satış mekânlarının işlekliğinden
anlaşılabilmektedir. Ancak, bu derece uygun potansiyeline rağmen, Kanyonun yeterli
derecede değerlendirilememesinin en önemli sebebi, tabanı boyunca akan derenin
kirliliğidir. Bu su kirliliği sebebiyle kanyon işlevlendirilememektedir ve uzun vadede
hem çevre hem de insan sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır. Kanyonun turizme
kazandırılabilmesi için, ziyaretçilerin kanyon vadisine inmesi gerekir, ancak Ulubey
kanyonu ziyaretçileri sadece yukardan bakabilmektedir. Turizme kazandırılmış
benzer vadi ve kanyonların tanıtım görselleri genellikle vadi tabanından çekilmiş
fotoğraflardan oluşurken, Ulubey kanyonlarının tanıtım görsellerinin çoğunlukla
yukarıdan çekilmiş fotoğraflardan oluşması bu durumun sonucudur. Sadece turizm
değil, tüm sektörlerin ve kesimlerin dile getirdiği en temel sorunların başında yatan,
kanyon suyunun kirliliği konusunun bir an önce ve en sağlıklı biçimde çözülmesi,
kentin sahiplerinin ve sakinlerinin en büyük sorumluluğudur. Bu kirlilik probleminin
çözüme kavuşturmasıyla, uzun vadede kanyonun bitki örtüsünün de bugünkünden
daha cazip hale geleceği, çeşitli türlerin tekrar yaşam alanı bulacağı kaçınılmazdır.
Bu anlamda, çeşitli kampanyalarla kamuoyu bilinci oluşturulmalıdır. Suyun
temizlenmesi, doğa sporları için rotalar oluşturulması ve akarsu kenarında
oluşturulacak mütevazı tesislerle, ziyaretçilerin vadi tabanına inebilmesi sağlanmış
olacaktır.
•

Kış-kayak turizmi

Henüz doğal peyzajını yitirmemiş olan Murat Dağı, doğru planlama ve yatırımlarla
cazibe merkezi ve diğer merkezlere göre tercih edilebilir olanakların sunulduğu bir
kayak merkezi haline getirilebilir. Burada oluşturulacak doğayla iç içe, lüks olmayan
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ama konforlu mekânlar, aynı zamanda konaklama açığına bir nebze çözüm
olabilecektir.
•

Termal turizmi

Uşak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanmış olan Termal Turizm Master
Planı’ndaki 4 Termal Bölge’den biri olan Frigya’da yer almaktadır. İlin, Türkiye’nin
en büyük termal alanları olan Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya ve Manisa’nın tam
ortasındaki konumu düşünüldüğünde, termal turizmden faydalanabilecek potansiyele
sahip olduğu görülmektedir. Hamamboğazı (Turizm İşletme Belgeli) ve Kayaağıl
Hamamı gibi termal karakterli tesisler, sağlık turizmi açısından yeterli su kalitesine
sahip olup ulaşımı kolay mevkilerde yer alırlar. Bu tesislerin, doğayla bütünleşik
tesisler şeklinde geliştirilerek değerlendirilmesi, yakın merkezlerdeki çok sayıda
termal turizm tesisleri yanında tercih edilebilir olması için özgün bir örnek olmasını
sağlayacaktır. Bu gibi tesislerin otantik ve doğayla bütünleşik atmosfer sunmasının
yanı sıra, SPA, balneoloji, hidroklimatoloji ve aromaterapi konularında da hizmet
verebilmesi amacıyla yapılacak modernizasyon ve altyapı çalışmaları bu noktada
büyük önlem taşımaktadır.
•

Gastronomi

Gastronomi, tur rotalarının belirlenmesi ve tercih edilmesinde başta gelen
etkenlerden biridir. Uşak ili, geleneksel ve beğenilen bir mutfağa sahip olmasına
rağmen, turistlerin ziyaretlerinde bulabileceği özgün mekânlar sayıca yetersizdir.
Yerel yemeklerin ve tatlıların mevcut restorant ve lokantaların menülerinde de yer
alması sağlanabileceği gibi, ilin turizm açısından güçlü potansiyele sahip olan tarihi
Uşak evleri, konak ve bedesten gibi geleneksel yapıların canlandırılarak yerel
ürünlerin ve geleneksel mesleklerin uygulama ve sergileme alanları olarak
kullanılması oldukça faydalı olacaktır.
•

Çorba festivali

Uşak’taki yerel festival/panayır organizasyonlarının yanı sıra, ulusal/uluslararası
çapta festival ve fuarlar düzenlenmelidir. Birçok yerde uygulanan benzerlerinden
farklı olarak Uşak’la özdeşleşmiş ürünlere odaklı organizasyonlar hem markalaşma
hem tanıtım açısından önemli bir fırsat olacaktır. Örnek olarak, tarhana çorbasının ön
plana çıkarıldığı, çorbalarıyla ünlü yerli ve yabancı merkezlerin kurumsal ve şefler
düzeyinde temsil edildiği, gurmelerin davet edildiği, yarışma, ödül ve teatral,
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folklorik performanslarla zenginleştirilmiş “Çorba Festivali” hayata geçirilebilir.
Diğer yandan, sadece çorba olarak tüketilmesinin yanı sıra, tarhananın orijinalliğinin
bozulmadan farklı amaçlar ya da katkılarla çeşitlendirilerek sunulması da
mümkündür. Kayısılı döner, acılı dondurma, hamsi reçeli gibi sıradışı fikir ve
tasarımlarla tanınırlığını arttıran bazı kentlerimizde olduğu gibi, çarpıcı ve yaratıcı
ürün çeşitlemeleriyle ilgi çekici bir ürün yelpazesi elde edilebilir. Bu anlamda,
tarhanalı bebek maması gibi yaratıcı fikirlerle yapılacak flash tanıtımlar geniş çapta
ilgi uyandıracaktır.
•

Festival/Fuar alanı

Hem kanyona hem göl vb. sulak alanlara yakın bir konumda oluşturulacak geniş bir
festival/fuar alanı önemli bir ihtiyaçtır. Farklı içerikte dönemsel festivallerin yanı
sıra, yıl boyu aktif olarak ilgi çekecek, dinamik bir cazibe merkezi haline getirilmesi
mümkün olacaktır. Karavan kampı, şenlik, gösteri, konser, yarışma, sergi, Lunapark,
geleneksel ve doğa spor alanları, Food Truck, Notech gibi unsurların bu alan içinde
yerleşik hale getirilmesiyle hem yerelde hem de turizm boyutunda il için önemli bir
sosyal cazibe merkezi kazandırılmış olacaktır.
•

Ulaşım

Uşak, antik çağlarda, İran-Persepolis’den başlayarak Manisa-Salihli’ye kadar uzanan
tarihi kral yolu üzerinde ve ayrıca kuzey-güney doğrultulu önemli güzergâhların
kavşak noktasında yer alır. En eski devirlerden beri bu özelliğini koruyan kent,
günümüzde Ankara-İzmir karayolu üstündeki konumuyla kolay ulaşılabilir bir
bölgede yer alır. İle karayoluyla her yönden kolay ulaşmak mümkündür. Kent
merkezine oldukça yakın konumdaki havaalanı 1998’den beri hizmete açıktır.
Ayrıca, 1897’den beri hizmet veren Afyonkarahisar-İzmir demiryolu, Uşak kent
merkezinden geçmektedir. Bunların yanı sıra, çalışmaları devam eden çevreyolu ve
hızlı tren projelerinin tamamlanmasıyla ulaşım konusunda büyük bir adım daha
atılmış olacaktır.
Bir destinasyon yaratılabilmesi için, ilimizin geçerken uğranan yer değil, özellikle
gidilen bir yer olması gerekmektedir. Ülkemize gelen turistlerin %71,2’sinin
havayolunu, %21,3’ünün karayolunu kullandığı dikkate alınırsa, havaalanı ve
otogarın

iyileştirilmesi,

çevreyolu

projesinin

tamamlanması

ve

hızlı

tren

uygulamasının hayata geçmesi, turizme de ciddi bir ivme kazandıracaktır. Diğer
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yandan, antik kentler, kanyon alanı, Murat dağı gibi turizm açısından en avantajlı
dinamikleri şehir merkezinden ziyade kırsalda dağınık durumda olan ilimizde, bu
duraklara ulaşım ve yönlendirme materyali de yetersiz görünmektedir. Örnek
verilecek olursa, kentin başat arkeolojik alanı olan Blaundos antik kentine, özel
araçlar dışında ulaşım mümkün olmadığı gibi, antik kente ulaşan yolun yaklaşık son
2 km’si toprak yol olup yazın toz, diğer aylarda çamur nedeniyle ziyaretleri olumsuz
etkilemektedir. Bu potansiyel cazibe merkezlerine ulaşımın kolaylaştırılması, bu
alanlardaki hizmet ve ihtiyaç mekânlarının oluşturulması da önem arz etmektedir.
Uşak, ulaşım açısından önemli ve işlek bir güzergâh üstünde yer almasına rağmen,
bu avantajını kullanamadığı anlaşılmaktadır. Örnek verilecek olursa, Salihli, İnegöl
gibi yerleşim yerleri birer ilçe olmalarına rağmen “yol üstü” konumlarını avantaja
çevirebilmiş, bunu iktisadi kalkınmaya yönelik kullanabilmişlerdir. Uşak il
merkezinden geçen şehirlerarası karayolu boyunca geçen araçların ihtiyaç ve
beklentilerine yönelik tesis ve tanıtım materyalinin arttırılması konusunda yeterli
olduğunu söylemek mümkün değildir.
•

Konaklama

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden temin edilen 2019 yılı verilerine göre, Uşak’ta 1
adet dört yıldızlı olmak üzere turizm işletme belgeli toplam 10 otel bulunmaktadır.
2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre TR33 bölgesinde
Afyonkarahisar’da 5, Kütahya’da 1 çevreye duyarlı konaklama tesisi mevcut iken
Uşak ve Manisa illerinde çevreye duyarlı konaklama tesisi bulunmamaktadır.
TR33 bölgesi, tesise geliş sayısı açısından Türkiye genelinin yaklaşık %2,78’ini,
geceleme sayısı açısından ise %2,05’ini oluşturmaktadır. Bunların da büyük bölümü
yerli turistlerden oluşur. Tesise geliş sayısı açısından bölgenin yaklaşık %5,7’sini,
geceleme

sayısı

açısından

ise

%4,4’ünü

Uşak

merkezli

konaklamalar

oluşturmaktadır. Uşak merkezli konaklamalar, tesise geliş sayısı bakımından Türkiye
genelinin yaklaşık olarak %0,15’ini, geceleme sayısı bakımından yaklaşık olarak
%0,09’unu oluşturur. Üstelik bu oldukça düşük konaklama oranının tamamı turistik
ziyaret amaçlı konaklamalar değildir. Uşakta konaklayan turistlerin sadece %3,5’i
yabancı ziyaretçiler olmuştur.
TR 33 bölgesinin ülke genelindeki turizmdeki payı oldukça düşüktür. Bölge içi
istatistiklere bakıldığında ise, Uşak ilinin komşularına oranla payının oldukça düşük
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olduğu anlaşılmaktadır. 2017 yılından itibaren, Uşak’a gelen turist sayısı ve
geceleme süreleri bakımından düşüş yaşandığı anlaşılmaktadır (Çizelge 3.4). İlin
turizm potansiyelinin doğru ve verimli kullanılamıyor oluşu kadar, ilde bulunan
konaklama tesislerinin fiziki niteliklerinin yetersizliği de bu durumu etkileyen
faktörler arasındadır. Konaklamak için lüks konaklama tesislerini tercih eden
turistlerin beklentilerini karşılayan tesislerin yetersizliği, turist sayısının da düşük
kalmasına neden olmaktadır.
Çizelge 3.4: Uşak’a gelen turist ve geceleme sayıları.
Yıl

Yerli turist
(Kişi)

2017
2018
2019

100,534
88,677
69,124

Yabancı
turist
(Kişi)
3,209
2,555
2,176

* Kültür ve Turizm Bakanlığı (2019)

Toplam
(Kişi)

Geceleme
(Gün)

103,743
91,232
71,300

120,221
130,542
92,946

2018 yılında 24 olan tesis sayısı 2019’da 26’ya, yatak sayısı da 1.599’dan 1.620’ye
yükselmiştir (Çizelge 3.5). Ancak TR33 bölgesi içerisindeki tesis ve yatak sayılarıyla
kıyaslandığında oldukça yetersiz olduğu anlaşılabilmektedir. Bu da konaklamalı
turistlerin daha az, günübirlik tur ziyaretçilerinin daha yoğun tercih ettiğini gösterir.
Çizelge 3.5: Uşak’a gelen turist ve geceleme sayıları.
Yıl

Tesis sayısı

2018
2019

24
26

* Kültür ve Turizm Bakanlığı (2019)

Yatak
sayısı
1559
1620

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2019 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde
Uşak, çevresinde bulunan illere göre tesis sayısı ve yatak kapasitesi açısından daha
geride kalmaktadır (Çizelge 3.6). Denizli, İzmir ve Manisa illerine olan mesafenin
kısa oluşu, Uşak’taki konaklama sektöründe hizmet veren işletmelerin gelişimini
olumsuz etkilemektedir.
Çizelge 3.6: TR33 bölgesinde illerdeki konaklama tesislerinin kapasiteleri.
Şehir

Tesis sayısı

Afyonkarahisar
Manisa
Kütahya
Uşak

107
106
46
26
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Yatak
sayısı
18,581
8,249
5,276
1,620

* Kültür ve Turizm Bakanlığı (2019)

Uluslararası turizm otoriteleri tarafından yapılan turist tanımında “24 saati aşan” ve
“konaklamalı” ibareleri geçer. Günübirlik tur ve geziler turizm girdisi bakımından
ikinci planda kaldığı gibi kayıt dışı olasılığı daha da yüksek bir yöntemdir. Ayrıca
hem ülke genelinde, hem de Uşak özelinde yabancı turistlerin konaklama oranı yerli
turistlere göre iki kat daha fazladır. Bu sebeple konaklamalı turizm olanaklarına
odaklanılması daha faydalı olacaktır. Buna dayanılarak, konaklamalı turist çekmek
için ilin en uygun potansiyeli termal ve kayak tesisleri olmalıdır. Murat dağının
detaylı fizibilite çalışmaları doğrultusunda, doğru yatırımlarla popüler bir Kayak/Kış
ve Yayla/Yörük turizm merkezi olması mümkündür. Aynı şekilde, mevcut termal
tesislerinin iyileştirilerek ya da yenilerinin yapılarak sağlık turizmi kapsamında
işlevlendirilerek tanıtılması da uygulanabilir ve sürdürülebilir bir çekicilik
yaratacaktır.
•

Anadolu-ege köy evi konseptli konaklama

Turist akışını sağlamak amacıyla konaklama alanında yatırımlar yapmak, yeni oteller
yapılması anlamına gelmez. Nitekim Uşak’taki otellerin yıllık doluluk oranı, tıpkı
ülke genelinde olduğu gibi yaklaşık %50’dir. Lüks otellere alternatif olabilecek
doğaya duyarlı tesislerin yapılması bu oranları arttırabilir. Lüks konaklama
imkânlarına sahip modern tesisler kurarak zor bir rekabete girmek yerine, il
ölçeğinde, ilin kültürel değerlerini yansıtan, doğayla iç içe ve uyumlu tesisleşmeye
gidilmelidir.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, doğayla uyumlu, bungalov ya da benzeri konaklama
türleri de kullanılmaktadır. Bu modellerin yanı sıra, daha özgün ve benzersiz
konaklama alanları ve biçimleri yaratmak da mümkün olabilir. Buna örnek olarak,
turizm destinasyonu olarak belirlenmiş, eko köy modeline benzer, pilot kırsal
alanlarda, yeni yapılaşmalar yerine mevcut sakinlerden gönüllü olanların kendi
yaşam alanlarını, evlerinin bir bölümlerini vb. turist gruplarının konaklamasına
ayırmaları, özgün bir konaklama imkânı sağlayacaktır. Karakteristik bir Anadolu-Ege
köy Evi ortamını en doğal haliyle yaşama ve bu hayata ortak olma deneyimi, etkin
tanıtım yöntemleriyle çok dikkat çekecek bir uygulama olabilecek niteliktedir. Bu
şekilde, kırsalda yaşayan insanlara sosyal ve ekonomik katkı sağlayacak bir iş imkânı
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da sunulmuş olacaktır. Nihayetinde, sürdürülebilir bir turizm hareketliliği için yöre
halkının becerilerini, bilgisini, en uygun şekilde kullanmak esastır.

•

Çocuk dostu

Turizm durakları oluşturulurken ve turistler için çeşitli imkânlar yaratılırken,
öncelikle göz önünde bulundurulması gereken husus, hedef kitlelerin seçimleri ve bu
farklı düzey/sınıf turistlerinin beklentilerinin karşılanması olacaktır. Bu anlamda,
tatil programlarının en belirleyici unsuru olan çocuklara yönelik eğlence ve etkinlik
alanlarının

oluşturulması,

eğitim, eğlence

gibi

farklı

alanlarda

kampların

düzenlenmesi oldukça faydalı olacaktır. Çeşitli yaş aralıklarındaki çocukların
teknoloji, doğa, eğitim, spor vb. içerikli, interaktif uygulamalarla eğlenceli ve verimli
hale getirilebilecek imkânlardaki memnuniyeti, turizmdeki süreklilik açısından
oldukça önemli olacaktır. Kamping alanlarında, çocuklar ölçüsünde macera ve spor
parkurları rağbet görmesi büyük olasılık olan uygulamalardır.
•

Bölgesel kültür rotaları ve paket turlar

Uşak özelinde yapılacak turizm uygulamalarının yanı sıra, son yıllarda artan bir
alternatif turizm yöntemi olarak bölgesel/bütünleşik tur programları da yaygın olarak
tercih edilmeye başlanmıştır. Likya Yolu, Batı Karadeniz, Kappadokia gibi bölgesel
ölçekte sunulan paketlerin ilgi çekmesi, bu modelin de düşünülebileceğini
göstermektedir. Benzer programlar; Balkanlar, Benelüx, Orta Avrupa, Ege Adaları,
Kuzey Afrika, Endülüs örneklerinde olduğu gibi tüm dünyada uygulanmakta ve gün
geçtikçe daha da ilgi çekmektedir. Bu doğrultuda, batıda Manisa ve doğuda
Afyonkarahisar gibi turizm merkezlerini kapsayan bölgesel destinasyon yaratılması
faydalı olacaktır.
Uşak ili turizmi açısından düşünüldüğünde, potansiyel hedef kitlelerin başında İzmir
bölgesi ve Afyonkarahisar gelmektedir. İster bireysel ister grup turları olsun,
ziyaretçilere tek bir tur programı kapsamında daha geniş bir bölgede daha fazla
alternatif ürün sunulması, bölgenin cazibesini arttıracaktır. Bu, TR33 bölgesinin en
yoğun turizm hareketliliğine sahip olan Afyonkarahisar’dan Uşak’a turist çekmek
anlamına gelmediği gibi, Afyonkarahisar merkezli tur programlarına ve konaklamalı
turist gruplarına daha fazla seçenek sunma imkânı tanıdığı için, ören yerleri
açısından Uşak’ın gerisinde kalan Afyonkarahisar’ın turizmine de olumlu etkisi
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olacaktır. Bu anlamda, TR 33 kapsamındaki Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar
illerini ve hatta kısmen yakın çevre merkezlerini kapsayan Lidya-Frigya kültür
rotaları şeklinde hazırlanacak zengin içerikli paketlerin sunulması oldukça faydalı
olacaktır.
•

Kent içi ve kırsaldaki gezi güzergâhları

Kent merkezinde ve kırsalda ayrı ayrı gezi, ziyaret ve farklı etkinlik rotaları
belirlenmesi, alternatiflerin doğru programlanması önemli bir husustur. Kent
merkezinde, müzeleri, tarihi Uşak evlerini, tarihi yapıları içeren günlük program
rotası belirlenerek hem etkin bir zamanlama hem de yerel halkla ziyaretçi gruplarını
buluşturacak bir uygulama sağlanmış olabilir. Aynı şekilde, Uşak’ın kırsalda da
güçlü olan turizm potansiyelini düzenli ve bütünleşik bir tur güzergâhı kapsamında
değerlendirmek gerekmektedir. Ziyaretçilerin hangi duraklarda ne imkânları
bulabilecekleri ne kadar vakit geçirecekleri gibi soru ve kaygılara kapılmamaları, bu
şekilde düzenli bir programla mümkün olabilir.
•

Millî mücadele rotaları ve Uşak

Uşak ve yakın çevresi, Millî Mücadele sürecinin kilit noktalarından bazılarını
barındırmaktadır. Millî Mücadelenin son aşamasına damga vuran “Ordular! İlk
Hedefiniz Akdeniz'dir, İleri” emrinin Uşak'ta verilmesi, Yunan Başkomutanı
Trikopis'in Uşak sınırlarında yakalanması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün O'nu
Uşakta esir almış olması, Uşak’ın köklü ailelerinden birine mensup olan Latife
hanımefendiyle evlenmesi, kendisinin talimatıyla ilk şeker fabrikasının Uşak’ta
kurulmuş olması gibi önemli hadiselerin günümüzde anıtlar ve müzelerle yaşatılıyor
olması da önemlidir. Alternatif tur paketleri arasında bu değerlerin ön plana
çıkarılması kesinlikle faydalı olacaktır. Nitekim ülke genelinde yerli turistlerin en
çok ilgi gösterdiği ziyaret merkezleri arasında Ankara Anıtkabir Müzesi, İstanbul
Topkapı Sarayı Müzesi, Çanakkale Gelibolu Milli Parkı, Konya Mevlâna Müzesi,
Nevşehir Hacıbektaş Müzesi gibi dini ve milli değerlerin sergilendiği ve yaşatıldığı
alanlar başta gelmektedir.
Millî mücadele ve manevi değerler düşünüldüğünde, yine bu süreçte önemli bir yere
sahip Afyonkarahisar ve Kütahya’yla ortak bir rota hayata geçirilebilir. Adı geçen
Uşak anıt ve müzeleriyle, Afyonkarahisar’daki Kocatepe Anıtı, Hava Şehitliği,
Büyük Taarruz Şehitliği, Zafer Anıtı gibi önemli anıt ve müzeleri kapsayan
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Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Kütahya’daki Şehitler Anıtı ve Parkı, Zafertepe
Çalköy Anıt ve Şehitlikleri, Dumlupınar Şehitlik ve Anıtları, Mehmetçik Anıtı,
Karargâh Evi gibi belli başlı istasyonları kapsayan bir gezi rotası, doğru tanıtım ve
altyapı olanaklarıyla özellikle yerli turistin hizmetine açılabilir.
•

Cittaslow

1999 yılında İtalya’da başlayan cittaslow (sakin şehir) hareketi, nüfusu 50.000’nin
altındaki kentlerin katılabildiği turizm anlamında rehber bir uygulamalıdır. Bu
hareket, bir kentin yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin ve kalkınmasının kentin özgün
yapısının, mimarisinin, gelenek ve göreneklerinin, yerel yemeklerini ve tarihsel
kimliğinin korunmasıyla mümkün olacağını öngörmektedir. Bu hareketin amacı,
kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkması ve özgünlüklerini korunmasını
sağlamaktır.
Cittaslow olmak için belirli kriterler tanımlanmıştır. Belediyeler çevre politikaları,
altyapı politikaları, kentsel kalite için teknolojiler, yerel üretimi korumak, tarım,
turizm ve esnaf ve sanatkârlara dair politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve
eğitim için planlar, slow food faaliyetlerine ve projelerine destek ve sosyal uyum gibi
kriterlerle ilgili projeler gerçekleştirerek, Cittaslow olabilirler. Dünya’da 30 ülke,
264 şehir; Türkiye’de ise, 19 şehir Cittaslow olmuştur. Uşak’ın 5 ilçesi de Cittaslow
olmaya uygun bir yapıya sahiptir. İlçe belediyeleri Cittaslow başvurularında
bulunarak, dünyaca tanınan bir şehir olma özelliğine sahip olabilirler.
•

TaTuTa

İnteraktif katılımlı etkinliklerle, ziyaretçilerin köy, tarla, oyun, gösteri, folklorik
performanslar gibi etkinliklere doğrudan katılarak deneyimlemesi turizmde rekabet
açısından özgün bir sektör yaratılmasını sağlayacaktır. 2004 yılında Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Küresel Çevre Fonu (GEF), Küçük Destek
Programı (SGP) desteğiyle Tatuta (Tarım, Turizm, Takas) isimli bir proje
başlatılmıştır.
Projenin amacı, Türkiye’deki ekolojik tarım ile geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü
işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve
sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Projenin yurtdışına tanıtılması ve yürütülmesi
Buğday’ın Türkiye örgütü ve tam üyesi olduğu ECEAT (European Center for EcoAgroTourism / Avrupa Ekolojik Tarım Turizmi Merkezi) ve WWOOF (Willing
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Workers on Organic Farms / Ekolojik Çiftliklerde Gönüllü İşçiler) örgütleriyle iş
birliği yapılarak gerçekleştirilmektedir. 2004 yılında 25 çiftlik üye iken, şu anda
80’den fazla çiftlikte faaliyetler devam etmektedir.
TaTuTa sistemi iki yönlü işlemektedir: “Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası, ekolojik
tarım ile geçinen çiftçi ve işletmeleri, bu konuda bilgili, deneyimli ve ilgi sahibi
kişilerle arazide bir araya getirerek bilgi ve tecrübe değiş-tokuşunu sağlar. Ekolojik
üretimin teknik, pazarlama, sosyal, çevresel boyutlarında bilgi/ilgi sahibi kişiler bu
ziyaretlerde bilgi, deneyim ve/veya işgüçlerini paylaşırken, onların yiyecek, içecek
ve barınma ihtiyaçları çiftlik tarafından karşılanır. Ayrıca, gönüllüler hem sosyal bir
kaynaşmaya hem de yereldeki gerçek deneyime dayalı bilgiye ulaşabilirler. Tarım
Turizmi işleyişinde ise amaç, kendilerini ekolojik tarıma adamış çiftçilere, ekolojik
üretimi sürdürebilmeleri için ek maddi destek sağlamaktır. Ziyaretçilerin çiftçi
ailelerin evinde kalması ve aile sofrasını paylaşması, kültürler arası alışverişi
sağlamanın yanında, tüketici-üretici arasındaki ilişkilerin şeffaflaşması ile bireylerin
ekolojik döngülere ve birbirlerine karşı sorumluluk bilincinin gelişmesine de destek
olur” (http://www.tatuta.org/?p=0&lang=tr).
Bu proje ile sosyal etkileşim, doğa ile uyumlu yaşam biçimleri ve doğanın korunması
için eğitim ve bilinç oluşturma, ek gelir-insan gücü desteği ile kırsal kalkınmaya
model ve alternatif pazar oluşturma gibi faydalar sağlanmaktadır. Uşak ili genelinde
başlıca geçim kaynağı tarım olmakla birlikte, bu projeyi uygulamaya uygun kırsalçiftlik imkânları mevcuttur. Bu köy ve çiftlikler TaTuTa projesi içine dâhil edilebilir
ve konuya ilgi gösteren yerli-yabancı turistlerin gelmesi sağlanabilir.
•

Tanıtım

Tanıtım, turizm sektörünün hareketlendirilmesinde en önemli faktördür. Doğru ve
profesyonel tanıtım kanallarının kullanılmasıyla merkezlerin önemli cazibe
merkezleri haline geldiğinin çok sayıda örnekleri vardır. Kent merkezinde ve kırsalda
ayrı ayrı gezi, ziyaret ve farklı etkinlik rotaları belirlenmesi, alternatiflerin doğru
programlanması önemli bir husustur. Kent içinde ve dışındaki milli tarih ve dini
yapıların, kültürel mekânların ve ören yerlerinin varlığına rağmen, bunların doğru bir
yönlendirme ve rota dâhilinde ziyaret edilebilmesi için gerekli tanıtım materyali
bulunmamaktadır. Hem kent içinde günlük turlar için hem de merkez dışındaki
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ziyaret alanları için detaylı bilgiler içeren basılı ve dijital tanıtım materyali
oluşturmak gerekmektedir.
Klasik görsel ve basılı tanıtım araçlarının yanı sıra, kültür elçileri gibi canlı ve
dinamik tanıtım unsurları, özellikle de teknolojik uygulamalar günümüz dünyasında
oldukça

hızlı

ve

etkin

birer

tanıtım

ve

iletişim

unsurlarıdır.

https://www.visitafyon.org/ örneğinde olduğu gibi, kentin öne çıkan değerlerinin
güncel bilgilerle tanıtıldığı web kanalları da aktif olarak işlevlendirilmelidir. Ayrıca
hem Uşak hem yakın çevresindeki kültürel, sportif vb. etkinliklerin sürekli
güncellenerek duyurulması sağlanmalıdır.
•

Markalaşma

Tanınan ve ilgi çeken ürünlerin ön plana çıkarılması, uzun vadede markalaşması
yolunda profesyonel pazarlama ve tanıtım stratejilerinin kullanılması oldukça
önemlidir. Bu anlamda, kendi markalarını yaratabilmiş, coğrafi işaret almış,
tescillenmiş ürünleri olan kentlerin daha etkin tanıtım yapabildiği düşünüldüğünde,
bu uygulamalardan yararlanılarak kentle özdeşleşen ürünlerin tanıtılması, ilin turizm
dinamikleri arasında başrol oynayabilecektir. Örnek olarak, Uşak’ın doğal ve tarihi
zenginlikleriyle, özgün gastronomik ve etnografik değerleri arasında yer alan başta
Kanyon, Murat Dağı, termal kaynaklar, doğa spor alanları, cirit, okçuluk, antik
kentler, Karun Hazineleri, yeni müzeler, inanç merkezleri, tarihi evler, tarhana
çorbası, halı-kilim ve milli mücadele sürecinin kilit noktaları olmak üzere doğal,
tarihi, kültürel ve folklorik unsurlar il turizmi ve tanıtımının lokomotifi olmalıdır.
•

Kardeş şehir

Belirli konulardaki ortak yönler, ilişkiler ve bağlantılar kullanılarak “Kardeş Şehir”
uygulaması yapılabilir. Çorba, bu konuda önemli bir bağlantı ürünü olabilir. Benzer
şekilde, Büyük İskender’in Anadolu’daki askerlerinin yaşadığı Blaundos’la, O’nun
doğduğu yer olan Yunanistan’ın Pella kenti arasında kültürel ve tarihi ilişkilerin
geliştirilmesine yönelik adımlar atılabilir.
•

Slogan ve hikayeler

Markalaşma ve tanınırlık konusunda, önemli bir sunum yöntemi olarak doğru ve
akılda kalıcı sloganlar üretilmesi oldukça faydalı olacaktır. Uşak, adının kökeni
sebebiyle “Âşıklar Şehri”; altın madenlerine sahip olması ve Karun hazinesi olarak
tanınan Lidya eserlerine sahip olması sebebiyle “Altın Şehir”; ilk elektrik kullanımı,
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ilk şeker fabrikası, ilk cirit müsabakası, ilk demiryolu hattı, ilk çocuk kütüphanesi,
ilk voleybol müsabakası gibi birçok ilkin gerçekleştiği kent olması sebebiyle “İlkler
Şehri” olarak tanınmaktadır. Kentte, bu ilklerin yaşatıldığı ve sergilendiği alan ve
yapıtlar mevcuttur. Daha önceden kullanılanlar bu sloganların yanında, yeni bakış
açıları çağrıştıran sloganlara da yönelinebilir.
Turizm materyallerinin arka planında yatan hikâyelerinin de tanıtımlarında önemli
etki ettiği gözlenmektedir. Bu anlamda, “Yeni Kudüs” olarak anılan ve Hristiyanlığın
yasaklanmış eski bir mezhebi olan Montanizmin merkezi olarak bilinen Pepouza
antik kentinin, keşfinden yurtdışına kaçırılışı, geri getiriliş süreci ve devamında
yaşananlar ve yeni Uşak müzesinde sergilenmeye başlanmasına kadar geçen fantastik
bir serüveni olan Lidya (Karun) hazineleri, Büyük İskender’in Makedonyalı
askerlerinin Anadolu’da kurduğu önemli bir kale pozisyonunda olan Blaundos, Milli
mücadele sürecinde yaşananlar gibi konuların hikâyeleriyle sunulması doğru
olacaktır.
•

Hatıra/Hediyelik ürünler

Karun hazinelerinin eserleri başta olmak üzere öne çıkan yerel ürünlerin hediyelik
eşya, magnet, biblo gibi amaçlarla imitasyonlarının üretilerek belirli merkezlerde
tanıtılması ve pazarlanması da faydalı olacaktır.
•

Turizm danışma ofisleri

Turizm danışma ofisleri açılarak, ildeki turizm hareketliliğinin takip edildiği,
eksiklerin ve yanlışlıkların giderilmesi konusunda çalışacak, ziyaretçilerin detaylı
bilgi alabilecekleri, konuyla ilgili projeleri üretecek ve takip edecek bir birim ve buna
bağlı olarak “Gönüllü Turizm Timleri ve Elçileri” uygulaması yapılabilir.
•

Tanıtım elçileri

Uluslararası ve ulusal ölçekli tanıtımlarda tanıtım yüzü olarak sanat ve spor
dünyasından tanınan, özellikle Uşaklı ünlü isimlerin kullanılması faydalı olacaktır.
•

Turizm acentaları

Turizm sektörüyle doğrudan bağlantılı, ulusal ve uluslararası ağlar konusunda uzman
ve deneyimli turizm acentalarının sayısı arttırılabilir. Bu, hem il ve çevresindeki
turizm hareketliliğinin kayıtlı, kontrol altında ve profesyonelce uygulanmasını, hem
de etkin biçimde tanıtılmasını sağlayacaktır. Diğer yandan, bölgeyi tur programlarına
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alabilecek yerli ve yabancı tur şirketleri ve acenteler davet edilerek bölgenin turizm
potansiyeli, güçlü yönleri, fırsatları ve öncelikli alınması gereken tedbirler
konusunda söz sahibi sektörlerden doğrudan fikir ve destek alınması sağlanabilir.
Bunun

bir

benzeri,

3-7

Mart

2020

tarihleri

arasında

Çanakkale’de

gerçekleştirilmiştir. Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) tarafından
düzenlenen bir organizasyonla, 45 Rus turizm acentesi ve Rusya’nın en önemli haber
kuruluşlarının 18 üyesine Çanakkale’nin turizm değerleri, özellikle de Truva, Parion
gibi antik yerleşimler tanıtılmıştır.
•

Turizm pazarlama uzmanlığı desteği

Uşak’a özel değerlerin ön plana çıkarılması ve tanıtılması ortak fikir olarak ortaya
çıkmakla birlikte, bu konuda profesyonel adımlar atılabilmesi için turizm
pazarlaması konusunda deneyimli uzmanlardan destek alınması oldukça faydalı
olacaktır. Tıpkı eğitim sektöründe olduğu gibi, çok detaylı gözlem ve fizibilite
çalışmalarının yapılması gerekir. Bu kapsamda, hedef kitlelerin belirlenmesi,
bunların düzeylerinin, beklentilerinin, önceliklerinin, kaygılarının vb tespit edilerek
doğru stratejilerin belirlenmesi, rotaların belirlenmesi, tanıtım araçlarının etkin
kullanım yöntemleri gibi birçok konuda araştırma yapılarak potansiyelin ve atılması
düşünülen adımların en sağlıklı ve verimli sonuçlar verebilecek nitelikte
oluşturulması için, özellikle halkla ilişkiler alanında deneyimli ve/veya turizmle ilgili
faaliyet gösteren deneyimli şirketlerle kurumsal destekler için görüşmeler ve
anlaşmalar yapılmalıdır.
•

İstatistik

Yapılan ön çalışmalarda, kesin rakamlara ve sağlıklı istatistiklere ulaşmak mümkün
olmamıştır. Bunda, günübirlik ve kayıt dışı gezilerin de etkisi olmuş olmalıdır.
Ancak bu istatistikler uzun vadeli projeler oluşturulması ve planlamaların mevcut
duruma göre güncellenebilmesi ve yönlendirilmesi için önemli bilgiler vermektedir.
Öncelikle, bu istatistiklerin sağlıklı tutulabileceği bir mekanizmanın oluşturulmasına
ve bunların profesyonelce analiz edilebileceği pazarlama uzmanlığına ihtiyaç vardır.
•

Tavır/sunum/farkındalık/orjinallik

Sunum tekniklerindeki özgün yaklaşımlar ve orijinal tavır, turistleri en çok cezbeden
pazarlama stratejilerinden biridir. Bunun için özel bir strateji belirleme derinliğine de
gerek olmayıp, folklorik değerleri, yerel ürünleri, doğal ve tarihi alanları orijinal
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halleriyle sergilemek yeterlidir. Buna örnekler verilecek olursa, tarihi ev ve
konaklardan oluşan sokak dokularında ve antik kentlerdeki yapı kalıntılarında büyük
çaplı restorasyonlar yapılarak orijinal hallerini yitirmeleri hem bilimsel hem turizm
açısından doğru bir yaklaşım değildir. Tamamen yenilenmiş yapılardansa,
yaşanmışlığın izlerini taşıyan ve “harabe” hallerini koruyan yapılar daha çok ilgi
uyandırmaktadır. Bu tür yapıların, sadece gerektiği ölçülerde restore edilerek
işlevlendirilmesi kesinlikle özgün ve ilgi çekici bir yaklaşım olacaktır.
Örneklendirilen bu somut kültürel mirasların yanı sıra, soyut kültürel miras
unsurlarının da aynı bakış açısıyla değerlendirilmesi mümkündür. Yöresel ürünlerin
sadece vitrinlerde sunulduğu ya da servis edildiği, ticari bir mekân görüntüsünden
ziyade, geleneksel bir konak ya da köy evi atmosferinde ziyaretçilerin bu ürünlerin
mümkün olan her aşamasında fiilen bulunması, tüketim değil üretim ve hazırlık
sürecinde de yer alması, interaktif turizm yöntemi olarak, unutulmaz bir turizm
pazarlaması olarak ünik bir yöntem olacaktır. Hatta “ev” ortamlarının ziyaretçilere
açılarak ziyaretçilerin lokanta/restoran değil doğrudan el emeği ev üretimi ürünlere
ve orijinal ortamlarında ulaşması sağlanabilir. Yerel halkının eko-turizm, agro-turizm
ve kültür turizmi hakkında bilgilendirilmesi, sunulabilecek ürünlerin geliştirilmesi
gibi konularda eğitilmesiyle ilgili mekânların hazırlanması büyük bir maliyet
gerektirmeyecektir. Bu konuda eğitim alabilecek gönüllü ev ve ailelere, özellikle de
kadınlara istihdam ve gelir fırsatı da sunulmuş olursa, turizm sadece sektörün belli
safhalarında

sıkışmayarak

ara

sokaklara,

her

kesimden

halka

ulaşmasını

sağlayacaktır.
•

Eğitim

Kurumların kendi yetki, etki ve uzmanlık alanlarına göre turizm platformlarında
etkin rol alması elzemdir. Bu amaçlar doğrultusunda yapılacak yatırımlar,
uygulamalar, fonlar, hizmet kalitesinin ve gerekli eğitimin sağlanması, doğru ve
etkin tanıtımların yapılabilmesi gibi konularda ilgili kurum, kuruluş ve birimlerin
sorumluluk alması gerekmektedir. Örnek olarak, Uşak Üniversitesi’nin, turizm
eğitimi konusunda gerekli eğitimin verildiği “turizm rehberliği” ve “gastronomi” gibi
birimlerin kurulması ve yeterli kadroların sağlanması, yapılacak projelerin bilimsel
temelli değerlendirilmesi, 58 farklı ülkeden gelen öğrencilerin tanıtım ve etkinlikler
konusunda aktif rol alması gibi konularda ön planda yer alması kesinlikle faydalı
olacaktır. Ayrıca, ön plana çıkarılması ön görülen, yamaç paraşütü, paratrike uçuşu,
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rehberlik gibi konulara yönelik olarak Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi
kanalıyla uygulamalı eğitimler verilebilir.
“Tanımadan Tanıtma Olmaz” ilkesinden hareketle, önce yerel halkın ve özellikle
yaratılacak rota ve duraklar üzerinde yerleşik esnafın doğru bilinçlendirilmesi
gerekmektedir. Üniversite, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Merkezi gibi birimler bu
anlamda girişim ve etkinlikler gerçekleştirebilir. Yereldeki turizm ve kültür algısının
ve bilincinin oluşturulması, turizmin sürekliliği açısından oldukça elzemdir.

•

Hizmet kalitesi ve fiyatlandırma

Turizm hareketliliğinin sürekliliğinde, ne sunulduğu kadar nasıl sunulduğu da kritik
öneme sahiptir. Bu anlamda ister ürün temelli ister farklı turizm alanları kapsamında
olsun, gelen ziyaretçilerin tekrar gelmesini ya da başkalarına tavsiye etmesini
sağlayacak unsurların başında hizmet ve sunum kalitesi gelir. Bu anlamda, en etkin
tanıtım yönteminin deneyimleme olduğu unutulmamalıdır. Her türlü görsel ve yazılı
tanıtım yöntemlerine rağmen, deneyimlerini sözlü ya da yazılı olarak paylaşanların
yorumları yeni turizm rotaları arayanlar ve tatil planları yapanlar için en etkileyici
yolların başında gelmektedir. Bu yorumlar arasında da olumlu olanların güvenilirliği
genellikle sorgulanırken, olumsuz yorumlar çok daha akılda kalıcı olabilmektedir. Bu
şikâyet ve olumsuzluklar da genellikle hizmet kalitesine yöneliktir. Sunum ve
sergileme tekniklerinin iyileştirilmesi, özgünleştirilmesi, nicelik olarak olduğu gibi
nitelik olarak da güçlendirilmesi, ziyaretçi çekmekten ziyade paylaşılan olumlu
yorumlar ve puanlarla süreklilik gösteren bir cazibe merkezi haline gelmesinde
önemli rol oynayacaktır.
Özgün projelerle, çevre merkezlerle rekabet zorunluluğu olmadan turizmi geliştirmek
mümkündür. Bununla birlikte, bu alanların ekonomik olarak cazip ve tercih edilebilir
fiyatlarla hizmet sunmaları oldukça önemlidir. Ziyaretçilerin fiyatlar konusundaki
memnuniyetsizliği, özellikle internet ortamlarında en çok dile getirilen şikâyetler
arasındadır ve turizmi doğrudan olumsuz etkiler. Bu sebeple, turizm merkezlerinde
fiyat, ürün ve hizmet kalitesi ve standardı konusunda denetim mekanizmasının
oluşturulması gerekir.
•

Bakım, temizlik ve güvenlik
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Turizmde sürekliliğin sağlanması için, mevcut ve yeni oluşturulacak turistik
mekânların temizlik ve bakımlarının sağlanması gerekmektedir. Bunlara dikkat
edilmediği takdirde, markalaşan ve tanınan ürünlerin niteliği de sorgulanacaktır.
Ayrıca, ziyaret alanlarında daha doğru bilgilendirme için güvenlik ve rehberlik
hizmetlerinin sağlanması da oldukça önemlidir.
•

Geniş katılımlı turizm tanıtma vakfı/ortak akıl platformu

İlin her alandaki sektörel dinamiklerinin aktif katılım sağladığı, periyodik toplantı,
keşif ve tespitlerin yapıldığı, güncel durumlar göz önünde bulundurularak yaratıcı ve
sürdürülebilir projelerin ön plana çıkarılmasını sağlayan bağımsız bir birim (2018
yılında Afyonkarahisar Valiliği bünyesinde hayata geçirilen Turizm ve Tanıtma
Vakfı

gibi

bir

adla)

oluşturulması

oldukça

faydalı

olacaktır.

Valilik,

Kaymakamlıklar, Belediyeler, Müdürlükler, Üniversite, Acentalar, Otel ve
İşletmeler, STK’lar, Kulüp ve Dernekler, Esnaf ve Meslek Odaları vb bünyesinde
düşünülen münferit projelerin diğer paydaşlarla fikir alışverişi yapılarak, güçlü ve
zayıf yönleriyle, engelleri ve fırsatlarıyla tartışıldığı bu birim (Vakıf, Birlik,
Federasyon, Ortak Akıl Platformu gibi), ortak paydası Uşak ve Uşaklılar olan bu
projelerin, ortaya çıkan ortak akıl çerçevesinde geliştirildiği ve hayata geçirilmesi
için gereken donanım ve fikirlerle zenginleştirildiği yaratıcı projeleri üst
muhataplarına önerebilir. Böylece, mikro ve makro boyutta iş birliği ağları
oluşturularak, daha geniş bir kitlenin onayını almış, kabul görmüş yaratıcı projeler
ortaya çıkabilecek, hayata geçirilmesi için takibi yapılabilecektir. Ayrıca, her
sektörün gelişmelerle ilgili bilgisi, görüşü ve onayı alınmış olacaktır. Zorunluluk
gereği değil gönüllülük esasıyla oluşturulacak ve bağımsız/yarı bağımsız çalışacak
olan bu birim, alınacak kararlarda doğrudan karar verici ve uygulayıcı yetkiye
olmasa da belirleyici ve yönlendirici etkiye sahip olmalıdır.
•

Tüm paydaşların temsili ve koordinasyonu

ARAMA toplantılarına katılan veya Uşak turizm ve tanıtımıyla ilgili doğrudan ve
dolaylı paydaş konumunda olan sektörlerle ayrı ayrı toplantılar yapılarak, her
kesimin sorun ve beklentilerinin çeşitli ölçüm araçlarıyla tespit edilmesi, projelerin
etki alanında ve hedefinde yer alan kitlelerin de temsilini sağlayacaktır. Turizm, en
az 60 sektörü doğrudan ya da dolaylı etkilemektedir. Bu anlamda, ARAMA
toplantıları serisinin diğer ayakları olan Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Hayvancılık,
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Ulaşım-Altyapı, Eğitim ve Tasarım komisyonlarının gözlem kaygı ve önerilerinin bir
üst düzeyde birlikte değerlendirilmesinde fayda vardır. Aranan Ortak Akılın en üst
düzeyde tartışıldığı bu çatı oluşumun Ortak Sorunları da bu şekilde daha sağlıklı
çözümlere ulaşabilecektir.
Çok sayıda sektörle doğrudan bağlantılı ve etkileşim içerisinde olan turizmin
geliştirilmesi, tüm bu sektörlerin hep birlikte gelişmesiyle doğru orantılıdır. Ulaşım,
gıda, güvenlik, tanıtım, hizmet gibi sektörlerden birinin yetersizliği, diğerlerini de
olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla, kalkınmanın bütünleşik ve topyekün olması
büyük önem arz etmektedir. Bu durum, ARAMA konferansları kapsamındaki
başlıkların birlikte ve koordinasyon halinde hareket etmesinin gerekliliğini bir kez
daha göstermektedir.
3.4 Proje Önerileri
Uşak iline yönelik olarak önerilebilecek projeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
•

Manisa-Kütahya-Denizli-Afyonkarahisar-Uşak Bağlantılı Bölgesel Günlük
Turlar

•

Kent ve Kırsal Tur Rotaları İçin Haritalar, Dijital Uygulamalar, CD’ler,
Hediyelik Eşyalar Gibi Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması

•

Termal Kaynakların Doğayla Uyumlu Tesisleşmeyle İşlevlendirilmesi

•

Murat Dağı Kış ve Yayla Turizm ve Kayak Merkezinin Doğayla Uyumlu
Tesisleşmeyle İşlevlendirilmesi

•

Küçük, Doğayla
Oluşturulması

•

Cittaslow (Sakin Şehir) Olmak İçin Gerçekleştirilecek Projeler

•

Ulubey Kanyonu (Doğa, Macera, Arkeoloji, Kültür) Konseptli Turlar ve
Rotalar (Ihlara Vadisi Modeli)

•

Doğa Sporları, Kamp Alanları Oluşturulması

•

Uluslararası Organizasyon Kapasiteli Festival/Fuar Alanı Oluşturulması

•

Blaundos Antik Kentine Ulaşan Yolun İyileştirilmesi ve Antik Kentin
Girişine Ziyaretçi Karşılama Ünitelerinin İnşa Edilmesi

•

Karun’un Hikâyesi ve Eserlerinin Markalaştırılması

•

Clandıras-Pepouza Doğa-Tarih-İnanç Turizm Rotası Oluşturulması

•

Macera, Doğa ve Geleneksel Spor Festivalleri Düzenlenmesi

•

Yerel Halkın Aktif Görev Alacağı Av Turizmi Faaliyetlerinin Yapılabileceği
Avlakların Oluşturulması

Bütünleşmiş,
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Geleneksel

Konaklama

Mekânları

•

Akmonia Voleybol Turnuvası

•

Millî Mücadele Alanlarını Kapsayan Günübirlik Turlar

•

Eski Uşak Evlerinin Restorasyonlarının Yapılarak Uşak’ın Geleneksel
Yemeklerinin Yendiği, Oyunlarının Sergilendiği, Tanıtımların Yapıldığı ve
Katılanlara Deneyimleme İmkânı Sunan Sokaklar Dokularının Oluşturulması

•

Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemek Kültürü Konusunda Çalışmalar Yapılarak
Coğrafi İşaretli Ürün Sayısının Artırılması

•

Halı-Kilim Müzesi

•

Tekstil, Moda ve Kostüm Tarihi Müzesi

•

Uluslararası Çorba Günleri, Anadolu-Ege Çorbaları

•

Kent Merkezindeki Han, Bedesten ve Konakların Geleneksel Görüntüsünün
Korunarak İşlevlendirilmesi

•

Geleneksel El Sanatları, Zanaatlar ve Meslekler Sokağı

•

Turizm Danışma Ofisleri

•

Kalifiye Eleman İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Uşak Üniversitesi
Bünyesinde Turizm ile İlgili Bölümler Açılması

•

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Tanıtım Gönüllüleri ve Elçileri Olmaları

•

“Ortak Akıl Platformu” ya da “Turizm ve Tanıtma Vakfı” Kurulması

•

STK’lar, Doğa Sporları Kulüpleri, Müzeciler, Acentalar (Uşak,
Afyonkarahisar, İzmir Merkezli Acentalar), Turizmciler, Yerel Ürün
Üreticileri, Geleneksel Meslek Ustaları, İş Adamları Düzeyinde Yapılacak,
Hizmet Kalitesini Arttırıcı, Turizmi Sürdürebilir Hale Getirecek Fikir
Toplantıları

•

Kardeş Şehir Bağlantıları

•

Ulaşım Olanaklarının Geliştirilmesi, Havayolu Uçuşlarının Arttırılması,
Otobüs Terminalinin Yenilenmesi

•

Çevre Yolu, Hızlı Tren Gibi Projelerin Turizmi de Destekleyecek Şekilde
Geliştirilmesi, Demiryolunun ve Tren Seferlerinin Nostaljik Konseptte
Turizm Amaçlı Kullanılması

•

Turizm Temalı Uluslararası Çalıştaylar ve Seminerler

Uşak ilinin tanıtımı ve kalkınması açısından yüksek derecede önem arz eden ve
hayata geçirilmesi planlanan öncelikli projelere ait detaylar aşağıdaki gibi verilmiştir.
Proje Önerisi -1 Uluslararası Çorba Günleri, Anadolu-Ege
Çorbaları
Uşak’taki yerel festival/panayır organizasyonlarının yanı sıra,
ulusal/uluslararası çapta festival ve fuarlar düzenlenmelidir. Birçok yerde
uygulanan benzerlerinden farklı olarak Uşak’la özdeşleşmiş ürünlere odaklı
organizasyonlar hem markalaşma hem tanıtım açısından önemli bir fırsat
olacaktır. Örnek olarak, tarhana çorbasının ön plana çıkarıldığı,
çorbalarıyla ünlü yerli ve yabancı merkezlerin kurumsal ve şefler
•
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düzeyinde temsil edildiği, gurmelerin davet edildiği, yarışma, ödül ve
teatral, folklorik performanslarla zenginleştirilmiş “Çorba Festivali” hayata
geçirilebilir. Diğer yandan, sadece çorba olarak tüketilmesinin yanı sıra,
tarhananın orijinalliğinin bozulmadan farklı amaçlar ya da katkılarla
çeşitlendirilerek sunulması da mümkündür. Kayısılı döner, acılı dondurma,
hamsi reçeli gibi sıradışı fikir ve tasarımlarla tanınırlığını arttıran bazı
kentlerimizde olduğu gibi, çarpıcı ve yaratıcı ürün çeşitlemeleriyle ilgi
çekici bir ürün yelpazesi elde edilebilir. Bu anlamda, tarhanalı bebek
maması gibi yaratıcı fikirlerle yapılacak flash tanıtımlar geniş çapta ilgi
uyandıracaktır.
Proje Sorumlusu ve Ortakları: Uşak Belediyesi, Uşak Valiliği, Uşak
Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı
• Proje Önerisi -2 Tekstil, Moda ve Kostüm Tarihi Müzesi
Uşak Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması
Programı kapsamında 5 pilot üniversiteden biri olarak seçilmiştir. Bu
kapsamda çeşitli projeler geliştirilmektedir. Kentin başlıca üretim
endüstrileri olan bu alanlardaki bilimsel çalışmalara paralel olarak, bu
alanların tanıtılacağı bir Müze oluşturulması oldukça dikkat çekecektir.
Günümüzde, oyuncaktan, bilime, tarımdan denizciliğe kadar neredeyse her
sektörde müzeler oluşturulmakta ve teknolojik tasarımlarla yeni sergileme
yöntemleri kullanılmaktadır. Çağdaş müzeciliğin bir gereği olan bu
donanımların profesyonelce kullanımıyla uluslararası tanıtımlar da
yapılabilmektedir. Tur planları yapılırken en belirleyici unsurlardan biri de
müzelerdir. Bu doğrultuda, başta deri ve tekstil olmak üzere, bu misyon
kapsamındaki değerlerin sergileneceği bir butik müze oluşturulmasında
fayda vardır. “Tekstil, Moda ve Kostüm Tarihi Müzesi” adıyla hayata
geçirilecek böyle bir müzenin, kentte ve bölgede antik çağlardan günümüze
kadar bilinen, kullanılan üretim tekniklerinin ve yerel kostümlerin
sergilenmesi, sergi, defile gibi dinamik sergileme teknikleriyle tanıtılması
önerilir.
Proje Sorumlusu ve Ortakları: Uşak Üniversitesi, Uşak Belediyesi, Uşak
Valiliği

• Proje Önerisi -3 Anadolu-Ege Köy Evi Konseptli Konaklama
Turist akışını sağlamak amacıyla konaklama alanında yatırımlar yapmak,
yeni oteller yapılması anlamına gelmez. Nitekim Uşak’taki otellerin yıllık
doluluk oranı, tıpkı ülke genelinde olduğu gibi yaklaşık %50’dir. Lüks
otellere alternatif olabilecek doğaya duyarlı tesislerin yapılması bu oranları
arttırabilir. Lüks konaklama imkânlarına sahip modern tesisler kurarak zor
bir rekabete girmek yerine, il ölçeğinde, ilin kültürel değerlerini yansıtan,
doğayla iç içe ve uyumlu tesisleşmeye gidilmelidir. Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinde, doğayla uyumlu, bungalov ya da benzeri konaklama türleri de
kullanılmaktadır. Bu modellerin yanı sıra, daha özgün ve benzersiz
konaklama alanları ve biçimleri yaratmak da mümkün olabilir. Buna örnek
olarak, turizm destinasyonu olarak belirlenmiş, eko köy modeline benzer,
pilot kırsal alanlarda, yeni yapılaşmalar yerine mevcut sakinlerden gönüllü
olanların kendi yaşam alanlarını, evlerinin bir bölümlerini vb. turist
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gruplarının konaklamasına ayırmaları, özgün bir konaklama imkânı
sağlayacaktır. Karakteristik bir Anadolu-Ege köy Evi ortamını en doğal
haliyle yaşama ve bu hayata ortak olma deneyimi, etkin tanıtım
yöntemleriyle çok dikkat çekecek bir uygulama olabilecek niteliktedir. Bu
şekilde, kırsalda yaşayan insanlara sosyal ve ekonomik katkı sağlayacak bir
iş imkânı da sunulmuş olacaktır. Nihayetinde, sürdürülebilir bir turizm
hareketliliği için yöre halkının becerilerini, bilgisini, en uygun şekilde
kullanmak esastır.
Proje Sorumlusu ve Ortakları: Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, İl Kültür
ve Türizm Müdürlüğü
Proje Önerisi -4 Uluslararası Organizasyon Kapasiteli Festival/Fuar
Alanı Oluşturulması
Hem kanyona hem göl vb. sulak alanlara yakın bir konumda oluşturulacak geniş
bir festival/fuar alanı önemli bir ihtiyaçtır. Farklı içerikte dönemsel festivallerin
yanı sıra, yıl boyu aktif olarak ilgi çekecek, dinamik bir cazibe merkezi haline
getirilmesi mümkün olacaktır. Karavan kampı, şenlik, gösteri, konser, yarışma,
sergi, Lunapark, geleneksel ve doğa spor alanları, Food Truck, Notech gibi
unsurların bu alan içinde yerleşik hale getirilmesiyle hem yerelde hem de turizm
boyutunda il için önemli bir sosyal cazibe merkezi kazandırılmış olacaktır.
Proje Sorumlusu ve Ortakları: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Valiliği ve
Uşak Belediyesi
•

Proje Önerisi -5 Cittaslow (Sakin Şehir) Olmak İçin Gerçekleştirilecek
Projeler
1999 yılında İtalya’da başlayan cittaslow (sakin şehir) hareketi, nüfusu 50.000’nin
altındaki kentlerin katılabildiği turizm anlamında rehber bir uygulamalıdır. Bu
hareket, bir kentin yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin ve kalkınmasının kentin
özgün yapısının, mimarisinin, gelenek ve göreneklerinin, yerel yemeklerini ve
tarihsel kimliğinin korunmasıyla mümkün olacağını öngörmektedir. Bu hareketin
amacı, kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkması ve özgünlüklerini korunmasını
sağlamaktır.
Cittaslow olmak için belirli kriterler tanımlanmıştır. Belediyeler çevre politikaları,
altyapı politikaları, kentsel kalite için teknolojiler, yerel üretimi korumak, tarım,
turizm ve esnaf ve sanatkârlara dair politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve
eğitim için planlar, slow food faaliyetlerine ve projelerine destek ve sosyal uyum
gibi kriterlerle ilgili projeler gerçekleştirerek, Cittaslow olabilirler. Dünya’da 30
ülke, 264 şehir; Türkiye’de ise, 19 şehir Cittaslow olmuştur. Uşak’ın 5 ilçesi de
Cittaslow olmaya uygun bir yapıya sahiptir. İlçe belediyeleri Cittaslow
başvurularında bulunarak, dünyaca tanınan bir şehir olma özelliğine sahip
olabilirler.
Proje Sorumlusu ve Ortakları: Uşak Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı
•

•

Proje Önerisi -6 TaTuTa

İnteraktif katılımlı etkinliklerle, ziyaretçilerin köy, tarla, oyun, gösteri, folklorik
performanslar gibi etkinliklere doğrudan katılarak deneyimlemesi turizmde rekabet
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açısından özgün bir sektör yaratılmasını sağlayacaktır. 2004 yılında Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Küresel Çevre Fonu (GEF), Küçük Destek
Programı (SGP) desteğiyle Tatuta (Tarım, Turizm, Takas) isimli bir proje
başlatılmıştır. Projenin amacı, Türkiye’deki ekolojik tarım ile geçinen çiftçi
ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı
teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Projenin yurtdışına tanıtılması ve
yürütülmesi Buğday’ın Türkiye örgütü ve tam üyesi olduğu ECEAT (European
Center for Eco-AgroTourism / Avrupa Ekolojik Tarım Turizmi Merkezi) ve
WWOOF (Willing Workers on Organic Farms / Ekolojik Çiftliklerde Gönüllü
İşçiler) örgütleriyle iş birliği yapılarak gerçekleştirilmektedir. 2004 yılında 25
çiftlik üye iken, şu anda 80’den fazla çiftlikte faaliyetler devam etmektedir.
TaTuTa sistemi iki yönlü işlemektedir: “Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası, ekolojik
tarım ile geçinen çiftçi ve işletmeleri, bu konuda bilgili, deneyimli ve ilgi sahibi
kişilerle arazide bir araya getirerek bilgi ve tecrübe değiş-tokuşunu sağlar.
Ekolojik üretimin teknik, pazarlama, sosyal, çevresel boyutlarında bilgi/ilgi sahibi
kişiler bu ziyaretlerde bilgi, deneyim ve/veya işgüçlerini paylaşırken, onların
yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları çiftlik tarafından karşılanır. Ayrıca,
gönüllüler hem sosyal bir kaynaşmaya hem de yereldeki gerçek deneyime dayalı
bilgiye ulaşabilirler. Tarım Turizmi işleyişinde ise amaç, kendilerini ekolojik
tarıma adamış çiftçilere, ekolojik üretimi sürdürebilmeleri için ek maddi destek
sağlamaktır. Ziyaretçilerin çiftçi ailelerin evinde kalması ve aile sofrasını
paylaşması, kültürler arası alışverişi sağlamanın yanında, tüketici-üretici
arasındaki ilişkilerin şeffaflaşması ile bireylerin ekolojik döngülere ve birbirlerine
karşı
sorumluluk
bilincinin
gelişmesine
de
destek
olur”
(http://www.tatuta.org/?p=0&lang=tr). Bu proje ile sosyal etkileşim, doğa ile
uyumlu yaşam biçimleri ve doğanın korunması için eğitim ve bilinç oluşturma, ek
gelir-insan gücü desteği ile kırsal kalkınmaya model ve alternatif pazar oluşturma
gibi faydalar sağlanmaktadır. Uşak ili genelinde başlıca geçim kaynağı tarım
olmakla birlikte, bu projeyi uygulamaya uygun kırsal-çiftlik imkânları mevcuttur.
Bu köy ve çiftlikler TaTuTa projesi içine dahil edilebilir ve konuya ilgi gösteren
yerli-yabancı turistlerin gelmesi sağlanabilir.
Proje Sorumlusu ve Ortakları: Kaymakamlıklar, İl Turizm ve Kültür
Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
3.5 Sonuç ve Öneriler
Dünya genelinde turizm türleri arasında en büyük pay tartışmasız biçimde,
geleneksel turizm, diğer bir deyişle deniz-kum-güneş turizmindedir. Bu anlamda,
ülkemiz büyük avantaja sahiptir. Bu olanaklara sahip olmayan birçok ülkenin
vatandaşı hem doğal güzellikleri, hem iklimi, hem de nispeten ucuzluğu bakımından
ülkemizi tercih etmektedir. Diğer yandan ülkemiz vatandaşları da bu imkânlara
oldukça yakındır. Ancak, kıyı şeridinde olmadığı için bu olanaklara sahip olmayan
bölgeler, alternatif turizm denen, doğa, tarih, kültür, spor, sağlık vb. turizmine
yönelmektedir. Bu iç bölgeler için en büyük dezavantaj, doğal ve kültürel
potansiyellere sahip olmalarına rağmen deniz-kum-güneş olanaklarını hiçbir zaman
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sunamayacak olmalarıdır. Ancak, kıyı şeridindeki turizm merkezleri bunun tam
aksine, deniz-kum-güneş imkânlarına sahip oldukları gibi, kültürel, doğal, arkeolojik
potansiyellerini de kullanarak turizm çeşitliliği sunabilmektedirler. Bu açıdan, Uşak
ili yeterli potansiyele sahiptir. Kış-kayak turizmine, termal-sağlık turizmine, doğamacera turizmine, arkeoloji-tarih turizmine ve kültür-inanç turizmine uygun alanlara
sahip olan Uşak’ta yapılacak altyapı uygulamalarıyla, oldukça düşük oranda
seyreden mevcut turizm istatistiklerinin arttırılması mümkündür.
Turizm yatırımları yapılırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsur,
Uşak ölçeğindeki olanakların orijinal kimlik ve dokularının bozulmamasıdır.
Kentleşme ve modernleşme adı altında beton bloklara dönüşen yerleşimlerin ve lüks
ama yapay olanaklar sunan tatil merkezlerinin yanı sıra, doğaya ve doğala rağbetin
gittikçe arttığını da göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu bakımdan Uşak’ın oldukça
avantajlı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira kentin turizm potansiyeline
bakıldığında

birçok

merkezde

benzerlerinin

olduğu

görülür,

ama

Uşak’ı

diğerlerinden ayıran başat unsur henüz bozulmamış ve doğallığını büyük ölçüde
koruyabilmiş bir kırsal dokuya sahip olmasıdır. Ulubey Kanyonu, Taşyaran Vadisi,
Murat Dağı Yaylaları gibi turizm istasyonları olma kapasitesi yüksek merkezler hala
doğal

ve

çevresel

özelliklerini

koruyabilmiş

ve

betonarme

yatırımlarla

bozulmamıştır. Bu alanlarda, doğa gezi ve yürüyüşleri, araştırma, gözlem, çeşitli
doğa sporları, kültür turları gibi faaliyetleri kapsayan projeler geliştirilmeli, ancak
yapılacak yatırımların bu dokuya zarar vermemesi, hatta korumacı bir yaklaşımla
projelendirilmesine dikkat edilmelidir. Bu bozulmamışlık sadece doğal alanlar ve
ören yerleri gibi somut unsurlar için değil, etnografik ve folklorik değerler gibi soyut
unsurlar için de geçerlidir.
Uşak gibi bölgeler için, sahip olduğu imkânlarını turizme açmak yeterli olmamakta,
özgün ve benzersiz projeler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan, Uşak iline özgü
değerlerin farklı içerikte ve özgün tekniklerle sunulması gerekmektedir. Orijinal
mekân ve sunum donanımlarıyla, turistlerin aktif katılımcı olarak yer aldığı
deneyimleme turizmi bu anlamda oldukça ilgi çekmektedir. Oluşturulacak pilot
alanlarda, gönüllü ailelerle birlikte doğayla ve kırsal kültür unsurlarıyla iç içe
geçirilecek tatil programlarındaki memnuniyet, turizmin sürekliliğini sağlayacaktır.
Dünya çapında uygulanan benzer projeler, eko-turizm, agro-turizm, deneyimleme
turizmi gibi arayışlarda olan bireylerin daha bilinçli ve kültürel-eğitim düzeyleri
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yüksek kitlelerden oluştuğunu göstermektedir. Bu da ekonomik girdinin arttırılması,
yerel halka doğrudan fayda sağlaması ve sürekliliğinin sağlanması anlamına gelir.
Hem ülke hem de TR33 bölgesi genelindeki istatistiklere bakıldığında; zengin doğal,
kültürel ve tarihsel potansiyeline rağmen, Uşak ilinin turizm hareketliliği, beklenenin
gerisinde kaldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu durum, her türlü dezavantajlarına
rağmen doğru yatırım ve tanıtımlarla geliştirilebilecek kapasitededir. Turizm
açısından, geliştirilme potansiyeli olan imkânlar mevcut olsa da bunların
değerlendirilmesi için nitelikli ve özgün projeler haline getirilmesi gerekir. Bu açıdan
gerek konaklama gerek tur konseptleri açısından ziyaretçilerin başka yerlerde
bulamayacakları içerik ve nitelikte projeler hayata geçirilmelidir. Bu şekilde,
benzerleriyle rekabet etmek yerine, doğrudan kendi kitlesine sahip bir turizm
merkezi yaratılabilecektir. Anadolu-Ege Evi, TaTuTa gibi yaratıcı uygulamalar,
deneyimleme turizmi açısından kabul ve ilgi gören yöntemler olacaktır.
Türkiyenin önemli termal kaynaklarının olduğu bir bölgede yer alan Uşak’ın termal
turizmden yararlanması mümkündür. Aynı şekilde, kayak merkezi potansiyeli
taşıyan Murat dağında da bu yönde yatırımlar yapılmalıdır. Hem termal hem de
kayak

merkezlerinde

yapılacak

tesislerle

turizm

canlandırılabileceği

gibi,

konaklamalı turist oranı artacak, ildeki konaklama tesisi eksikliği de çözülmüş
olacaktır.
Müzeler, turizm hareketliliğinde belirleyici unsurların başında gelir. Oldukça zengin
koleksiyonlara ve tekniklere sahip mevcut müzelerin yanında, eksikliği önemli
ölçüde hissedilen “Halı-Kilim Müzesi”nin ve kentin başat misyonlarından biri olan
deri, tekstil ve seramik alanlarına yönelik “Tekstil, Moda ve Kostüm Tarihi Müzesi”
gibi uygulamaların hayata geçirilmesi elzemdir.
Yerel yemekler ve tatlılar, turizmde tercih sebeplerinden ziyade yan etki olduğu
görülmektedir. Diğer bir deyişle, tur ve tatil planları yapılırken bu tatlar belirleyici
ana unsur değil, doğrudan etkendir. Ancak, bu tatlara odaklı organizasyonların
çeşitlenmesi ve tanıtılmasıyla ilgili kitlelerin Uşak turizmine kazandırılması
mümkündür. Kırsal yaşantının ve tarıma dayalı geçim kaynaklarının ön planda
olduğu Uşak’ta öne çıkan yerel tatların çeşitli sunum teknikleriyle değerlendirilmesi
mümkündür.

Bu

kapsamda,

tarhanasıyla

organizasyonlar geliştirilebilir.
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ünlü

Uşak’ta

çorba

konseptli

Hem doğa yürüyüşleri hem de benzeri diğer doğa sporları için belirlenecek kamp
alanları ve buraların aktif kullanılmasıyla ilgili altyapı yatırımları yapılmalı ve
gerekli eğitim imkanları sağlanmalıdır. Ayrıca, milli mücadele anıtları, arkeolojik
ören yerleri gibi değerlerin günübirlik ziyaretlerine yönelik rotalar da belirlenerek
rehberler eşliğinde aktif hale getirilmelidir.
Diğer bir önemli husus, turizm hareketliliğinin bölgesel düzeyde değerlendirilmesi
olacaktır. TR33 bölgesi içerisinde Afyonkarahisar’ın turizm hareketliliğinde en
büyük paya sahip olduğu görülmektedir. Ancak, Afyonkarahisar’ın zengin termal
potansiyeline rağmen, ören yerleri bakımından Uşak çok daha avantajlıdır. Bu
bakımdan Afyonkarahisar’da konaklayan turistlere alternatif bir etkinlik sunmak
adına günübirlik turlar düzenlenebilir. Konaklama imkânları yeterli olmasa da, bu
şekilde Uşak’a turist akışı sağlanabilecek ve bölgesel bir rota oluşturulabilecektir.
Nitekim bölge içinde Frig Yolu benzeri bir rota mevcuttur ancak bu rota ağırlıklı
olarak Afyonkarahisar ve Kütahya üzerine yoğunlaştırılmıştır. Üstelik Kütahya’nın
sadece bir arkeolojik merkezi bu anlamda lokomotif görevi görmektedir. Bu bölgesel
rota, Afyonkarahisar merkezli hedefli turist gruplarına da farklı bir imkân sunacağı
için hem her iki kentin yararına olacak, hem de turistlerin memnuniyet oranının
artmasına olanak sağlayacaktır.
Turizmin doğrudan paydaşı olan yerel halkın fayda sağlaması için ilgili konularda
bilinçlenmeleri ve eğitim almaları gerekmektedir. Sunulan ürün kadar nasıl
sunulduğunun da büyük önem taşıdığı düşünülürse, hizmet kalitesi, tavır, fiyat gibi
unsurların önemi de anlaşılmaktadır. Nitekim turizmde en etkin tanıtım yöntemi
tavsiye olduğu için, memnuniyetler uzun vadede turizm hareketliliğini arttıracak,
memnuniyetsizlik ise aksine bunu dezavantajına dönüştürecektir.
Diğer tanıtım unsurları olan, görsel ve yazılı kanallar, broşürler, sloganlar, turizm
gönüllüleri, tanıtım elçileri gibi fırsatların da verimli kullanılması turizm
hareketliliğinin arttırılmasında önemli bir etken olacaktır. Belirlenecek rotalara
ilişkin harita ve broşürler hazırlanmalıdır.
Çok sayıda sektörle doğrudan bağlantılı ve etkileşim içerisinde olan turizmin
geliştirilmesi, tüm bu sektörlerin hep birlikte gelişmesiyle doğru orantılıdır. Ulaşım,
gıda, güvenlik, tanıtım, hizmet gibi sektörlerden birinin yetersizliği, diğerlerini de
olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla, kalkınmanın bütünleşik ve topyekün olması
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büyük önem arz etmektedir. Sanayi odaklı projelerle sağlanacak kalkınma, başta
kanyon olmak üzere çevre kirliliğine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasını
sağlayacak, eğitim odaklı projelerle turizm bilinçlendirmesi sağlanmış olacak, tarım
odaklı projelerle eko-turizm ve agro-turizm olanakları arttırılmış olacak, böylece
turizm dinamikleri etkin biçimde değerlendirilmiş olacaktır.
Turizmin birçok sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği gerçeğinden hareketle,
tüm paydaşların aktif biçimde katıldığı bir oluşumun Uşak turizminin geliştirilmesi
konusunda çalışması, projeler üretmesi, tehditlere karşı çözüm önerileri geliştirmesi,
tanıtım materyallerinin çeşitlendirilmesi ve dünya çapında değişimlere ve tercihlere
göre güncellemeler yapması, sorumluluk alması oldukça önemlidir. Bu oluşumun
çatısı altında, profesyonel turizm pazarlama uzmanlığı oluşturulabilecek, güvenilir ve
sağlıklı istatistikler tutulabilecek ve tanıtım konusunda daha etkin yöntemler
geliştirilebilecek, markalaşma konusunda önemli adımlar atılabilecektir.

88

4. ULAŞIM
Bu bölümde Uşak İlinin ulaşım ve altyapı alanında mevcut durum analizi ortaya
koyularak, ulaşım ve altyapı alanının Dünya, Ülkemiz ve İlimizde Gelecekteki 10
Yılına İlişkin Öngörüler değerlendirilmiş, muhtemel proje önerileri sunularak,
devamında sonuç ve öneriler ortaya koyulmuştur.
4.1 Uşak İlinde Ulaşım ve Altyapının Mevcut Durumu ve Değerlendirilmesi
4.1.1 Uşak ili ulaşım mevcut durum analizi
Anadolu’yu Ege’ye bağlayan geçiş güzergâhında yer alan Uşak ilinde temel ulaşım
ağı karayollarıdır. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre; Uşak ilinde olan
484 km’lik karayolları ulaşım ağı uzunluğunun 168 kilometresinin devlet yolu ve
316 kilometresinin ise il yoludur. Bu yol ağının üst yapı kaplamasının 137 km si
Bitümlü Sıcak Karışım (BSK), 317 km si Sathi Kaplama (SK), 30 km si Diğer Yollar
olarak hizmet vermektedir. İl Özel İdaresi sorumluluğunda bulunan yol ağının ise
2.976,25 km ve standardının 49,55 km BSK, 1.578,35 km asfalt, 973,20 km stabilize,
75,40 km tesviye, 25,20 km parke ve 274,55 km ham yol şeklindedir.
Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu
nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bolünmüş yollarla entegre edilmesi
hedeflenmektedir. Türkiye uzun vadeli karayolları hedefleri incelendiğinde, ülke
genelinde mevcut durumda birbirine bağlı İstanbul ve Ankara gibi merkezlere; batıda
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Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir ve İzmir; doğuda ise Diyarbakır, Mardin ve
Şanlıurfa gibi cevresine gore buyuk merkezler eklenecektir. Bu doğrultuda, proje
çalışmaları devam eden Ankara – Uşak – İzmir Otoyolunun bitmesiyle birlikte Uşak
ilinin

ticaret,

sanayi

ve

turizm

alanında

büyük

bir

ivme

kazanacağı

değerlendirilmektedir. 501 km otoyol ve 72 km bağlantı yolları olmak üzere 573 km
olan İzmir-Ankara Otoyolunun 113 km’si Uşak ilindedir. Fizibilite ve etüd
çalışmaları tamamlanan yolun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 21.03.2017 tarih ve
4567 sayılı belgesi ile ÇED olumlu kararı alınmıştır. Ayrıca, iller arası etkileşimin
artması bakımından önemli sayılabilecek Uşak- Denizli ve Uşak - Kütahya
güzergâhlarında bölünmüş yol yapım çalışmaları bulunmaktadır.
İller arası yük trafiğinde Uşak’ın Manisa ve İzmir ile yoğun ilişkilerinin olduğu
görülmektedir. TR33 Bolgesi Ulaşım Stratejisi’nde (2013) Bolge illeri ve çevre iller
arasındaki nakliye hacimleri incelendiğinde Uşak’ın en yoğun yuk taşımacılığı
ilişkisinin Manisa ve İzmir ile olduğu gorulmektedir. Bölgedeki ana karayolu ulaşım
aksları incelendiğinde; Uşak, Afyonkarahisar ve İzmir/Manisa guzergahındaki
yerleşim yerleri ile yoğun ulaştırma ilişkisi icerisinde olduğu görülmektedir. UşakSalihli - Alaşehir / Turgutlu, Uşak - Kula ve Uşak - Soma hattı yoğun olarak
kullanılan karayolu güzergâhlarındandır.
İlin çevresindeki illerle erişebilirlik düzeyi birbirine yakındır. TR33 Bolgesi Ulaşım
Stratejisi calışmasında illerin nüfüsa göre erişebilirlikleri analiz edilmiştir. Buna
göre; nüfüsa erişebilirlik düzeyini gosteren endeks, Uşak’ta 100 uzerinden 52 iken,
çevre illerden Afyonkarahisar’da 54, Denizli’de 51, Kutahya’da 55 ve Manisa’da
57’dir. Uşak’ta Merkez’den sonra en yüksek erişebilirlik değerlerine sahip ilçeler
Banaz ve Ulubey’dir.
Uşak’ın ilçeler bazında trafiğine bakıldığında en yüksek trafik hacmi, anayollar
üzerinde bulunduğu için Sivaslı ve Banaz ilçelerindedir. Bunlardan sonra en yoğun
trafik hacmi Ulubey’de görülmektedir. Ayrıca Uşak’ın Merkez dışındaki ilçeleri
arasında bulunan il yolları yoğun olarak kullanılmamaktadır, diğer bir deyişle İl
içerisindeki trafik yoğunluğu Merkez ilçeden diğer ilçelere doğru daha fazladır.
Anadoluyu Ege’ye bağlayan E-96 karayolunun Uşak kentinin içinden geçmektedir.
Kenti fiziki olarak ikiye ayıran bu aks, hem kent içi trafik problemine hemde hava
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kirliliğine sebep olmaktadır. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre E-96
Karayolu Uşak kent merkezinden geçen araç sayısı yıllık ortalama 25245’tir.
Karayolları Genel Müdürlüğünce, kent merkezinden geçen E-96 (D-300)
karayolunun şehirlerarası trafik yoğunluğunun etkisini kent merkezinden çıkarmaya
yönelik olarak Uşak Çevre Yolu (Güney) projesi bulunmaktadır. Toplam uzunluğu
30 km olan Uşak Çevre Yolu çalışmalarına Ağustos 2012’de başlanmıştır. Bu
kapsamda toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapıda çalışmalara devam edilmektedir.
Uşak-Çivril, Uşak-Eşme yol bağlantıları da proje aşamasındadır (Şekil 4.1). UşakAydın (Uşak-Güney-Buldan-Aydın), Uşak-Bursa (Uşak-Simav- Sındırgı-BalıkesirBursa) yol bağlantısı gelişmeye açıktır.

Şekil 4.1: Uşak ili karayolu projeleri (Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, 2019).
Uşak’ta bin kişiye düşen otomobil sayısı Türkiye ortalamasının üstündedir. Kişi
başına düşen gayri safi katma değer ile bin kişiye düşen otomobil sayısı arasında
pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum; ekonomik gelişmişliği
yüksek bölgelerdeki otomobil sahipliği oranının da fazla olduğunu göstermektedir.
TUİK Bolgesel İstatistiklerine (Ulaştırma b ölümü) gore 2019 istatistiklerine göre
Uşak’ta bin kişiye düşen otomobil sayısı 180 iken Türkiye ortalaması 150’dir.
Kent içi ulaşımı rahatlatacak kuzey çevre yolu bulunsa da arazi şartları vb. nedenlerle
aktif kullanımı sağlanamamaktadır. Kent merkezinde araç tarfiğinden arındırılmış
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yaya

bölgesi

bulunmaktadır.

Uşak

Belediyesi

tarafından

yaya

bölgesinin

arttırılmasına yönelik proje çalışmaları vardır. Kent merkezinde trafik yoğunluğu ve
otopark ihtiyacı artmaktadır. Şehirlerarası Otobüs Terminalinin kent içinde kalması,
kent imajında olumsuz algı oluşmasına sebep olmaktadır. Kent merkezinde alternatif
ulaşım araçlarının kullanımı kısıtlıdır ve kent içi çevreci ulaşım modlarının
yaygınlaştırılmasına yönelik bisiklet yolları yetersizdir.
Uşak’ta kullanılan diğer bir ulaşım bağlantısı demiryollarıdır. Afyon – Uşak – İzmir
Demiryolu, Uşak il merkezinden geçmekte olup, il sınırları içerisindeki demiryolu
uzunluğu 157 km dir. Ankara – Uşak – İzmir arası Yüksek Hızlı Tren Projesi yapım
çalışmaları devam etmektedir. Ankara – İzmir YHT Projesi: Ankara–İzmir mevcut
demiryolu 824-kilometre olup, seyahat süresi yaklaşık 14 saattir. Bu projeyle, iki
şehir arası mesafe 624-kilometre ve seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşürülecektir.
Yapımı devam eden Ankara – İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesinin faaliyete
geçmesiyle birlikte Uşak – Ankara arası yaklaşık 2 saate, Uşak – İzmir arası yaklaşık
1,5

saate

düşmesi

planlanmaktadır.

Uzun

vadede

hızlı

tren

projesinin

tamamlanmasıyla mevcut demiryolu hattının şehir içi raylı sistem olarak kullanılması
planlanmaktadır (Şekil 4.2).

Şekil 4.2: Uşak – İzmir demiryolu hattı.
İldeki demiryolu ağları ile karayolu ağlarında yoğun olarak kullanılan hatlar
benzerlik göstermektedir. İin demiryolu ağları Uşak- Manisa/İzmir ve Uşak Afyonkarahisar hatlarından oluşmaktadır. Söz konusu hatlar ile karayollarının yoğun
olarak kullanıldığı hatların aynı doğrultuda olması bu hatlarda yapılacak
iyileştirmelerin Uşak ve çevre illere büyük oranda katkı yapacağını göstermektedir.
İlde bir adet lojistik merkez bulunmaktadır. Ülke genelinde kurulması planlanan 19
adet lojistik merkezden 6 tanesi işletmeye acılmış olup, 5 tanesinde inşaat
calışmaları, 8 tanesinde ise proje, kamulaştırma ve inşaat ihale işlemleri sürmektedir.
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Yük taşımacılığı ile ilgili hizmetlerin en iyi şekilde verilmesi, idari, teknik ve sosyal
tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, taşımaların ve taşıma kalitesinin artırılmasının
yanı sıra bulundukları bölgenin ticari potansiyeline ve ekonomik gelişimine katkı
sağlayan lojistik merkezlerden biri Uşak’ta kurulmuştur (Zafer Kalkınma Ajansı,
2017).
Uşak mevcut tren garının olduğu bölgede lojistik merkez bulunmakla birlikte mevcut
alanın genişleme kapasitesi sınırlı olduğundan Uşak Sanayi ve Ticaret Odasından
alınan bilgilere göre Dutluca- Karaaslan Bölgesinde Hızlı Tren Uşak İstasyonun
bulunduğu alanda lojistik köy proje çalışmaları bulunmaktadır.
İlde bir diğer ulaşım ağı havayoludur. İlde 2560x45 metre pist uzunluğunda olan
Uşak Havalimanı ile haftada 3 gün İstanbul Havalimanı arasında tarifeli seferler
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Uşak İline yaklaşık 100 km mesafede bölgesel Zafer
Havalimanı da bulunmaktadır. Çizelge 4.1’de 2015-2019 yılları Uşak Havaalanı uçuş
bilgileri verilmiştir.
Çizelge 4.1: Yıllara göre Uşak havaalanı bilgileri.
Uçuş trafikleri
Tüm uçak trafiği
Yolcu trafiği
(gelen-giden)

2015
1800

2016
1243

11017

12633

2017
1237

2018
1665

2019
6715

21897

28010

* DHMİ (2019)

Biri il sınırlarında diğeri bölgesel havaalanı olmak üzere iki havaalanına erişimi olan
Uşak ili adına önemli bir gelişmedir. Ancak Uşak Havaalanından Nisan 2020
itibariyle uçuş planlaması bulunmamaktadır. Uçak saatlerinin rantabl olmaması ve
bağlantılı uçak seferlerinin yapılamaması nedeniyle Havayollarının aktif kullanımı
sağlanamamakta, yatırımcıların ile olan talebinin azalmasına sebep olmaktadır.
4.1.2 Uşak ili altyapı mevcut durum analizi
Uşak ilini Türkiye’nin önemli havzalarından olan Gediz ve Menderes Havzaları
sınırları içerisinde kalmaktadır. İlde Katı Atık ve Atıksu Arıtma Tesisleri, Sıfır Atık
projeleri mevcuttur. Çevre ve Şehircilik Uşak il Müdürlüğü verilerine göre; Uşak
İlinde oluşan katı atıkların bertaraf edilmesi için 2006 yılında “Uşak İli Katı Atık
Düzenli Depolama Tesisi” projesi için ÇED Raporu hazırlanarak mülga Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından 2009 yılında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu”
Kararı verilmiştir.
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İl merkezi Ovademirler Köyü’nde 26 Pafta, 878 nolu parselin 30 hektarlık kısmında
yapılması planlanan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 3 Lot olarak projelendirilmiş
olup; 1.lot yapımı tamamlanarak İldeki tüm belediyelerin üyesi olduğu “Uşak Çevre
Birliği” tarafından 2014 yılında işletmeye alınmıştır.
İkinci sınıf depolama tesisi olarak inşa edilen tesisin 1. lotu 78.429 m2 alana ve
927.000 m3 katı atık depolama kapasitesine sahiptir. İkinci lot 60.585 m 2, üçüncü lot
42.226 m2 alana sahiptir. Katı Atık Düzenli Depolama tesisinde oluşan metan gazının
toplanarak yakılması ile 24 kW/gün elektrik enerjisi elde edilmektedir. Uşak
yenilenebilir enerji Elektrik üretim a.ş. tarafından işletilen düzenli depolama tesisinin
bitişiğinde “Uşak ön işlem tesisleri ve depo gazı ve Biyogazdan elektrik üretim
tesisi” ile ilgili ÇED süreci başlatılmış olup, atıklar düzenli depolama alanına
girmeden işlemden geçirilerek elektrik enerjisi üretimi yapılması planlanmaktadır.
Uşak Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanarak 15.12.2006 tarihinde
işletmeye alınmıştır. Tesis 30.000 m3/gün kapasiteye sahip olup, 40.000 m3/gün ilave
olarak planlanan atıksu arıtma tesisi için Proje Onayı ve ÇED Olumlu Belgesi
alınmış olup, inşaat ihale süreci devam etmektedir.
Karma (Deri) Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin
evsel ve endüstriyel atıksuları, 2006 yılı sonu itibariyle işletmeye alınan Merkezi
Atıksu Arıtma Tesisine iletilmekte olup; muhtemel olumsuzlukların önlenmesi
amacıyla başlatılan kapasite artırımı 2013 yılında tamamlanmıştır. Tesisin 2872
sayılı Çevre Kanunu kapsamında Atıksu Deşarjı konulu Çevre İzni mevcut olup;
deşarj noktasında kurdurulan Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme İstasyonu ile
ilgili Bakanllık tarafından izlenmektedir.
Tekstil Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin evsel ve
endüstriyel atıksuları Atık Su Arıtma Tesisinde arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj
edilmektedir. Atık Su Arıtma Tesisi gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme sistemi ile
izlenmektedir.
Ayrıca, Uşak İlinde organize sanayi bölgelerinin dışında kent içinde kalmış sanayi
tesisleri bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Uşak İl Müdürlüğü verilerine göre; Uşak
O.S.B. ve KOSB dışında kalan münferit tesislerin atıksu arıtma tesisleri ve çevre
izinleri mevcuttur. Banaz Belediyesi evsel atıksu arıtma tesisi inşaatı tamamlanmış
olup, makine ekipman montajı devam etmektedir. Sivaslı ve Bağlı Beldelerinin
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atıksularını arıtmak için planlanan inşaat çalışmaları devam etmektedir. Karahallı
ilçesi atıksu arıtma tesisi çalışır durumdadır. İl genelinde 18 adet Endüstriyel, 16 adet
Evsel olmak üzere toplam 34 adet Atıksu Arıtma Tesisi bulunmaktadır.
Atıkların geri dönüştürülmesini hedefleyen Sıfır Atık projesi kapsamında; Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde çalışma ekibi oluşturulmuş olup; hazırlıklar
başlatılmıştır. Proje kapsamındaki uygulamanın sağlıklı ve kalıcı olabilmesi için
bilincin arttırılması ve eğitimin önemi göz önüne alınarak; projenin yürütücüsü Uşak
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve iştirakçileri olan Uşak Üniversitesi, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Müftülük ve Halk Eğitim Merkezi’nin
katılımıyla koordinasyon toplantıları yapılmış ve projenin daha geniş kitlelere
duyurulması için eğitimler düzenlenmiştir. Bakanlık koordinatörlüğünde Sıfır Atık
Projesi kapsamında istatistiki veri oluşturmak, uygulamaları takip etmek, raporlama
yapmak, sonuçları belgelemek, sıfır atık envanteri oluşturmak amacı ile Sıfır Atık
Bilgi Sistemi hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır (Çizelge 4.2). Uşak Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü Sıfır atık bilgi sistemi 19 Şubat 2020 tarihi itibariyle mevcut
durum bilgilerine göre; sıfır atık bilgi sistemine kaydolan 721 adet kurum-kuruluşişletme bulunmaktadır.
Çizelge 4.2: Uşak ili atık kazanım raporu.

Geri Dönüştürülebilir Atık Türü

2019 yılı atık
miktarı

%

Atık Kâğıt
Atık Plastik
Atık Cam
Atık Metal
Atık Piller
Bitkisel Atık Yağ
Atık Motor Yağı
Elektrikli ve Elektronikli Atıklar
Toplam

7.550,885
1.301,488
18.888
12.073,800
470
6.011
47.385
8.555
21.007,482

35,944
6,195
0,090
57,474
0,002
0,029
0,226
0,041
100

* Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sıfır Atık Bilgi Sistemi

23.01.2020 tarih ve 2020/75 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile Uşak ili Sıfır Atık
Yönetim Sistemi Planını hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır. Komisyon Üyesi
Kurum ve Kuruluşlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonu ve
başkanlığında, Uşak Belediye Başkanlığı ile diğer İlçe ve Belde Belediye
Başkanlıkları, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak
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Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak
Çevre Birliğidir.
4.2 Ulaşım ve Altyapı Alanında Dünya, Ülkemiz ve Uşak İlinin Gelecekteki 10
Yılına İlişkin Projeksiyonlar
Kentsel büyüme, artan ekonomik faaliyetlerle birlikte ulaşım ve altyapı sektörüne
olan talebi artırmıştır. Bireysel otomobile dayalı ulaşım düzenlemeleri; özellikle
gelişmekte olan ülkelerde trafik sıkışıklığı, çevre kirliliği gibi bir takım kentsel
problemlere sebep olmaktadır. Kentlerde yaşanan nüfus artışı ve hızlı kentleşme
sonucu ortaya çıkan kentsel sorunlar, sürdürülebilir kent kavramının önemini ortaya
koymaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı, kentsel boyutta, doğal kaynakların etkin,
verimli kullanımı ve yaşanabilir kentlerin oluşturulması, konularını dikkate
almaktadır.
Sürdürülebilir ulaşım kavramı; erişilebilir, güvenli, çevre dostu ve ekonomik bir
yaklaşımı ortaya koymaktadır (Litman, 2002 a).

Sürdürülebilir ulaşım; etkin

hareketlilik, yerel ekonomik kalkınma, işletme etkinliği gibi ekonomik hedeflerin
yanısıra, doğal kaynakların korunması, kirliliğin azaltılması, açık alanların
korunmasına

yönelik

çevresel

hedefler

de

içermektedir

(Litman,

2011a)

Sürdürülebilir ulaşım altyapısı, insan odaklı, çevreye duyarlı ve ekonomik ulaşım
sistemlerinin kapsamlı ve bütüncül yaklaşımla değerlendirilmesini hedeflemektedir
(UN, 2010).
Ulaşım ve altyapı alanında kullanılan güncel kavramlar;
•

Sürdürülebilir ulaşım ve altyapı

•

Lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi

•

Akıllı ulaşım sistemleri/akıllı kent uygulamaları

•

Alternatif ulaşım modlarının kullanımıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından
hazırlanan 2019-2023 yıllarını kapsayan Onbirinci Kalkınma Planında, ulaşım ve
altyapı alanına ilişkin hedefler, (1) Rekabetçi Üretim ve Verimlilik, (2) Yaşanabilir
Şehirler, Sürdürülebilir Çevre başlıklarında incelenmiştir.
Rekabetçi üretim ve verimlilik kapsamında;
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•

Demiryolu yatırımlarında yük taşımacılığına odaklanılması, modlar arası
taşımacılığın yaygınlaştırılması ve lojistik maliyetlerin azaltılması yoluyla
verimliliğin ve rekabetçiliğin artırılması,

•

Ulaştırma sisteminin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının verimliliğini
teminen talep yönetimi benimsenmesi, ulaştırma yatırımları verimlilik
odağında rasyonelleştirilmesi,

•

Ulusal ölçekteki mekânsal planlar ile ulaşım planlarının bütüncül bir şekilde
ele alınması; kentsel lojistik planlar, makro ölçekteki mekânsal strateji
planları, çevre düzeni planları ve lojistik master planları eşgüdüm içerisinde
hazırlanması,

•

Demiryolu ulaştırmasında emniyet standartlarının artırılması, hemzemin
geçitlerin kontrollü hale getirilmesi, gar ve istasyonlarda engelsiz ulaşım
imkânları artırılması

•

Daha dengeli bir modal dağılımın oluşturulması ve yolcu konforunun
artırılması amacıyla yapım çalışmaları devam eden yüksek hızlı ve hızlı tren
hatları tamamlanması hedeflenmektedir (11. Kalkınma Planı, 2019).

Yaşanabilir şehirler, sürdürülebilir çevre kapsamında;
•

Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını
hazırlamaları teşvik edilmesi

•

Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması
ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin
yönetiminin gerçekleştirilmesi;

•

Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza
bazında planlama yapılması ve su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması

•

Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin
yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri
kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi;

•

Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılması

•

Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir
kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması

•

Kentlerdeki imar ve ulaşım ile ilgili politika, karar ve yatırımlar koordineli
olarak değerlendirilmesi, özellikle imar planları ile ulaşım ana planlarının
birbiriyle uyumlu bir şekilde hazırlanması ve güncellenmesi

•

Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması
amacıyla kentiçi ulaşımda arz yönlü politikalardan ziyade talep yönlü
politikaların uygulanmasıyla özel araç yerine toplu taşıma sistemlerinin
kullanımının özendirilmesi

•

Çevreci ulaşım modları geliştirilmesi ve kentiçi ulaşımda motorsuz ulaşım
türleri özendirilmesi

•

Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş
bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulması
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•

Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanması, bu kapsamda yeni
bisiklet yolları yapılması ve bisiklet paylaşım sistemleri kurulması
hedeflenmektedir (11. Kalkınma Planı, 2019).

KENTGES, Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 2007-2010 yılları
arasında “Sürdürülebilir Kentsel Gelişme İçin Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi
ve Eylem Planı Hazırlama Projesi (KENTGES)”

kapsamında

2023

hedef

yılı

kapsamında hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulunun 2010/34 sayılı kararı ile kabul
edilmiştir (Cirit, 2014).
Eylem planı kapsamında “Kentsel Teknik Altyapı ve Ulaşım” başlığında;
•

Kent planlama ve ulaşım planlama arasındaki eşgüdümün zorunlu hale
getirilmesi,

•

Toplu taşıma, yaya ve bisiklet kullanımının artrılmasıyla otomobile
bağımlı gelişme eğiliminin önlenmesi

•

Sürdürülebilir ulaşım yaklaşımının toplumun her kesimi tarafından
benimsenmesine yönelik sosyal sorumluluk projelerinin yapılması
hedeflenmiştir.

Mülga Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı tarafından 2023 hedef yılı
doğrultusunda 2011 yılında hazırlanan Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi
belgesinde ulaşım modlarına yönelik stratejik hedeflere yer verilmektedir. Bu
kapsamda;
•

Ulaşım sistemlerinin birbirini destekler nitelikte ve entegre edici bir biçimde
tasarlanması,

•

Yaya ve bisiklet ulaşımına önem verilmesi,

•

Ulaşım planlamasında güncel veri tabanlarından faydalanılması ve yolculuk
talep yönetiminin geliştirilmesi,

•

Akıllı ulaşım sistemlerinden faydalanılması hedeflenmiştir (Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı, 2011)

Ulaşım ve altyapı alanındaki makro yaklaşımlar çerçevesinde, Uşak ilinin ulaşım ve
altyapı açısından mevcut durumu, potansiyeli, gelişmeye açık yönleri ortaya
koyulmuştur. Çalışmada, ulaşım ve altyapı alanında geleceğe ilişkin öngörüler;
dünya literatüründe kullanılan yenilikçi yaklaşımlar kapsamında ele alınmıştır.
Uşak ilinin konum itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi illere yakın
olması, kara, hava ve demir yolu ulaşımına sahip olmasının pek çok alanda avantaj
sağladığı değerlendirilmektedir. Uşak ili Anadoluyu Egeye bağlayan geçiş
güzergâhındadır.
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TR33 Bölgesi Bölge Planında, bölgenin odak noktasının ulaşım ve lojistik
altyapısının geliştirilmesi olduğu belirtilmiş, bu kapsamda erişilebilirliği yüksek ve
lojistik altyapısı gelişmiş bir bölge oluşturma amaçlanmıştır. Ülke politikalarında
ulaştırma alanında son yıllarda en çok önem verilen konular lojistik altyapısının
geliştirilmesiyle

lojistik

maliyetlerin

düşürülmesi

ve

ulaşım

altyapısının

geliştirilmesidir. Bölge Planı'nda ulaşım ekseninde iki temel hedef belirlenmiştir. Bu
hedeflerden birisi erişilebilirliğin artırılmasına yönelik hedeftir. Bu hedef altında
mevcut karayolu ağının geliştirilmesi, ulaşımda entegrasyonun sağlanması gibi
stratejiler belirlenmiştir. Planda ikinci hedef olarak lojistik altyapısının geliştirilmesi
belirlenmiş ve bu hedef kapsamında lojistik merkezlerin kurulması ve yeni
demiryolu hatlarının yapılması gibi stratejiler belirlenmiştir. Zafer Havalimanı-Uşak
Havalimanı arasında uzun vadede iş birliği geliştirilerek her iki havalimanının da
hizmette kalmasının sağlanması gerekliliği belirtilmiştir.
İl genelinde 168 kilometresi devlet yolu, 316 kilometresi il yolu olmak üzere 484 km
karayolu ağı bulunmaktadır. Uşak ili, Ankara – İzmir Otoyolunun tamamının
bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılması ve E-96 Karayolunun çevre yolu
ile il dışına çıkarılma çalışmaları tamamlandığında, kent içi ulaşım problemlerinin
büyük ölçüde azalacağı, özellikle yaz aylarında artan trafiğin yaşamı olumsuz
etkilemesinin önüne geçileceği öngörülmektedir. Yapım çalışmaları süren Güney
Çevre Yolu’nun bu sorunlara çözüm oluşturacağı düşünülmektedir.
İlin demiryolu ve havayolu ulaşım imkânlarına sahip olması lojistik üstünlüğü
artırırken, proje çalışmaları devam eden Ankara – İzmir Otoyolunun da Uşak ilinden
geçmesi ile ticaret, sanayi ve turizm hacminin artacağı düşünülmektedir. Ankaraİzmir Hızlı Tren projesinin tamamlanmasıyla şehirlerarası erişilebilirlik artacak, bu
da ilin ekonomisine olumlu bir katkı sağlayacaktır.
Sürdürülebilir kentleşmeyi destekleyici araç trafiğinden arındırılmış bölgelerin
olması ve yaya bölgelerinin genişletilmesine yönelik projelerin yerel yönetimlerce
desteklenmesi ile Uşak kent merkezinin gelişeceği öngörülmektedir.
Son yıllarda oluşturulan makro düzenlemelerde (Kalkınma planı, stratejik belgeler
vb.) ulaşım ve altyapıya önem verilmektedir. Bu kapsamda altyapı ile ilgili olarak
havza bazında planlama ve sıfır atık uygulamalarına vurgu yapılmaktadır.
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Uşak İli 1 / 100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Plani Uygulama Hükümleri kapsamında
Uşak İli’ndeki içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla, bu plan sınırları
içerisinde kalan su havzalarının tamamında Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü, ilgili belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
“Havza Yönetimi Planı” hazırlanması vurgulanmıştır. Uşak İli’ndeki içme suyu
kaynaklarının korunması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ilgili
belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile “Uşak İli Su Yönetimi Ana Planı”
hazırlanması ve bu plan doğrultusunda önceliklerin belirlenerek bu öncelikleri
destekleyecek projeler oluşturulması hedeflenmiştir. Ayrıca plan kapsamında, çevre
kirliliği yaratan sanayiler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ve doğal eşik ve
değerleri dikkate alarak, organize sanayi bölgelerinde yer seçecek, bu bölgelerde
kirliliği önleyici tedbirler alınması gerekliliği de belirtilmiştir.
İldeki 4. Organize sanayi bölgesi olan yaklaşık 130 hektar alanda kurulacak olan
Banaz OSB, ilin ekonomisini güçlendirecektir. Bu alana yönelik altyapı
çalışmalarının öncelikli olarak planlanması hedeflenmektedir. Sıfır Atık Yönetmeliği
kapsamında, sıfır atık yönetim sistemini kurmak üzere tüm mahalli idareler ile bina
ve yerleşkelerin temel seviyede Sıfır Atık Belgesi alması hedeflenmektedir. Yerel
yönetimlerin, atıkların geri kazanımıyla ilgili çalışmaları olup, yaygınlaştırılmasına
ihtiyaç vardır.
4.3 Proje Önerileri
•

Proje Önerisi -1: Güney Çevreyolu Gelişim Projesi

Anadoluyu Ege’ye bağlayan E-96 karayolunun kent içinde kalması; kenti
fiziki olarak ikiye ayırması, kent içi trafik problemleri ve hava kirliliğine
sebep olmaktadır. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre E-96
Karayolu Uşak kent merkezinden geçen araç sayısı yıllık ortalama
25245’tir.
Uşak Çevre Yolu (Güney) projesi Karayolları Genel
Müdürlüğünce, toplam uzunluğu 30 km olarak Ağustos 2012’de
yapımına başlanmış ve halen tamamlanma aşamasındadır. Şehirlerarası
trafik yükünün kentin güneyine taşınması ve yol üzeri tesislerin
planlanması ile ilin turizm ve tanıtma faaliyetlerine katkı sağlayacağı
öngörülmektedir.
Öncelikli hedefi şehir içindeki trafiği rahatlatmak olan ve yapımı devam
eden Güney Çevreyolu üzerinde Uşak ilinin tanıtımına yönelik yöresel
ürünlerin sergileneceği/satılacağı; dinlenme, yeme-içme ve konaklama
birimlerini içeren yol üzeri tesislerinin planlanması amaçlanmaktadır.
Projenin yeni şehirlerarası otobüs terminali ile ilişkilendirilmesi
(terminalin güney çevreyoluna planlanması) ve hızlı tren istasyonu ile
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bağlantısının kurulması alanın çekim gücünü artıracaktır. Projenin kentin
tanıtımına ve ekonomisine önemli katkısı olacağı düşünülmektedir.

Proje Sorumlusu ve Ortakları: Uşak Belediyesi, Çevre Şehircilik İl
Müdürlüğü, Kara Yolları 2. Bölge Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası.

•

Proje Önerisi -2: Lojistik Köy

Lojistik köyler, taşımacılık bağlantıları, depolar, dağıtım ve aktarma merkezleri,
gümrüklü sahalar, bakım onarım tesisleri, akaryakıt istasyonları, ofisleri gibi
yeterli altyapı ve tesislerini içermektedir. Lojistik merkez olarak tanımlanan alan
Uşak kent merkezinde mevcut tren garı bölgesindedir. Samsun lojistik köy
330.000m2, Eskişehir 630.000m2, Konya 300.000m2 olarak planlanırken Uşak
lojistik merkez ise mevcut durumda yaklaşık 140.000 m2 olarak planlanmıştır.
Mevcut tren garı çevresi yapılaşma ile çevrili olduğundan genişleme imkânı
yoktur. Bu bölgeninin genişleme kapasitesinin sınırlı olması ve kent içinde mal ve
hizmet akımını artırıcı trafik yükü düşünüldüğünde, mevcut bölgenin yeterliliği
tartışma konusudur. Ayrıca, mevcut demiryolu hattının ve hızlı tren hattının
gelişimi düşünüldüğünde farklı bir alanda lojistik köy yer seçimi arayışı
kaçınılmazdır. Lojistik köyden seramik, konteynır, battaniye, iplik, mermer,
plastik hammaddesi, makine ekipmanları, gıda maddeleri taşıması yapılacağından,
organize sanayi bölgeleri, demiryolu, karayolu bağlantısı göz önünde
bulundurularak lojistik köy önerisi için yer seçim çalışmaları yapılarak lojistik köy
projesi gerçekleştirilmelidir. Hızlı tren hattına paralel olarak planlanması
düşünülen konvansiyonel demiryolu hattının üzerinde OSB bağlatısı da kurularak
Dutluca- Karaaslan Bölgesinde, Hızlı Tren Uşak İstasyonun bulunduğu alanda
lojistik köy proje çalışmaları desteklenmelidir.
Proje Sorumlusu ve Ortakları: Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, TCDD 3. Bölge
Müdürlüğü, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Zafer Kalkınma Ajansı.
Tahmini Bütçesi ve Finansmanı:
TCDD tarafından kurulmakta olan 12 lojistik köyün toplam yatırım bedeli tahmini
3 milyar dolar kadardır. Samsun lojistik köy; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından yürütülen Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı (BROP)
kapsamında desteklenmiştir. Tahmini bütçesi 50 milyon euro’dur.
Proje Önerisi -3: Uşak İli Kentsel Planlamaya Yönelik Kent
Araştırması
Uşak Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrenci ve öğretim elemanları
ile kent planlama, ulaşım/altyapı açısından çalışmaların yapılması, kentsel
araştırmaların yapılması, Uşak iline yönelik farklı vizyonlar ve alternatifler
•
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belirlenerek imar planlarını yönlendirebilecek plan şemalarının hazırlanması.
Proje Sorumlusu ve Ortakları: Uşak Üniversitesi, Uşak Belediyesi.

•

Proje Önerisi -4: Geri Dönüşüm/Atık Toplama

Sağlıklı yaşamın ön koşulu olan doğal kaynakların yaşanabilir ve sürdürülebilir
şekilde korunması için doğal ve ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde atıkların
geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu
amaçla Uşak Belediyesi tarafından plastik, cam, metal, kâğıt ve karton gibi
atıklarının toplanması ve bir geri kazanım sisteminin oluşturulması için sürdürlen
çalışmalar mevcuttur. Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller,
sağlık kuruluşları, marketler, satış noktaları, fabrikalar, alışveriş merkezleri ve
stadyumlar gibi yoğun atık çıkan yerlerde ilgili yönetimler ile koordinasyon
sağlanarak, geri kazanılabilir atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak
toplanmasına yönelik çalışmalar son derece önem taşımaktadır. Uşak
Belediyesi’nin ve Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün var olan
çalışmalarının geliştirilerek, elektronik, kıyafet, sıvı yağ, ambalaj atıkları atık
toplama kutuları şehirde yaygınlaştırılmalı, kutuların dolumunu kontrol edebilmek
için akıllı sistemler kullanılmalıdır. Kamu kurumlarının yanısıra sanayide de atık
toplama üniteleri oluşturulmalıdır.
Proje Sorumlusu ve Ortakları: Uşak Belediyesi, Uşak Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Üniversitesi.
•

Proje Önerisi -5: Ulaşım Master Planı- Akıllı Ulaşım Sistemleri

Kentin ulaşım açısından karşılaşacağı olası sorunları ve önlemleri ortaya koyan ve
ulaşım yatırımlarını öngören ulaşım ana (master) planı yapılmalıdır. Ulaşım ana
planı ve imar planları arasında eşgüdüm sağlanmalıdır. Altyapının verimli
kullanımı, Trafik güvenliğinin arttırılması, Ulaşım talebinin doğru yönetilebilmesi
için akıllı ulaşım sistemleri ve akıllı kent uygulamalarına geçilmesi gerekmektedir.
Proje Sorumlusu ve Ortakları: Uşak Belediyesi

•

Proje Önerisi -6: Bisiklet Yolları

Trafik yoğunluğunu azaltmak için bisiklet yolları arttırılmalı, şehir merkezinden
başlayıp üniversiteye kadar ulaşan ve kampüs içinde de devam eden kesintisiz
bisiklet yolları oluşturulmalıdır. COVID-19 salgın sürecinde toplu taşımadaki
yoğunluğun azaltılması açısından da insanların bisiklet kullanımına
yönelendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bisiklet yolu güzergâhında, bisiklet
paylaşım sistemleri ve bisiklet istasyonları planlanarak, kent halkının ve üniversite
öğrencilerinin kullanımına açılmalıdır.
Proje Sorumlusu ve Ortakları: Uşak Belediyesi, Uşak Üniversitesi
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4.4. Sonuç ve Öneriler
Ulaşım ve altyapı alanında, mevcut durumun tanımlanması ve alana ilişkin
öngörülerin, makro yaklaşımlar kapsamında ortaya konulmasının ardından kısa, orta
ve uzun vadeli öneriler saptanmıştır.
Kısa vadeli öneriler
•

Yük taşımacılığının karayolundan demiryoluna yöneltilmesi, sanayi
sektöründe altyapının oluşturulması, maliyetlerin düşürülmesi, depolama
alanları oluşturulması, satış ve temin olanaklarının arttırılması için lojistik
merkezler önemlidir. Bu çerçevede Uşak ilinde yapılması planlanan lojistik
köyün kurulması önceliklidir. Lojistik merkez, kent merkezinde bulunan
mevcut demiryoluna planlanmış ancak bu alanın genişleme kapasitesi
olmadığından lojistik köy proje çalışmalarına başlanmıştır. Oluşturulacak
olan lojistik köyün ulaşım altyapısı sağlanmalı, farklı ulaşım türleriyle
(demiryolu ve karayolu) entegrasyonu yapılmalıdır. Hızlı tren hattına paralel
olarak planlanması düşünülen konvansiyonel demiryolu hattının üzerinde
Dutluca- Karaaslan Bölgesinde, Hızlı Tren Uşak İstasyonun bulunduğu
alanda lojistik köy proje çalışmaları desteklenmelidir.

•

E-96 Karayolunun şehir merkezinden geçmesi ile yaşanan trafik
yoğunluğunun kent dışına alınmasına yönelik olarak planlanan Uşak Çevre
Yolu (güney) ivedilikle tamamlanmalıdır.

•

Uşak İlinde ihalesi gerçekleştirilmiş olan Uşak-Sivaslı-Çivril (38 km) ve
Uşak-Gediz Devlet Yollarının kısa sürede bitirilebilmesi Uşak ili için önem
arz etmektedir.

• Kent içi ulaşımı rahatlatacak Kuzey Çevre Yolunun arazi şartları vb.
nedenlerle aktif kullanımı sağlanamamaktadır. Kuzey çevre yolunun yol
kalitesi iyileştirilmesiyle, şehiriçi trafiği rahatlatacağı öngörülmektedir.
•

Kentin ulaşım açısından karşılaşacağı olası sorunları ve önlemleri ortaya
koyan ve ulaşım yatırımlarını öngören ulaşım ana (master) planı yapılmalıdır.
Ulaşım ana planı ve imar planları arasında eşgüdüm sağlanmalıdır.

•

Havayollarının aktif kullanımının ve yatırımcının ile talebinin arttırılabilmesi
için havayolu sefer saatleri daha rantabl saatlere taşınmalı ve bağlantılı uçak
seferlerinin yapılması gerekmektedir.

•

Kent merkezinde alternatif ulaşım araçlarının kullanmasının desteklenmesi,
çevreci ulaşım modlarının yaygınlaştırılması gereklidir. Bisiklet yolları ve
bisiklet paylaşım sistemleri yapılarak sürdürülebilir ulaşım politikası
benimsenmelidir. Kentsel açık yeşil alanlarının sürekliliği ve
sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

•

Kalkınma planında havza bazında planlamaya vurgu yapılmaktadır. Gediz ve
Menderes Havzalarında atık yönetim planları tamamlanmalıdır.

•

Arıtma tesislerini çalıştırmak için altyapı problemleri çözülmeli, özellikle deri
atık yönetiminde ihtisaslaşılmalıdır.
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•

Sıfır atık projesi kapsamında il genelinde yapılan çalışmalar genişletilmeli ve
sanayi sektöründe ilde öne çıkan sanayi atıklarının yeniden işlenmesine
yönelik faaliyetlerle oluşan “geri dönüşüm” vizyonu, il bütününe yansıtılmalı
ve bu yönde gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

•

Kent içinde kalmış dağınık sanayi tesisleri, organize sanayi bölgelerine
yönlendirilmeli, altyapıları tamamlanmalıdır.

Orta vadeli öneriler
•

İl merkezi ile Karahallı İlçe merkezi arasında doğrudan ulaşım ağı yoktur,
ulaşım Sivaslı İlçesi ile Ulubey İlçesi üzerinden sağlanmaktadır, bu karayolu
güzergâhlarından her ikisinde de Uşak – Karahallı arası yol mesafesi 60
km’nin üzerindedir. Trafik yoğunluğu giderek artan, Karahallı Organize
Sanayi Bölgesine, tarihi mekânlara ulaşımı kolaylaştıran, Uşak ilini Karahallı
İlçe merkezine bağlayan 39 km.lik Uşak – Clandıras – Karahallı yolunun
karayolları yol ağına alınması önerilmektedir.

•

Altyapının verimli kullanımı, trafik güvenliğinin arttırılması, ulaşım talebinin
doğru yönetilebilmesi için yerel yönetimlerce akıllı ulaşım sistemleri ve akıllı
kent uygulamalarına geçilmelidir.

•

Hızlı kentleşmeyle beraber artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak altyapıyı
sağlayabilmek için toplu taşımada hatlar arttırılmalı, alternatif ulaşım
araçlarıyla desteklenmeli, kent merkezinde otopark sorunu çözülmelidir.

•

İl turizm potansiyeli göz önüne alınarak oluşturulan tur güzergâhlarına göre
gerekli ulaşım altyapısı oluşturulmalıdır. Tarihi ve doğal alanlara da
erişebilirlik ve toplu taşıma sağlanmalıdır.

•

Sanayi tesisleri arası iş birliğinin ve kümelenmenin artırılabilmesi için
Organize sanayi bölgeleri arası yol bağlantılarının iyileştirilmesi
gerekmektedir.

•

Şehirlerarası Otobüs Terminalinin kent içinde kalması, kent imajında
olumsuz algı oluşturması yönünden konum açısından değerlendirilmeli, kent
dışına farklı ulaşım türleriyle entegrasyonunu sağlayıcı yer seçimi
yapılmalıdır.

Uzun vadeli öneriler
•

Hızlı
tren-otoyol
–lojistik
köy
ve
entegrasyonlarının sağlanması gerekmektedir.

•

İlde havalimanının etkinliğinin arttırılması, metropol bağlantılarının
geliştirilmesi, ilin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunacaktır. Bu
çerçevede, Uşak Havalimanı'nın aktif kullanımı desteklenmeli, 12 ay
çalışabilir hale gelmesi ile sürekliliği ve sürdürebilirliği sağlanmalıdır.

•

Taşımacılığın karayollarından demiryollarına yönlendirilmesi stratejisi ile
geleneksel demiryolu hatlarının yolcu taşımacılığından ziyade yük
taşımacılığında kullanılması politikası geliştirilmiştir (TR33 Bölge Planı). Bu
doğrultuda mevcut demiryolu hattının kent içinden çıkarılarak, kentin
güneyine alınmasına dair projenin uygulanması gerçekleştirilmeli, OSB
bağlantı ilavesi yapılmalıdır. Mevcut kent içinden geçen demiryolu hattı ise
kent içi toplu taşımada kullanılabilecek raylı sisteme çevrilmelidir.
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konvansiyonel

demiryolu

•

Uşak-Aydın ve Uşak-Balıkesir güzegahlarına doğrudan yol bağlantısının
olmaması şehrin yakın çevre illere erişebilirliğini kısıtlayıcıdır. Doğrudan
bağlantı sağlayıcı Uşak-Aydın (Uşak-Güney-Buldan-Aydın) ve Uşak-Bursa
(Uşak-Simav-Sındırgı-Balıkesir-Bursa) yollarının projelendirilmesi ile iller
arası etkileşimin ve erişebilirliğin artacağı öngörülmektedir.

•

İl genelinde ulaşım türlerinin (karayolu, havayolu, demiryolu) entegrasyonu
sağlanmalıdır.

Uşak ili ulaşım ve altyapı önerileri erişilebilirlik, lojistik ve sürdürülebilirlik
açısından Çizelge 4.3’teki gibi verilmiştir.

Çizelge 4.3: Uşak ili ulaşım ve altyapı önerileri
Hedef

Erişebilirlik

Strateji

Bölgeler, iller ve ilçeler
arası
bağlantının
güçlendirilmesi

Öneriler
Uşak-Aydın (Uşak-Güney-Buldan-Aydın) ve Uşak-Bursa
(Uşak-Simav-Sındırgı-Balıkesir-Bursa) bağlantılarının
projelendirilmesi
Uşak Çevre Yolu (güney) ivedilikle tamamlanması
Uşak-Sivaslı-Çivril ve Uşak-Gediz Devlet Yollarının
tamamlanması
Uşak – Clandıras – Karahallı yolunun karayolları yol ağına
alınması
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Kent içi erişebilirlik
düzeyinin artırılması

Akıllı
ulaşım
sistemleri/ Akıllı kent
uygulamaları

Kara-Hava-Demiryolu
bağlantılarının
güçlendirilmesi

Lojistik
Ulaşım türleri arasında
entegrasyonun
sağlanması
Lojistik merkez-lojistik
köy

Atık yönetimi,
dönüşüm, sıfır
uygulamaları

geri
atık

Sürdürülebilirlik
Alternatif
ulaşım
araçlarının ve çevreci
ulaşım
modlarının
yaygınlaştırılması

Kuzey çevre yolunun yol kalitesi iyileştirilmesi
Toplu taşımada hatlar arttırılarak alternatif ulaşım
araçlarıyla desteklenmesi
Ulaşım ana (master) planı yapılması
Mevcut kent içinden geçen demiryolu hattının
geliştirilerek, kent içi toplu taşımada kullanılabilecek raylı
sisteme çevrilmesi
Tarihi ve doğal alanlara erişebilirlik ve toplu taşıma
olanaklarının artırılması
Şehirlerarası Otobüs Terminalinin farklı ulaşım türleriyle
entegrasyonunun yapılabileceği alana taşınması
Altyapının verimli kullanımı, Trafik güvenliğinin
arttırılması, Ulaşım talebinin doğru yönetilebilmesi için
akıllı ulaşım sistemleri ve akıllı kent uygulamalarına
geçilmesi
Havayolu sefer saatlerinin rantabl saatlere taşınarak
bağlantılı uçak seferlerinin yapılması
Uşak Havalimanı'nın aktif kullanımı desteklenerek 12 ay
çalışabilir hale gelmesi ile sürekliliği ve sürdürebilirliğinin
sağlanması
Ankara –İzmir Hızlı Tren Hattının ve Ankara-İzmir
Otoyolu’nun tamamlanması.
Mevcut demiryolu hattının kent içinden çıkarılarak, kentin
güneyine alınmasına dair projenin uygulanması ve OSB
bağlantı ilavesinin projelendirilmesi
Hızlı tren-otoyol–lojistik köy ve konvansiyonel demiryolu
entegrasyonlarının sağlanması
Uşak Hızlı tren istasyonu-Uşak Havaalanı-Uşak TerminaliLojistik Merkez entegrasyonunun sağlanması
Kent merkezinde; otopark alanları, toplu taşıma durakları,
bisiklet parkları ve yaya ulaşımı entegrasyonu sağlanması
Uşak ilinde yapılması planlanan lojistik köyün kurulması
Lojistik köyün ulaşım altyapısı sağlanmalı, farklı ulaşım
türleriyle (demiryolu ve karayolu) entegrasyonu
Gediz ve Menderes Havzalarında atık yönetim planları
tamamlanması
Deri atık yönetiminde ihtisaslaşılması
Sanayi atıklarının yeniden işlenmesine yönelik faaliyetlerle
oluşan “geri dönüşüm” vizyonunun, il bütününe
yansıtılması
Kent içinde kalmış dağınık sanayi tesisleri, organize sanayi
bölgelerine yönlendirilmesi
Toplu taşımanın, alternatif ulaşım araçlarıyla desteklenmesi
Kent
merkezinde
çevreci
ulaşım
modlarının
yaygınlaştırılması
Bisiklet yolları ve bisiklet paylaşım sistemleri yapılması
Kentsel
açık
yeşil
alanlarının
sürdürülebilirliğinin sağlanması

5. EĞİTİM
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sürekliliği

ve

Bu bölümde Uşak ilinin eğitim alanında mevcut durum analizi ortaya koyularak,
ulaşım ve altyapı alanının Dünya, Ülkemiz ve İlimizde Gelecekteki 10 Yılına İlişkin
Öngörüler değerlendirilmiş muhtemel proje önerileri sunularak, devamında sonuç ve
öneriler ortaya koyulmuştur
5.1 Uşak İlinde Eğitimin Mevcut Durumu ve Değerlendirilmesi
5.1.1 Uşak ilinde okulöncesi eğitimin mevcut durumu ve değerlendirilmesi
Okulöncesi eğitim çocukların bilişsel, duyusal, psikomotor ve sosyal gelişimleri için
oldukça önem önemlidir. Okulöncesi eğitim aynı zamanda ilköğretime hazırlık
bakımından temel oluşturmaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
ülkemizde de 2023 eğitim vizyon belgesi çerçevesinde okul öncesi eğitime önem
verilmiştir. Uşak ilindeki okulöncesi eğitim bağlamında mevcut duruma ilişkin
istatistik veriler Çizelge 5.1’de sunulmuştur.
Çizelge 5.1: Uşak ili okulöncesi eğitime ilişkin betimsel istatistik (2018-2019).
İl Merkezi

Diğer
Yerleşim Yeri

Toplam

49

57

106

35
4.343
278
195
22,27
15,62

0
1.429
97
77
18,56
14,73

35
5.772
375
272
21,22
15,39
80,50%

Bünyesinde Anasınıfı Bulunan Okul
Sayısı
Bağımsız Anaokulu Sayısı
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Derslik Sayısı
Derslik Başına Öğrenci Sayısı
Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı
Okullaşma Oranı (5 Yaş)
Okullaşma Oranı (5 Yaş) Türkiye
Geneli

-

68,30%

Çizelge 5.1’de görüldüğü gibi okulöncesi bağlamında 25 bağımsız anaokulu, 106
bünyesinde anaokulu bulunan okul vardır. Okulöncesinde eğitim gören toplam 5.772
öğrenci, 275 öğretmen, 272 okulöncesi eğitim şubesi bulunmaktadır. Genel olarak
okulöncesi eğitimde derslik başına yaklaşık 16 öğrenci, öğretmen başına 15 öğrenci
düşmektedir. Ancak Uşak ilinde bağımsız anaokulların tamamının il merkezinde yer
aldığı, öğretmen ve öğrenci (diğer yerleşim yerlerine nazaran yaklaşık 3 katı), sınıf
sayıları bakımından il merkezinde yoğunluk kazandığı dikkat çekmektedir. Ayıca il
merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 22 iken diğer yerleşim yerlerinde bu
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oran 18 dir. Bu durum il merkezinde nüfusa bağlı olarak okulöncesi eğitime olan
ihtiyacın çok olması ile açıklanabilir.
Okulöncesi eğitimde okullaşma oranları (5 yaş) bağlamında Türkiye ortalaması %68
iken Uşak ilinde bu oran %80 oranındadır. Bu yönüyle Uşak ilinde okulöncesi
eğitiminde okullaşma oranının ve derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen
sayısı bakımından oldukça iyi durumda olduğu ifade edilebilir.
Diğer taraftan paydaşlar ile yapılan toplantılar ve görüşmeler sonucunda okulöncesi
eğitim kurumlarının nüfusa bağlı olarak il merkezinde olması ve şehrin daha çok
sosyo-ekonomik gelişmiş düzeyi yüksek olan bölgelerde yoğunlaştığı ve fiziki alt
yapılarının diğerlerine nazaran daha iyi olduğu belirlenmiştir. Bu durumun il
merkezindeki farklı bölgelerdeki aileler ve çocuklar için fırsat eşitliğini zedelediği
düşünülmektedir. Diğer taraftan Uşak ilinde özel eğitime muhtaç çocukların
okulöncesi eğitimine yönelik bağımsız okulöncesi eğitim kurumlarının olmaması
önemli bir eksiklik olarak görülmüştür.
5.1.2 Uşak ilinde temel eğitimin mevcut durumu ve değerlendirilmesi
Bir ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişmesi bakımından eğitim
oldukça önemlidir. Yeni yüzyılın değişen şartlarına ayak uydurabilmek, öne çıkardığı
değerlere sahip çağdaş bir toplum olarak yaşayabilmek ancak eğitim ile mümkündür.
Eğitim sistemimize yön veren politikaların belirlenmesinde; kalkınma planları, Millî
Eğitim Şûraları, stratejik planlar ve 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ve benzeri üst
politika belgeleri belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda, okul öncesi eğitim ve
ilköğretim çağındaki öğrencilerin bedenî, zihnî, ahlaki, manevî, sosyal ve kültürel
nitelikler yönünden geliştirilerek insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk
sahibi, yapıcı ve nitelikli kişiler olarak yetişmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar
yürütülmesi ve geliştirilmesi MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzün hedefleri
arasında yer almaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde her bir ildeki temel
eğitimin mevcut durumu ve ihtiyaçların belirlenmesine ihtiyaç vardır. Uşak ilindeki
temel eğitime ilişkin istatistiki veriler Çizelge 5.2’de sunulmuştur.
Çizelge 5.2: Uşak ilinin temel eğitime ilişkin istatistik değerleri (2018-2019).
İl Merkezi
İlkokul Okul Sayısı

61
108

Diğer Yerleşim
Yerleri
60

Toplam
121

Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Derslik Sayısı
Derslik Başına Öğrenci Sayısı
Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı
Okullaşma Oranı Net
Okullaşma Oranı Türkiye Geneli

13.560
785
723
18,76
17,27

-

4.989
473
426
11,71
10,55

18.549
1.258
1.149
16,14
14,74
90,31%
91,92%

Çizelge 5.2’de görüldüğü gibi temel eğitim (1-4 yıl) bağlamında toplam 18.549
öğrenci 121 okulda öğrenim görmektedir. İlkokul öğrencilerinin %73’ü (13.560) il
merkezinde yer almaktadır. Toplam 1258 ilkokul öğretmeni görev yapmakta olup
bunların 723’ü il merkezinde 473’ü diğer yerleşim yerlerinde görev yapmaktadır.
Genel olarak ilkokulda derslik başına yaklaşık 16 öğrenci, öğretmen başına 14
öğrenci düşmektedir. Ancak Uşak il merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısı
yaklaşık 19 iken diğer yerleşim yerlerinde bu oran 12 civarındadır. Öğretmen başına
düşen öğrenci sayısı da benzerlik göstermektedir.

Çizelge 5.1 incelendiğinde

öğretmen ve öğrenci (diğer yerleşim yerlerine nazaran yaklaşık 3 katı), sınıf sayıları
bakımından il merkezinde yoğunluk kazandığı dikkat çekmektedir. Bu durum il
merkezinde nüfusa bağlı olarak ilkokulda devam eden öğrenci sayısının fazla
olmasıyla açıklanabilir.
İlkokul düzeyinde Türkiye geneli okullaşma oranı %91,9 iken Uşak ilinde bu oran
%90,3’tür. Bu yönüyle Uşak ilinde ilkokul düzeyinde okullaşma oranının Türkiye
genelini ile benzerlik gösterdiği ifade edilebilir.
Uşak ilindeki ortaokul eğitimi bağlamında mevcut duruma ilişkin istatistik veriler
Çizelge 5.3’te sunulmuştur. Çizelge 5.3’te görüldüğü gibi Uşak ilinde ortaokul
bağlamında 93 okul bulunmaktadır. Ortaokulda il merkezinde 14.343 öğrenci 1163
öğretmen, diğer yerleşim yerlerinde 5.192 öğrenci 567 öğretmen olmak üzere örgün
eğitim gören toplam 19.535 öğrenci ve 1730 öğretmen görev yapmaktadır. Ortaokul
düzeyinde derslik sayısının 949 olduğu, Uşak genelinde derslik başına düşen öğrenci
sayısının yaklaşık 21; öğretmen başına düşen öğrenci sayısının yaklaşık 11 olduğu
görülmektedir. İl merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 24 iken
diğer yerleşim yerlerinde bu oran yaklaşık 16 öğrencidir. İlk merkezinde öğretmen
başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 13 iken, diğer yerleşim yerlerinde bu oran
yaklaşık 9 öğrencidir. Bununla birlikte okullaşma oranının %93,31 olduğu ve
Türkiye ortalamasıyla eşit olduğu göze çarpmaktadır. Bu yönüyle Uşak ilinde
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ortaöğretim eğitiminde okullaşma oranının ve derslik başına düşen öğrenci sayısı ve
öğretmen sayısı bakımından oldukça iyi durumda olduğu ifade edilebilir.
Çizelge 5.3: Uşak ili bağlamında ortaokul eğitime ilişkin betimsel istatistikler (20182019).
İl Merkezi
Ortaokul Okul Sayısı
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Derslik Sayısı
Derslik Başına Öğrenci Sayısı
Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı
Okullaşma Oranı
Açıköğretim Ortaokul Dahil
Okullaşma Oranı Türkiye Geneli

14.343
1.163
615
23,32
12,33

Diğer Yerleşim
Yerleri

-

5.192
567
334
15,54
9,16

Toplam
93
19.535
1.730
949
20,58
11,29
93,3%
98,2%
93,3%

5.1.3 Uşak ilinde ortaöğretimin mevcut durumu ve değerlendirilmesi
Bu bölümde Uşak ilindeki ortaöğretimin mevcut durumunun değerlendirilmesi
yapılmıştır. Uşak ilinde ortaöğretime ilişkin istatistiki veriler Çizelge 5.4’te
sunulmuştur.
Çizelge 5.4: Uşak ilinin ortaöğretimine İlişkin istatistik değerler (2018-2019).
Nitelik
Ortaöğretim Okul Sayısı
Öğrenci Sayısı
Açık Ortaöğretim Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Derslik Sayısı
Derslik Başına Öğrenci Sayısı
Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı
Uşak Okullaşma Oranı
Okullaşma Oranı Türkiye Geneli
Uşak Okullaşma Oranı (Genel Ortaöğretim)
Okullaşma Oranı Türkiye Geneli (Genel Ortaöğretim)

Toplam
60
16.690
2581
1.671
902
18,50
9,99
91,20%
84,20%
53,26%
44,57%

Çizelge 5.4’te görüldüğü gibi ortaöğretim bağlamında toplam 16.690 öğrenci 60
okulda öğrenim görmekte ve 2581 öğrenci ise açık ortaöğretime devam etmektedir.
Toplam 1671 lise öğretmeni görev yapmaktadır. Genel olarak ortaöğretimde derslik
başına yaklaşık 19 öğrenci, öğretmen başına 10 öğrenci düşmektedir. Ortaöğretimde
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Türkiye geneli okullaşma oranı %84,2 iken Uşak ilinde bu oran %91.2’dir. Genel
ortaöğretim bakımından Uşak ili oranı %53 iken Türkiye geneli okullaşma oranı %45
civarındadır. Bu yönüyle düşünüldüğünde ortaöğretim bakımından Uşak ilinde
okullaşma oranının Türkiye geneli okullaşma oranından yüksek olduğu söylenebilir.
Diğer taraftan paydaşlar ile yapılan toplantılar ve görüşmeler sonucunda ortaöğretim
kurumlarının yoğunluklu olarak il merkezinde yer aldığı belirlenmiştir. Üstelik kırsal
kesimdeki öğrencilere yönelik olarak pansiyon imkânı da sunulmaktadır. Uşak ilinde
2 Fen Lisesi, 17 Anadolu Lisesi yer almaktadır. Bununla birlikte 13 Teknik ve
Meslek Lisesi, 1 Spor lisesi, 1 Güzel Sanatlar Lisesi, 1 Çok Programlı Lise yer
almaktadır. Diğer taraftan merkezi sınavla öğrenci alan ve Organize Sanayi
Bölgesinde kurulan Mesleki ve Teknik Meslek Lisesi bünyesinde “Tekstil
Teknolojisi” ve “Moda Tasarımı Teknoloji” alanlarında eğitim verilmektedir.
Çizelge 5.5: Uşak ili mesleki eğitim istatistikleri (2018-2019).
İl Merkezi
Toplam Okul Sayısı
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Derslik Sayısı
Derslik Başına Öğrenci Sayısı
Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı
Okullaşma Oranı

6
3.370
324
142
23,73
10,40

Diğer (İlçe-BeldeKöy)
7
1301
164
69
18,86
7,93
-

Toplam
13
4.671
488
211
22,14
9,57
33.75%

Çizelge 5.5’te görüldüğü gibi Uşak ilinde 6’ı il merkezinde 7’i diğer yerleşim
yerlerinde olmak üzere 13 meslek lisesi bulunmaktadır. Meslek lisesi öğrencilerinin
yaklaşık %72’i (3.370 öğrenci), dersliklerin de %66’ı (142 derslik) il merkezinde yer
almaktadır. Genel olarak meslek liselerinde derslik başına yaklaşık 22 öğrenci, il
merkezinde 24 öğrenci düşmektedir. Buna karşın Uşak ilinde meslek liselerinde
öğretmen başına genel olarak ve il merkezinde yaklaşık 10 öğrenci ilçe
merkezlerinde bu oran yaklaşık 8 öğrenci düşmektedir. Bu değerler dikkate
alındığında Uşak ilinde meslek lisesinde görev yapan öğretmen oldukça fazla
olmasına karşın tercih eden öğrenci sayının düşük olduğu söylenebilir.

Çizelge 5.6: Uşak ilinde yer alan diğer eğitim kurumları (2018-2019).
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İl
Merkezi
1
1
114
8
8
5
1
1

Öğretmenevi Sayısı
Rehberlik Araştırma Merkezi Sayısı
Özel Öğretim Kurumu Sayısı
Mesleki Ortaöğretim Kurumu Sayısı
İmam Hatip Ortaokulu Sayısı
İmam Hatip Ortaöğretim Kurumu Sayısı
Mesleki Eğitim Merkezi Sayısı
Bilim Sanat Merkezi Sayısı

İlçeler

Toplam

1
0
10
8
6
6
4
0

2
1
124
16
14
11
5
1

Çizelge 5.6’da görüldüğü gibi il merkezinde 1 adet Rehberlik Araştırma Merkezi
(RAM), 1 adet Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ve 5 adet Meslek Eğitim Merkezi
bulunmaktadır. Uşak ilinde toplam 14 adet İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip
Ortaöğretim Kurumu Bulunmaktadır.
Şekil 5.1’de görüldüğü gibi mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin lise
öğrencileri arasındaki oranı yaklaşık %34 civarındadır. Şekil 5.1 incelendiğinde Uşak
ilindeki meslek lisesi öğrencilerinin diğer iller ile kıyaslandığında üst sıralarda yer
aldığı görülmektedir. Buna karşın Grafik 2’deki illere göre meslek liselerinin döner
sermaye gelirleri incelendiğinde Uşak ilinin diğer illere göre kıyaslandığında alt
sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu durum uşak ilindeki meslek liselerinin döner
sermaye üretmen bakımından diğer illere göre oldukça geride kaldığı söylenebilir.
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Şekil 5.1: Uşak ilinde yer alan diğer eğitim kurumları (2018-2019).
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Şekil 5.2: Mesleki eğitim kurumlarının illere göre dağılımı (MEB, 2018).

5.1.4 Uşak ilinde yükseköğretimin mevcut durumu ve değerlendirilmesi
Uşak Üniversitesi 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
5467 sayılı Kanun’un 1’inci maddesine ek 60’ıncı maddesi ile Afyon Kocatepe
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Üniversitesi'nden
Üniversitesi’nden

ayrılarak

kurulmuştur.

ayrıldığında,

Üniversitede

Üniversite
Eğitim

Afyon

Fakültesi,

Kocatepe
Mühendislik

Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere 4
fakülte, 1 sağlık yüksekokulu, ilçeler de dâhil olmak üzere toplam 6 meslek
yüksekokulu bulunmakta iken; 2018 yılında Üniversitede 3 enstitü, 12 fakülte, 3
yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 28 araştırma ve uygulama merkezi
bulunmaktadır.
Çizelge 5.7: Uşak Üniversitesi 2019-2020 akademik personel kadro dağılımı.
Unvan
Profesör
Doçent
Doktor Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi
TOPLAM
Çizelge

5.7’de

görüldüğü

Sayısı
69
64
290
190
157
770
gibi

2006-2007

eğitim

öğretim

yılı

itibariyle

Üniversitedeki Profesör sayısı 4, Doçent sayısı 3, Yrd. Doçent sayısı 66, Öğretim
Görevlisi sayısı 60, Okutman sayısı 2, Araştırma Görevlisi sayısı 46, Uzman sayısı 7
iken; 2019-2020 Eğitim Öğretim yılına gelindiğinde Profesör sayısı 69, Doçent sayısı
64, Dr. Öğr. Üyesi sayısı 290, Öğretim Görevlisi sayısı 190, Araştırma Görevlisi
sayısı 157 olmuştur. Bu süreçte toplamda 188 olan Üniversite akademik personel
sayımız 770 olmuştur. Üniversite İdari personel sayısı ise 2006- 2007 eğitim öğretim
yılında 149 iken; 2019-2020 Eğitim Öğretim yılına gelindiğinde 336’ya ulaşmıştır.
Uşak Üniversitesi; Bir Eylül Merkez Kampüsü, Şehir merkezindeki Diş Hekimliği
Fakültesi, Banaz, Sivaslı, Karahallı, Ulubey ve Eşme Yerleşkelerindeki Meslek
Yüksekokulları olmak üzere olmak toplam 7 yerleşkede eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bir Eylül Yerleşkesinde; Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Spor
Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Ziraat
ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adalet Meslek
Yüksekokulu, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzaktan Eğitim Meslek
Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü,
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Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uşak Sağlık Yüksekokulu,
Yabancı Diller Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bulunmaktadır.
Şehir Merkezindeki Yerleşkesinde; Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hekimliği
Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Eşme’deki Yerleşkede Eşme
Meslek Yüksekokulu; Sivaslı’daki Yerleşkede Sivaslı Meslek Yüksekokulu,
Banaz’daki Yerleşkede Banaz Meslek Yüksekokulu; Ulubey’deki Yerleşkede
Ulubey Meslek Yüksekokulu ve Karahallı’daki Yerleşkede ise Karahallı Meslek
Yüksekokulu bulunmaktadır.
Üniversite sosyal alan olarak, açık tenis kortu, kapalı halı saha, çok amaçlı kapalı
spor salonu, öğrenci çarşısı, sosyal tesisler olmak üzere toplam 29.514 m2’lik bir
alana ve 1.500 m2 lik merkezi yemekhane ve mutfak binasına sahiptir. Halen yapımı
devam eden Merkezi Yemekhane ve Mutfak tamamlandığında alan 14.500 m2 ye
çıkacaktır.
Çizelge 5.8: Uşak Üniversitesi toplam öğrenci sayıları.
Bölüm
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
TOPLAM

Öğrenci Sayısı
7197
21601
1032
29830

Çizelge 5.8’de görüldüğü gibi 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 7933 olan Uşak
Üniversitesi öğrenci sayısı 2019-2020 eğitim- öğretim yılı itibariyle yaklaşık 4 kat
artarak 29830’a ulaşmıştır. Uşak Üniversitesi öğretim elemanı başına düşen öğrenci
sayısını düşük tutmayı amaçlamaktadır. Artan öğrenci sayısıyla karşılaştırıldığında
akademik personeldeki artışın yetersiz kaldığı aşikârdır. Bu durum eğitimin kalitesini
olumsuz etkilemesinin yanı sıra, artan iş yüküyle mevcut kadroların planlanmasını
zorlaştıran

sınırlılıklar

116

getirmektedir.

Çizelge 5.9: Uşak Üniversitesi’nin yaptığı eğitim-öğretim ile ilgili işbirliği protokolleri.
PROTOKOL İMZALANAN KURUM ADI

PROTOKOL KAPSAMI

KOSGEB-USEM
Uşak Üniversitesi- Uşak Organize Sanayi Bölgesi Arasında Eğitim Öğretim
Protokolü

32 Saatlik Uygulamalı Girişimcilik Dersi
Tekstil Mühendisliği Bölümünden 10 Öğrenciye Burs (10 Ay Süreyle)

Sivaslı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivaslı MYO İşbirliğinde Genel ve Mesleki
Kurslar Düzenlenmesine Yönelik İş Birliği Belgesi

Sivaslı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivaslı MYO arasında düzenlenecek kurslar

Uşak Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Arasında İş Birliği

Eğitsel ve Bilimsel İş Birliği

Aşıklar Diyarı Uşak'ta Spor Aşkı İçin El ele Projesi İş birliği (Uşak Valiliği, Uşak
Belediye Başkanlığı, Uşak Üniversitesi)

Uşak İlinde yaşayan tüm çocuk ve ailelerin spora yönlendirilmesi farkındalıklarının
arttırılması

Uşak Üniversitesi- Sivaslı Esnaf ve Sanaatkarları Odası Başkanlığı Öğrenci Bursu

Bitki Koruma Programına eğitim-öğretim dönemi boyunca bursla desteklenmesi

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Arasında İş birliği ve
"Bisiklet Yolu Yapımını Destekleme" Protokolü

Üniversite öğrencilerinin fiziksel Aktivitelere katılımının teşvik edilmesi

Prof. Dr. Fuat SEZGİN İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Kırıkkale
Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi İş birliği

Prof. Dr. Fuat SEZGİN ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak

Uşak Üniversitesi ile Uşak Fen Lisesi Sosyal ve Bilimsel İş birliği Protokolü

Eğitim, Bilim, Sanat, Spor ve Kültürel alanlarda iş birlikleri

Uşak Üniversitesi- Uşak Organize Sanayi Bölgesi Arasında Eğitim Öğretim Bursu

Tekstil Mühendisliği Bölümünden 10 Öğrenciye Burs (10 Ay Süreyle)

Uşak Üniversitesi- UTSO/UOSB/TMMOB/Uşak Deri Karma Organize
Sanayi/MUSİAD İşletmelerinde Mesleki Eğitim İş birliği

Üniversite Sanayi İş birliği çerçevesinde Üniversite Öğrencilerinin işletmelerde
yapacakları Mesleki Eğitim

Uşak Üniversitesi Uşak Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Arasında Sosyal ve Bilimsel İş birliği

Eğitim, Bilim, Sanat, Spor ve Kültürel alanlarında iş birlikleri

Uşak Üniversitesi ve Türkiye Maarif Vakfı Arasında İş birliği ve Tanıtım Protokolü

Eğitim, Araştırma, Akademik Çalışmalar, Raporlamalar ve Kültürel Alanlarda İş
birliği

Uşak Üniversitesi- Gedik Tavukçuluk Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. Öğrenci Burs
Protokolü

Zootekni Bölümüne kayıt yaptıranlar arasından 5 öğrenciye burs verilmesi
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Çizelge 5.9’da görüldüğü gibi Uşak Üniversitesi, Eğitim ve Öğreti alanında çeşitli
kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri yaparak çalışmalarını geniş bir kitleye aktarmaya
ve topluma fayda sağlama faaliyetlerini sürdürmektedir.
•

Uşak Üniversitesi’nin Bölgeye Katkıları-Proje Bazlı Çalışmalar

2007-2020 yılları arasında tamamlanan UBAP proje sayısı 276 olup, yapılan
projelerin toplam bütçesi3.832.818,05 TL’dir. Devam eden UBAP proje sayıları ise
83 olup devam eden projelerin toplam bütçesi 5.946.731,66 TL’dir.
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Şekil 5.3: Yıllara göre tamamlanan ve devam eden UBAP proje sayıları.

•

Uşak Üniversitesi’nin Bölgeye Katkıları-Kültürel

Uşak Üniversitesi her yıl yaklaşık 175 etkinlik düzenlemektedir. (Konferans,
panel, sergi, konser, şenlik vs.).
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Şekil 5.4: Yıllara göre tamamlanan ve devam eden UBAP proje sayıları.

118

5.2 Eğitim Alanında Dünya, Ülkemiz ve Uşak İlinin Gelecekteki 10 Yılına
İlişkin Projeksiyonlar
•

Okulöncesi Eğitim

Ülkemizde okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ve kurumsallaşması yönünde yapılan
çalışmalar ile 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle 5 yaş grubundaki çocukların
net okullaşma oranı yaklaşık %68’dir. 2023 Eğitim Vizyonu, MEB Stratejik Planı,
On Birinci Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Programı’nda yer alan
hedefler doğrultusunda, bütün çocukların en az 1 yıl okul öncesi eğitim almasını
sağlaması amacıyla MEB bünyesinde çalışmalar devam etmektedir. Bu hedefe
ulaşılması amacıyla MEB tarafından fiziki mekânların sayısı arttırılması ve okul
öncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltılması yönünde düzenlemelerin devam
etmektedir.
Uşak ilinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin genellikle genç, dinamik,
yeniliğe ve gelişime açık olması ve Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
Okulöncesi Eğitim Bölümünün aktif olması iş birliğinin geliştirilmesi bakımından
önemli potansiyel sunmaktadır. Üstelik Eğitim Fakültesi bünyesinde okulöncesi
eğitim anabilimdeki öğretim üyesi kadrosunun da güçlendirilmesi Uşak eğitimine
önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Son yıllarda özel eğitime muhtaç çocukların eğitimleri ön planı çıkmaktadır. Bu
bağlamda özellikle özel eğitime muhtaç çocukların okulöncesi eğitimine yönelik
bağımsız okulöncesi eğitim kurumlarının oluşturulması ya da bu eğitim ihtiyaçlarının
karşılanması için önem arz etmektedir.
İl merkezinin farkı bölgelerinde (özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük mahalle ve
bölgelerde) bulunan okulöncesi eğitim kurumları arasındaki fiziki alt yapılarının
güçlendirilmesi ve bağımsız okul sayısı bakımının fırsat eşitliğinin sağlanması uşak
ilindeki eğitim düzeyinin artırılmasına katkı sunacağı düşünülmektedir.
Son yıllarda Uşak ilinde göçmen statüsünde bulunan aileler ile boşanmış ailelerinin
fazla olması nedeniyle çocuklarının eğitimi ciddi sorun oluşturma potansiyeline
sahiptir. Bu nedenle dezavantajlı durumdaki bu çocukların topluma entegre edilmesi
ve eğitim hizmetinin sunulması önem arz etmektedir. Bu anlamda özellikle kırsal
kesimde ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitim
bağlamında desteklenmesi ihtiyacı olduğu açıktır.
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•

Temel Eğitim

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB, 2020) eğitim politikaları arasında temel eğitim
almış öğrencilerin millî, manevi, evrensel değerlere sahip hem akademik hem de
sosyal anlamda başarılı olabilen teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen;
kendisine, toplumuna ve farklı kültürlere karşı yüksek düzeyde farkındalıkla saygı
duymayı başarabilen hayata hazır, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini
sağlamak yer almaktadır. Bu bağlamda ilkokul ve ortaokullarda uygulanan öğretim
programlarına uygun olarak hazırlanan ders kitaplarının yanı sıra öğrencilerimize
yönelik akademik destek materyalleri ile pedagojik yaklaşımı kuvvetli, kavramsal
derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli dijital içeriklerin
oluşturulmasına yönelik simülasyon, animasyon, video, ses, infografik, infovideo,
eğitsel oyun, etkileşimli uygulama, 3 boyutlu uygulamalar vb. gerçek yaşamla
bağlantılı dijital içerik hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü ifade edilmektedir. Ayrıca
tüm çocuklarımıza fırsat ve imkân eşitliği politikası ve okullar arası başarı
farklılıklarının azaltılabilmesi amacıyla birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan
okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilerimiz için ders kitaplarının yanı sıra ek eğitim
materyali desteğine yönelik çalışmaların yürütüldüğü vurgulanmaktadır.
İlköğretim programlarında öğrencilerin gerek eğitim hayatında gerekse de ileride
katılacakları iş hayatlarında başarılı olabilmesi için yaratıcı ve eleştirel düşünebilen,
başkaları ile işbirliği yapabilen, problem çözebilen ve yüksek iletişim becerilerine
sahip, gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, bilgiye ulaşırken teknolojiyi
kullanabilen, yeni fikirlere açık, esnek ve uyumlu, sorumluluklarını bilen, özyönetimli ve inisiyatif sahibi, sosyal ve kültürel becerileri gelişmiş, üretken ve
liderlik becerilerine sahip bireyler olarak yetişebilmesi için akademik başarının
yanında bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile toplum hizmeti
çalışmalarına

katılması

gerektiği

ifade

edilmektedir.

Tüm

bu

amaçların

gerçekleştirilmesinde öğrencilere sunulan eğitim ortamları ile mesleki yeterliklere
sahip öğretmenlere ihtiyaç olduğu açıktır.
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bünyesinde Sınıf Öğretmenliği programının
aktif olması bu alanda öğretim üyelerinin bulunması sınıf öğretmenlerinin mesleki
yönden desteklenmesi bakımından önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu kapsamda
Üniversite ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalana Eğitimde İş birliği
Protokolü çerçevesinde yürütülen ve bundan sonra yürütülecek olan ortak çalışma ve
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projeler ile sınıf öğretmenlerinin mesleki yönden gelişiminin desteklenmesi oldukça
önemli olduğu ifade edilebilir.
Ayrıca sınıf öğretmenlerine Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde
Tezli ve Tezsiz Sınıf Eğitimi yüksek lisans programı ile Tezli doktora programının
açık olması sınıf öğretmenlerinin lisansüstü eğitimleri ve mesleki gelişimleri için
fırsatlar sunmaktadır. Bu anlamda MEB tarafından dan 2023 Eğitim Vizyon
belgesinde ifade edildiği gibi öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerinin desteklenmesi
amacıyla mali açıdan öğretmenlere yük olmayacak şekilde tezsiz yüksek
programlarının

uzaktan

eğitim

yoluyla

verilmesinin

daha

uygun

olacağı

düşünülmektedir. Bu bakımından gerekli düzenlemelerin yapılmasının elzem olduğu
ifade edilebilir. Bununla birlikte bu amaçlara ulaşılması amacıyla Eğitim Fakültesi
bünyesinde sınıf eğitimi anabilimdeki öğretim üyesi kadrosunun da güçlendirilmesi
gerektiği söylenebilir.
Son yıllarda özel eğitime muhtaç çocukların eğitimleri ön planı çıkmaktadır. Ancak
il merkezindeki bazı ilkokulların fiziki alt yapılarının uygun olmaması ve sınıf
ihtiyacından dolayı özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik özel eğitim sınıf ve destek
eğitim odalarının yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Son yıllarda toplumda özel eğitim
gerektiren öğrencilere yönelik olumsuz önyargılar da dikkate alındığında özel
eğitime muhtaç çocuklara yönelik özel eğitim sınıflarının ve destek odalarının
oluşturulması ya da bu eğitim ihtiyaçlarının uygun öğrenme ortamlarında
karşılanmasının gerekli olduğu ifade edilebilir.
Uşak ili bağlamında ilkokul düzeyinde öğrencilerin %73’ünün il merkezinde
birikmiş olması, il merkezinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 18 öğrenci
civarında olmasına karşın il merkezinde yer alan sosyo-ekonomik bakımından iyi
olan bölgelerde yer alan ilkokullarda veliler tarafından daha fazla talep olduğu ve bu
nedenle öğrenci sayısının fazla olduğu ve fiziki alt yapılarının diğerlerine nazaran iyi
durumda olduğu bilinmektedir. Buna karşın il merkezindeki özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük mahalle ve bölgelerde bulunan ilkokulların mali ve fiziki alt
yapı bakımından yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle öğrencilere fırsat
eşitliğinin sağlanması bakımından bu türden okulların arasındaki fiziki alt yapılarının
güçlendirilmesi ve öğretim materyalleri bakımından desteklemesinin uşak ilindeki
eğitim düzeyinin artırılmasına, sosyal uyumun sağlanmasına katkı sunacağı
düşünülmektedir.
121

Son yıllarda Uşak ilinde göçmen statüsünde bulunan aileler ile boşanmış ailelerinin
fazla olması nedeniyle çocuklarının eğitimi ciddi sorun oluşturma potansiyeline
sahiptir. Bu nedenle dezavantajlı durumdaki bu çocukların topluma entegre edilmesi
ve eğitim hizmetinin sunulması önem arz etmektedir. Bu anlamda özellikle kırsal
kesimde ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan ailelerin çocukların eğitim bağlamında
desteklenmesi ihtiyacı olduğu açıktır.
•

Ortaöğretim

Günümüzde bilgi ve iletişim alanı başta olmak üzere teknolojideki hızlı gelişmeler
nitelikli insan, nitelikli toplum, bilgi toplumu ve bilgi çağı kavramlarını ön plana
çıkarmaktadır. Ortaöğretimin temel amaçları arasında bütün bireylere çağın
gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi,
yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk
sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak yer almaktadır. Bu
kapsamda öğrencilerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere
katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırılması, hayat boyu
öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu
bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak amaçlanmaktadır. Bu amaçların
gerçekleştirilmesinde her bir ildeki ortaöğretimin mevcut durumu ve ihtiyaçlarının
belirlenmesine ihtiyaç vardır.
Uşak ilindeki ortaöğretimde okullaşama oranın yüksek olduğu (%91), derslik başına
düşen öğrenci sayılarının 20 civarında olmasını oldukça eğitim-öğretim açısından
olumlu bir durum olduğu söylenebilir. Bu nedenle Genel Anadolu Liseleri
bakımından ciddi bir derslik ihtiyacının olmadığı belirlenmiştir. Buna karşın okullar
arasında eğitimin niteliği, fiziksel alt yapı ve donatılar (spor salonları) bakımından
fırsat eşitliğinin sağlanamadığı, bu nedenle merkezi sınav kaygısı nedeniyle bazı
merkezi okullara olan talep her geçen gün artış göstermektedir. Diğer taraftan LGS
ile yerleşilen okulları dışında genel Anadolu liselerindeki öğrencilerin akademik
karne notu ve nüfuz adres sistemi ile yerleşmesinden kaynaklı başarı farkının
oldukça açıldığı, bu durumun eğitimde kaliteyi düşürdüğü belirlenmiştir.
LGS ile öğrenci alan liselerde öğrenim gören öğrencilerin yaptıkları proje, sosyal,
kültürel ve faaliyetler için yeterince bütçe bulunamaması ciddi sorun oluşturduğu
belirlenmiştir. Bu anlamda özellikle Fen lisesindeki öğrencilerin yürütmüş oldukları
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proje çalışmalarının desteklenmesi bakımından Uşak Üniversitendeki ilgili öğretim
üyeleri ile iş birliği yapılarak Üniversitenin sahip olduğu laboratuvar imkânlarının
yararlanılmasında kolaylık sağlanması ve akademik desteğin verilmesinin önemli
olduğu söylenebilir.
Uşak ilinde özel okullarının oranı %4,7 olup Türkiye ortalamasının %9 civarında
olduğu dikkate alındığında ortaöğretime yönelik özel okulların teşvik edilmesinin
Uşak ilindeki eğitim niteliğinin artırılmasına önemli katkı yapacağı düşünülmektedir.
Mevcut ortaöğretim okullarının sayısının çevre iller ile kıyaslandığında oldukça
düşük kaldığı söylenebilir.
Uşak ilindeki Uşak Üniversitesi bünyesinde birçok fakülte ve yüksekokulu içinde
barındırması ve çeşitli branşlarda birçok öğretim üyesine sahip olması ve her geçen
gün hızla akademik kadrosunu güçlendirmesi, sahip olduğu konferans salonları, spor
salonları, kütüphane, laboratuvar gibi birçok imkân bakımından yerel eğitimin
desteklemesi açısından önemli bir potansiyel sunmaktadır. Bu bağlamda Genel
Anadolu Lisesi, sınavla öğrenci alan liseler, mesleki ve teknik eğitim lisesi, spor
lisesi, güzel sanatlar lisesi gibi çeşitli liselerde görev öğretmenlerin mesleki
gelişimlerinin ve öğrenci çalışmalarının desteklenmesi adına Üniversite ile iş
birliğinin sağlanmasına ve var olan iş birliğinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
Bununla birlikte özellikle gelecekteki mesleklerini belirleme aşamasında olan
ortaöğretim öğrencilerine yönelik mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında
üniversite ve akademisyen ziyaretlerinin geliştirilerek devam ettirilmesinin önem arz
etmektedir.
Uşak Üniversitesi bünyesinde birçok Tezli ve Tezsiz lisansüstü programı açık olması
öğretmenlerinin

lisansüstü

eğitimleri

ve

mesleki

gelişimleri

için

fırsatlar

sunmaktadır. Bu anlamda MEB tarafından dan 2023 Eğitim Vizyon belgesinde ifade
edildiği gibi öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla mali
açıdan öğretmenlere yük olmayacak şekilde tezsiz yüksek programlarının uzaktan
eğitim yoluyla verilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bu bakımından
gerekli düzenlemelerin yapılmasının gerektiği ifade edilebilir.
Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde ülkemizin sürdürülebilir
ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi
ve nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için verilen meslekî ve teknik eğitimin
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yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırarak genç
nüfusumuza gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmasını sağlamaya yönelik
çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Üstelik iş dünyasının ihtiyaç
duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde
meslekî eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının
doğrultusunda, etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek; meslekî
eğitim sistemimizin beşerî, mali, fiziki ve teknolojik altyapı ile yönetim ve
organizasyonunu daha da iyileştirmek hedefleniştir. Bu kapsamda ekonomide
verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için eğitimin sosyal ve sektörle
entegrasyonunu sağlanması, bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin
yanı sıra değişime uyum sağlaması için ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandırılması
ve sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alanlarının oluşturulması ve
istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılması
amaçlanmaktadır. Bu durum gelecek 10 yılda eğitim sistemimiz içinde ihtiyaçlara
cevap verebilecek mesleki eğitimin ön plana çıkartılmasını ve gerekli alt yapının
oluşturulmasını gerektirmektedir.
Uşak ilinde paydaşlar ile yapılan görüşmeler sonucunda Uşak ili bünyesinde yer alan
birçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin teknolojik araç ve gereç, makine ve
teçhizatın ve fiziki imkânlarının yeterli olmadığı, öğrencilerin bilinçli biçimde tercih
etmediği, mezuniyet sonrasında iş bulmakta zorlandıkları, velilerin bilinçli olmadı
ifade edilmektedir. Bu bağlamda 2023 Eğitim Vizyon Belgesi dikkate alındığında
meslek eğitim okullarının teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi, başarılı olan
öğrencilerinin yakın gelecekçe ihtiyaç duyulacak olan alanlara teşvik edilmesinin
gerekmektedir.
Uşak ilinde 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde öğrencilerin matematik, fen bilimleri,
fizik, kimya, biyoloji, türkçe, sosyal bilgiler, coğrafya gibi derslerin öğretmenlerine,
disiplinler arası proje yapımı, 3D tasarım ve akıllı cihaz gibi alanlarda yüz yüze
atölye eğitimleri verilmesi planlanmıştır. Bu anlamda Uşak ilinde Beceri Atölyesi
kurma çalışmaları devam etmekle birlikte oldukça yetersizdir. Bu bakımından yakın
gelecekte Belediye, Sanayi ve İş dünyası, sivil toplum örgütlerinin destekleri ile il ve
ilçe merkezlerinde beceri atölyelerinin hafta sonu da açık olmak üzere faaliyete
geçirilmesinin önemli bir ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
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Uşak il merkezinde özel eğitime muhtaç çocukların ortaöğretim düzeyinde
eğitimlerini devam edebilecekleri okulların fiziki alt yapılarının uygun olmaması ve
sınıf ihtiyacından dolayı özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik özel eğitim sınıf ve
destek eğitim odalarının yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Bu bakımından
ortaöğretime yönelik okul binalarının planlanmasında özel eğitime muhtaç çocuklara
yönelik özel eğitim sınıflarının ve destek odalarının oluşturulması ya da bu eğitim
ihtiyaçlarının uygun öğrenme ortamlarında karşılanmasının gerekli olduğu ifade
edilebilir.
•

Yükseköğretim

İlimizde bulunan Uşak Üniversitesi eğitim-öğretimin kalitesini arttırmak, yenileşim
ve girişimcilik odaklı AR-GE faaliyetlerini güçlendirmek, ulusal ve uluslararası
tanınırlığı ve tercih edilebilirliği arttırmak, toplumsal katkı sağlamaya yönelik iş
birliklerini ve sosyal sorumluluk hizmetlerini arttırmak olan dört temel amacın yanı
sıra Yükseköğretim Kurulu'nun "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon
Farklılaşması ve İhtisaslaşması" programı kapsamında, ilk 5 pilot üniversitenden biri
olan Üniversitemizin deri, tekstil ve seramik alanındaki çalışmaları Üniversitenin
beşinci temel amacını oluşturmaktadır. Bu 5 temel amaç çerçevesinde Uşak
Üniversitesi geleceğe dair hedeflerini belirleyerek çalışmalarını yürütmektedir (Uşak
Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı).
Uşak Üniversitesi belirlediği Eğitim-Öğretimin Kalitesini Arttırmak amacını Eğitimöğretim niteliğinin geliştirilmesi, Yabancı dil öğretiminin yaygınlaştırılması,
Lisansüstü öğretimin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi, Engeli olan bireyler için
gerekli düzenlemelerin yapılması, Personel kişisel gelişiminin sağlanması, Fiziki
yapılaşmanın, çevre düzenlemesinin ve altyapının geliştirilmesi, Bilgiye ulaşımda hız
ve güvenliğin arttırılması, Kalite ve mükemmellik faaliyetinin etkinliğinin
arttırılması hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile sağlamayı planlamaktadır. Yenilikçi ve
Girişimcilik Odaklı AR-GE Faaliyetlerini Güçlendirmek amacını Araştırma ve
uygulama merkezlerinin altyapısının geliştirilmesi ve akreditasyon belgesi alınmış
parametre sayısının arttırılması, Akademik beceri, nitelikli ve etkin araştırma
yapabilme kapasitesinin arttırılması, Disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin ve
projelerinin arttırılması, Bilimsel çalışma ve sanatsal etkinlik sayısının arttırılması
hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile sağlamayı planlamaktadır. Deri, Tekstil ve
Seramik Alanında Bölgesel Kalkınmayı Sürdürülebilir Kılmak amacını Üniversite
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Sektör İşbirliğinin Arttırılması, Deri, tekstil ve seramik tasarım merkezinin faaliyete
geçirilmesi ile tasarım ve teknoloji çalışmalarının arttırılması, Akademik yetkinliğin
arttırılması hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile sağlamayı planlamaktadır. Ulusal ve
Uluslararası Tanınırlığı ve Tercih Edilebilirliği Arttırmak amacını Üniversitemizin
ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması ve imajının geliştirilmesi,
Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler ve araştırma kurumları ile yapılan iş birliği
sayısının arttırılması, Üniversitemizin öğretim programlarının, faaliyet alanlarının
duyurulması ve tanıtılmasının sağlanması hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile
sağlamayı planlamaktadır. Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İş Birliklerini ve
Sosyal Sorumluluk Hizmetlerini Arttırmak amacını Küresel değişim dinamikleri
çerçevesinde topluma katkının arttırılması, Mezunlar ile daha etkin çalışmaların
yapılması, Hayat boyu öğrenme olanaklarının arttırılması, Toplumsal değerlere
yönelik farkındalığın arttırılması, Sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesi
hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile sağlamayı planlamaktadır.
5.3 Proje Önerileri
•

Proje Önerisi -1: Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Okulöncesi Eğitim
Fırsatının Sunulması

Uşak ilinde okulöncesi bağlamında 25 bağımsız anaokulu, 106 bünyesinde anaokulu
bulunan okul vardır. Okulöncesinde eğitim gören toplam 5.772 öğrenci, 275
öğretmen, 272 okulöncesi eğitim şubesi bulunmaktadır. Genel olarak okulöncesi
eğitimde derslik başına yaklaşık 16 öğrenci, öğretmen başına 15 öğrenci
düşmektedir. Ancak Uşak ilinde bağımsız anaokulların tamamının il merkezinde yer
aldığı, öğretmen ve öğrenci (diğer yerleşim yerlerine nazaran yaklaşık 3 katı), sınıf
sayıları bakımından il merkezinde yoğunluk kazandığı dikkat çekmektedir. Ayıca il
merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 22 iken diğer yerleşim yerlerinde bu
oran 18 dir. Bu durum il merkezinde nüfusa bağlı olarak okulöncesi eğitime olan
ihtiyacın çok olması ile açıklanabilir.
Okulöncesi eğitimde okullaşma oranları (5 yaş) bağlamında Türkiye ortalaması %68
iken Uşak ilinde bu oran %80 oranındadır. Bu yönüyle Uşak ilinde okulöncesi
eğitiminde okullaşma oranının ve derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen
sayısı bakımından oldukça iyi durumda olduğu ifade edilebilir. Ancak Uşak ilindeki
eğitim alanında ilgili paydaşlar ile yapılan toplantılar ve görüşmeler sonucunda Uşak
ilinde özel eğitime muhtaç çocukların okulöncesi eğitimine yönelik bağımsız
okulöncesi eğitim kurumlarının olmaması önemli bir eksiklik olarak tespit edilmiştir.
Bu proje ile il merkezinde özel eğitime muhtaç duyan öğrencilere okulöncesi eğitim
fırsatı sunulabilecek fiziki mekânların oluşturulması amaçlanmıştır.
Proje Sorumlusu: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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Proje Ortakları: Uşak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uşak Üniversitesi, Uşak
Belediyesi

•

Proje Önerisi -2: Uşak İl Merkezinde Dezavantajlı Bölgelerdeki Yer
Alan Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Geliştirilmesi

Ülkemizde okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ve kurumsallaşması yönünde yapılan
çalışmalar ile 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle 5 yaş grubundaki çocukların
net okullaşma oranı yaklaşık %68’dir. 2023 Eğitim Vizyonu, MEB Stratejik Planı,
On Birinci Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Programı’nda yer alan
hedefler doğrultusunda, bütün çocukların en az 1 yıl okul öncesi eğitim almasını
sağlaması amacıyla MEB bünyesinde çalışmalar devam etmektedir. Bu hedefe
ulaşılması amacıyla MEB tarafından fiziki mekânların sayısı arttırılması ve okul
öncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltılması yönünde düzenlemelerin devam
etmektedir.
Çizelge 5.10: Uşak ili okulöncesi eğitime ilişkin betimsel istatistik (2018-2019).
İl Merkezi

Diğer Yerleşim
Yeri

Toplam

49

57

106

35
4.343
278
195
22,27
15,62

0
1.429
97
77
18,56
14,73

35
5.772
375
272
21,22
15,39
80,50%
68,30%

Bünyesinde Anasınıfı Bulunan Okul
Sayısı
Bağımsız Anaokulu Sayısı
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Derslik Sayısı
Derslik Başına Öğrenci Sayısı
Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı
Okullaşma Oranı (5 Yaş)
Okullaşma Oranı (5 Yaş) Türkiye Geneli

-

Okulöncesi eğitim çocukların bilişsel, duyusal, psikomotor ve sosyal gelişimleri için
oldukça önem önemlidir. Okulöncesi eğitim aynı zamanda ilköğretime hazırlık
bakımından temel oluşturmaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
ülkemizde de 2023 eğitim vizyon belgesi çerçevesinde okul öncesi eğitime önem
verilmiştir. Uşak ilindeki okulöncesi eğitim bağlamında mevcut duruma ilişkin
istatistik veriler Çizelge 5.10’da sunulmuştur.
Çizelge 5.10’da görüldüğü gibi okulöncesi bağlamında 25 bağımsız anaokulu, 106
bünyesinde anaokulu bulunan okul vardır. Okulöncesinde eğitim gören toplam 5.772
öğrenci, 275 öğretmen, 272 okulöncesi eğitim şubesi bulunmaktadır. Genel olarak
okulöncesi eğitimde derslik başına yaklaşık 16 öğrenci, öğretmen başına 15 öğrenci
düşmektedir. Ancak Uşak ilinde bağımsız anaokulların tamamının il merkezinde yer
aldığı, öğretmen ve öğrenci (diğer yerleşim yerlerine nazaran yaklaşık 3 katı), sınıf
sayıları bakımından il merkezinde yoğunluk kazandığı dikkat çekmektedir. Ayıca il
merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 22 iken diğer yerleşim yerlerinde bu
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oran 18 dir. Bu durum il merkezinde nüfusa bağlı olarak okulöncesi eğitime olan
ihtiyacın çok olması ile açıklanabilir.
Okulöncesi eğitimde okullaşma oranları (5 yaş) bağlamında Türkiye ortalaması %68
iken Uşak ilinde bu oran %80 oranındadır. Bu yönüyle Uşak ilinde okulöncesi
eğitiminde okullaşma oranının ve derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen
sayısı bakımından oldukça iyi durumda olduğu ifade edilebilir. Ancak paydaşlar ile
yapılan toplantılar ve görüşmeler sonucunda okulöncesi eğitim kurumlarının nüfusa
bağlı olarak il merkezinde olması ve şehrin daha çok sosyo-ekonomik gelişmiş
düzeyi yüksek olan bölgelerde yoğunlaştığı ve fiziki alt yapılarının diğerlerine
nazaran daha iyi olduğu belirlenmiştir. Bu durumun il merkezindeki farklı
bölgelerdeki aileler ve çocuklar için fırsat eşitliğini zedelediği düşünülmektedir.
Uşak İl merkezinin özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük mahalle ve bölgelerinde
bulunan okulöncesi eğitim kurumları arasındaki fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi
ve bağımsız okul sayısı bakımının fırsat eşitliğinin sağlanması Uşak ilindeki eğitim
düzeyinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.
Son yıllarda Uşak ilinde göçmen statüsünde bulunan aileler ile boşanmış ailelerinin
fazla olması nedeniyle çocuklarının eğitimi ciddi sorun oluşturma potansiyeline
sahiptir. Bu nedenle dezavantajlı durumdaki bu çocukların topluma entegre edilmesi
ve eğitim hizmetinin sunulması önem arz etmektedir.
Bu proje ile özellikle kırsal kesimde ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan ailelerin
çocuklarının okul öncesi eğitim ortamlarının fiziki alt yapı ve öğretim materyali
bakımından desteklenmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
Proje Sorumlusu: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Ortakları: Uşak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uşak Üniversitesi, Uşak
Belediyesi
•

Proje Önerisi -3: Uşak İlindeki Okulöncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin 21.
Yüzyıl Mesleki Bilgi ve Becerilerinin Gelişimlerinin Desteklenmesi

Bir ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişmesi bakımından eğitim
oldukça önemlidir. Yeni yüzyılın değişen şartlarına ayak uydurabilmek, öne çıkardığı
değerlere sahip çağdaş bir toplum olarak yaşayabilmek ancak eğitim ile mümkündür.
Eğitim sistemimize yön veren politikaların belirlenmesinde; kalkınma planları, Millî
Eğitim Şûraları, stratejik planlar ve 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ve benzeri üst
politika belgeleri belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda, okul öncesi eğitim ve
ilköğretim çağındaki öğrencilerin bedenî, zihnî, ahlaki, manevî, sosyal ve kültürel
nitelikler yönünden geliştirilerek insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk
sahibi, yapıcı ve nitelikli kişiler olarak yetişmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar
yürütülmesi ve geliştirilmesi MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzün hedefleri
arasında yer almaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde her bir ildeki temel
eğitimin mevcut durumu ve ihtiyaçların belirlenmesine ihtiyaç vardır. Uşak ilindeki
temel eğitime ilişkin istatistiki veriler Çizelge 5.11’de sunulmuştur.
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Çizelge 5.11: Uşak ilinin temel eğitime ilişkin istatistik değerleri (2018-2019).
İl Merkezi
İlkokul Okul Sayısı
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Derslik Sayısı
Derslik Başına Öğrenci Sayısı
Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı
Okullaşma Oranı Net
Okullaşma Oranı Türkiye Geneli

61
13.560
785
723
18,76
17,27
-

Diğer Yerleşim
Yerleri
60
4.989
473
426
11,71
10,55

Toplam
121
18.549
1.258
1.149
16,14
14,74
90,31%
91,92%

Çizelge 5.11’de görüldüğü gibi temel eğitim (1-4 yıl) bağlamında toplam 18.549
öğrenci 121 okulda öğrenim görmektedir. İlkokul öğrencilerinin %73’ü (13.560) il
merkezinde yer almaktadır. Toplam 1258 ilkokul öğretmeni görev yapmakta olup
bunların 723’ü il merkezinde 473’ü diğer yerleşim yerlerinde görev yapmaktadır.
Genel olarak ilkokulda derslik başına yaklaşık 16 öğrenci, öğretmen başına 14
öğrenci düşmektedir. Ancak Uşak il merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısı
yaklaşık 19 iken diğer yerleşim yerlerinde bu oran 12 civarındadır. Öğretmen başına
düşen öğrenci sayısı da benzerlik göstermektedir. Çizelge 5.10 incelendiğinde
öğretmen ve öğrenci (diğer yerleşim yerlerine nazaran yaklaşık 3 katı), sınıf sayıları
bakımından il merkezinde yoğunluk kazandığı dikkat çekmektedir. Bu durum il
merkezinde nüfusa bağlı olarak ilkokulda devam eden öğrenci sayısının fazla
olmasıyla açıklanabilir.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB, 2020) eğitim politikaları arasında temel eğitim
almış öğrencilerin millî, manevi, evrensel değerlere sahip hem akademik hem de
sosyal anlamda başarılı olabilen teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen;
kendisine, toplumuna ve farklı kültürlere karşı yüksek düzeyde farkındalıkla saygı
duymayı başarabilen hayata hazır, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini
sağlamak yer almaktadır. Bu bağlamda ilkokul ve ortaokullarda uygulanan öğretim
programlarına uygun olarak hazırlanan ders kitaplarının yanı sıra öğrencilerimize
yönelik akademik destek materyalleri ile pedagojik yaklaşımı kuvvetli, kavramsal
derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli dijital içeriklerin
oluşturulmasına yönelik simülasyon, animasyon, video, ses, infografik, infovideo,
eğitsel oyun, etkileşimli uygulama, 3 boyutlu uygulamalar vb. gerçek yaşamla
bağlantılı dijital içerik hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü ifade edilmektedir. Ayrıca
tüm çocuklarımıza fırsat ve imkân eşitliği politikası ve okullar arası başarı
farklılıklarının azaltılabilmesi amacıyla birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan
okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilerimiz için ders kitaplarının yanı sıra ek eğitim
materyali desteğine yönelik çalışmaların yürütüldüğü vurgulanmaktadır.
İlköğretim programlarında öğrencilerin gerek eğitim hayatında gerekse de ileride
katılacakları iş hayatlarında başarılı olabilmesi için yaratıcı ve eleştirel düşünebilen,
başkaları ile işbirliği yapabilen, problem çözebilen ve yüksek iletişim becerilerine
sahip, gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, bilgiye ulaşırken teknolojiyi
kullanabilen, yeni fikirlere açık, esnek ve uyumlu, sorumluluklarını bilen, öz129

yönetimli ve inisiyatif sahibi, sosyal ve kültürel becerileri gelişmiş, üretken ve
liderlik becerilerine sahip bireyler olarak yetişebilmesi için akademik başarının
yanında bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile toplum hizmeti
çalışmalarına katılması gerektiği ifade edilmektedir. Tüm bu amaçların
gerçekleştirilmesinde öğrencilere sunulan eğitim ortamları ile mesleki yeterliklere
sahip öğretmenlere ihtiyaç olduğu açıktır.
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bünyesinde Okulöncesi ve Sınıf Öğretmenliği
programının aktif olması bu alanda öğretim üyelerinin bulunması sınıf
öğretmenlerinin mesleki yönden desteklenmesi bakımından önemli bir fırsat
sunmaktadır. Bu kapsamda Üniversite ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında
imzalana Eğitimde İş birliği Protokolü çerçevesinde yürütülen ve bundan sonra
yürütülecek olan ortak çalışma ve projeler ile okulöncesi ve sınıf öğretmenlerinin
mesleki yönden gelişiminin desteklenmesi oldukça önemli olduğu ifade edilebilir.
Bu proje ile 2023 Eğitim Vizyon belgesinde ifade edildiği gibi uşak ilinde görev
yapan okulöncesi ve sınıf öğretmenlerine ihtiyaç duydukları alanlara yönelik mesleki
gelişim programlarının düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Proje Sorumlusu: Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Proje Ortakları: Uşak Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü

•

Proje Önerisi -4: İl Merkezinde Okul Dışı Tasarım ve Beceri
Atölyelerinin Oluşturulması

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde ülkemizin sürdürülebilir
ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi
ve nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için verilen meslekî ve teknik eğitimin
yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırarak genç
nüfusumuza gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmasını sağlamaya yönelik
çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Üstelik iş dünyasının ihtiyaç
duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde
meslekî eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının
doğrultusunda, etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek; meslekî
eğitim sistemimizin beşerî, mali, fiziki ve teknolojik altyapı ile yönetim ve
organizasyonunu daha da iyileştirmek hedefleniştir. Bu kapsamda ekonomide
verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için eğitimin sosyal ve sektörle
entegrasyonunu sağlanması, bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin
yanı sıra değişime uyum sağlaması için ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandırılması
ve sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alanlarının oluşturulması ve
istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılması
amaçlanmaktadır. Bu durum gelecek 10 yılda eğitim sistemimiz içinde ihtiyaçlara
cevap verebilecek mesleki eğitimin ön plana çıkartılmasını ve gerekli alt yapının
oluşturulmasını gerektirmektedir.
Uşak ilinde 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde öğrencilerin matematik, fen bilimleri,
fizik, kimya, biyoloji, türkçe, sosyal bilgiler, coğrafya gibi derslerin öğretmenlerine,
disiplinler arası proje yapımı, 3D tasarım ve akıllı cihaz gibi alanlarda yüz yüze
130

atölye eğitimleri verilmesi planlanmıştır. Bu anlamda Uşak ilinde Beceri Atölyesi
kurma çalışmaları devam etmekle birlikte oldukça yetersizdir.
Bu proje ile ilgili kamu kuruluşları, özellikle sanayi ve İş dünyası, sivil toplum
örgütlerinin destekleri ile il ve ilçe merkezlerinde tasarım ve beceri atölyelerinin
oluşturulması ve hafta sonu da açık olmak üzere faaliyete geçirilmesi amaçlanmıştır.
Proje Sorumlusu: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uşak Belediyesi
Proje Ortakları: Uşak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uşak Üniversitesi, Uşak
Belediyesi, Diğer ilgili kurumlar

•

Proje Önerisi -5: Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) İçin Müstakil Bir
Hizmet Binasının ve Kompleksinin Yapılması

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde ülkemizin sürdürülebilir
ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi
ve nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için verilen meslekî ve teknik eğitimin
yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırarak genç
nüfusumuza gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmasını sağlamaya yönelik
çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Üstelik iş dünyasının ihtiyaç
duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde
meslekî eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının
doğrultusunda, etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek; meslekî
eğitim sistemimizin beşerî, mali, fiziki ve teknolojik altyapı ile yönetim ve
organizasyonunu daha da iyileştirmek hedefleniştir. Bu kapsamda ekonomide
verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için eğitimin sosyal ve sektörle
entegrasyonunu sağlanması, bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin
yanı sıra değişime uyum sağlaması için ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandırılması
ve sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alanlarının oluşturulması ve
istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılması
amaçlanmaktadır. Bu durum gelecek 10 yılda eğitim sistemimiz içinde ihtiyaçlara
cevap verebilecek mesleki eğitimin ön plana çıkartılmasını ve gerekli alt yapının
oluşturulmasını gerektirmektedir. Uşak ilinde 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde
öğrencilerin matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, türkçe, sosyal bilgiler,
coğrafya gibi derslerin öğretmenlerine, disiplinler arası proje yapımı, 3D tasarım ve
akıllı cihaz gibi alanlarda yüz yüze atölye eğitimleri verilmesi planlanmıştır. Bu
anlamda üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için ve mevcut potansiyellerini
geliştirilmesi amacıyla BİLSEM bünyesinde desteklenmesi ve uygun eğitim
ortamının sağlanması önem arz etmektedir. Uşak ilindeki eğitim paydaşları ile
yapılan görüşme ve toplantılar neticesinde Uşak ilindeki BİLSEM fiziki alt yapısının
ve binasının yeterli olmadığı, kendine ait müstakil bir hizmet binasının oluşturulması
gerektiği ifade edilmiştir.
Bu proje ile Uşak il merkezinde BİLSEM’e ait müstakil bir hizmet binasının
tasarlanması ve faaliyete geçirilmesi amaçlanmıştır.
Proje Sorumlusu: Uşak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Ortakları: Uşak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uşak Üniversitesi, Uşak
Belediyesi, Diğer ilgili kurumlar
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•

Proje Önerisi -6: Meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki
yeterliklerinin geliştirilmesi

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde ülkemizin sürdürülebilir
ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi
ve nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için verilen meslekî ve teknik eğitimin
yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırarak genç
nüfusumuza gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmasını sağlamaya yönelik
çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Üstelik iş dünyasının ihtiyaç
duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde
meslekî eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının
doğrultusunda, etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek; meslekî
eğitim sistemimizin beşerî, mali, fiziki ve teknolojik altyapı ile yönetim ve
organizasyonunu daha da iyileştirmek hedeflenmiştir. Bu kapsamda ekonomide
verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için eğitimin sosyal ve sektörle
entegrasyonunu sağlanması, bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin
yanı sıra değişime uyum sağlaması için ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandırılması
ve sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alanlarının oluşturulması ve
istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılması
amaçlanmaktadır. Bu durum gelecek 10 yılda eğitim sistemimiz içinde ihtiyaçlara
cevap verebilecek mesleki eğitimin ön plana çıkartılmasını ve gerekli alt yapının
oluşturulmasını gerektirmektedir.
Uşak ilinde paydaşlar ile yapılan görüşmeler sonucunda Uşak ili bünyesinde yer alan
birçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin teknolojik araç ve gereç, makine ve
teçhizatın ve fiziki imkânlarının yeterli olmadığı, öğrencilerin bilinçli biçimde tercih
etmediği, mezuniyet sonrasında iş bulmakta zorlandıkları, velilerin bilinçli olmadığı
ifade edilmektedir. Bu bağlamda 2023 Eğitim Vizyon Belgesi dikkate alındığında
meslek eğitim okullarının teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi, başarılı olan
öğrencilerinin yakın gelecekte ihtiyaç duyulacak olan alanlara teşvik edilmesi
gerekmektedir.
Ayrıca meslek lisesi öğrencilerinin son sınıfta mesleki deneyim kazanmaları
amacıyla iş yerinde eğitim faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi önem arz
etmektedir.
Bu projenin amacı, meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki yeterliklerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Sorumlusu: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Meslek odaları
Proje Ortakları: Uşak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uşak Üniversitesi,
Meslek odaları ve diğer ilgili kurumlar
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5.4 Sonuç ve Öneriler
Okulöncesi Eğitim, Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim alanlarında sonuç
ve öneriler aşağıda sunulmuştur.
Okulöncesi Eğitim
•

Okulöncesi öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Uşak
Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile iş birliğinin devam ettirilmesi

•

Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması için Belediye, Resmi Kurum ve
Kuruluşlar ile Sivil Toplum Örgütlerinin teşvik edilmesi

•

İl merkezi dışında kalan ilçelerde de bağımsız anaokulu binalarının
oluşturulması

•

Okulöncesi eğitim kuramlarının fiziki alt yapılarının ve öğretim materyali
bakımından güçlendirilmesi

•

Maddi durumu zayıf olan ailelerin çocuklarının okulöncesi eğitim bağlamında
desteklenmesi

•

İl merkezinde nüfusu yoğunlaşan Kemalöz, Fatih ve Cumhuriyet
Mahalleleri’nde nüfus artışına bağlı olarak yeni okulöncesi okulların
yapılması

•

Özel eğitime yönelik anaokulların faaliyete geçirilmesi

Temel Eğitim
•

Temel eğitim düzeyindeki öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek
amacıyla Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile iş birliğinin devam
ettirilmesi,

•

Sınıf öğretmenlerinin haftanın 5 günü tam gün mesai yapmaları nedeniyle
mesleki gelişimlerine desteklemek amacıyla Uşak Üniversitesi bünyesinde
uzaktan tezsiz yüksek lisans eğitim fırsatının sunulması,

•

Özellikle kırsal kesimde, dezavantajlı
düzeyi düşük olan bölgelerde yer alan
materyali, spor alanları, sosyal ve
bakımından Belediye, Resmi Kurum
Örgütlerinin teşvik edilmesi,

•

İl merkezindeki bazı ortaokullardaki sınıf sayılarının oldukça kalabalık
olduğu bilinmektedir. Bu durumun eğitimin niteliğini ve verimi düşürme
riskine karşın yeni yapılacak olan ortaokullar ile sınıf mevcutlarının makul
düzeye çekilmesi,

133

durumda olan ve sosyo-ekonomik
ilkokulların fiziki alt yapı, öğretim
kültürel çevresinin iyileştirilmesi
ve Kuruluşlar ile Sivil Toplum

•

Temel eğitim düzeyindeki öğrencilerinin hafta sonraları da kullanabilecekleri
tasarım ve beceri atölyelerinin oluşturulması ve gerekli danışman desteğinin
sağlanması,

•

Maddi durumu zayıf olan ailelerin çocuklarının ilköğretim düzeyinde
desteklenmesi,

Ortaöğretim
•

BİLSEM’e müstakil bir hizmet binasının ve kompleksinin yapılması

•

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin teknik lise (proje okulu) ve
meslek lisesi kısımlarının ayrı okullar şeklinde hizmete kazandırılması

•

RAM’a müstakil bir hizmet binasının ve kompleksinin yapılması

•

RAM’da fizyoterapist istihdamının sağlanması

•

MESEM’e (Mesleki Eğitim Merkezi) müstakil bir hizmet binasının ve
kompleksinin yapılması

•

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’ne müstakil bir okul binası kazandırılması
ve Uygulama Oteli yapılması

•

Yapılacak yeni okullarda ve tip projelerde (okul eğitim düzeyine
bakılmaksızın) özel eğitim sınıfı ve destek eğitim odası planlamasının
yapılması

•

Mesleki eğitimin geliştirilmesi, problemlerinin çözülmesi için Vali
başkanlığında Ticaret Odası, Esnaf Odaları, OSB temsilcilerinin ve okul
müdürlerinin katılımıyla il mesleki eğitim platformunun oluşturulması

•

Teknolojik altyapının güçlendirilmesi

•

Tasarım ve beceri atölyelerinin yaygınlaştırılması

•

Nitelikli öğrencilerin sınavla öğrenci alan Proje Okulu olan mesleki eğitim
kurumlarını tercih etmelerinin sağlanması, teşvik edilmesi

•

Halk Eğitim Merkezi’ne Uşak Halısı dokuma atölyelerinin kurulması

•

Öğrencilerin yurtdışı eğitimlerle bilgi ve becerilerinin arttırılması için
çalışmalar yapılması

•

Öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı alanları ile ilgili teknolojik fuarlara
katılımının sağlanması

•

Yurtiçinde ve yurtdışında ihtiyaç olacak sektöre ara eleman yetiştirecek
programların açılması

•

Meslek lisesi mezunlarının istihdamında teşvik edici önlemlerin alınması.

•

Üniversitedeki laboratuvarlardan etkin şekilde yararlanılması

•

Sınavla öğrenci alan Anadolu teknik alanlarının mutlaka başka bir binada
eğitim öğretim görmelerinin sağlanması

•

Uşak belediyesi tarafından yapılan atölyelerin yerine standart donanımlı
Bakanlık projesine uygun atölyelerin yapılması
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•

Sanayi iş birliğinin arttırılarak öğrencilerin 11. Sınıfta da işletme ile
tanışmalarının sağlanması

•

Başarılı öğrencilere işletmeler tarafından burs imkânlarının sağlanması

•

Ulusal firmalarla iş birliği yapılarak okulda teknolojik laboratuvarlar ve
servisler kurularak işbirliğinin arttırılması

•

Sınavla öğrenci alan alanların çoğaltılması

•

Güncel alanların açılması (Yenilenebilir enerji kaynakları alanı, Endüstriyel
otomasyon alanı gibi)

•

Mezun öğrencilerden alanında çalışanlara özendirici Hibe, Destek, uygun
şartlarda kredi verilmesi

Yükseköğretim
Uşak Üniversitesi’nin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planında da yer alan
aşağıdaki amaçlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirecektir:
•

Eğitim-öğretimin kalitesini arttırılmasına yönelik öğretim üyesi kadrolarının
zenginleştirilmesi

•

Yenilikçi ve girişimcilik odaklı AR-GE faaliyetlerini güçlendirilmesi

•

Deri, tekstil ve seramik alanında bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir kılınması

•

Ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve tercih edilebilirliği arttırması

•

Toplumsal katkı sağlamaya yönelik iş birlikleri ve sosyal sorumluluk
hizmetlerinin arttırması

•

Uşak ilindeki resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ile iş
birliğinin geliştirilerek devam ettirilmesi

Temel olan bu beş amaç ve bu amaçlar altında 23 hedeften oluşmaktadır. Uygulama
sürecinde amaç ve hedeflerimize ne ölçüde ulaşıldığı sürekli olarak izlenecek ve
değerlendirilecek ve gerektiğinde yenilenecektir. Ortaya çıkacak sorunların hemen
giderilmesi açısından sürekli izleme ve iyileştirmeler yapılması amaç ve
hedeflerimize zamanında ulaşma açısından da önem taşımaktadır.
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6. TASARIM
Bu bölümde Uşak ilinin tasarım alanında mevcut durum analizi ortaya koyularak,
ulaşım ve altyapı alanının Dünya, Ülkemiz ve İlimizde Gelecekteki 10 Yılına İlişkin
Öngörüler değerlendirilmiş muhtemel proje önerileri sunularak, devamında sonuç ve
öneriler ortaya koyulmuştur.
6.1 Uşak İlinde Tasarımın Mevcut Durumu ve Değerlendirilmesi
Uşak ilinde genel anlamda tasarımla ilişkili 3 baskın sektör bulunmaktadır. Bunlar
deri, tekstil ve seramiktir. Uşak ilinde yapılan üretimin gerek nihai ürüne dönük
olmaması ya da tasarımın dışarıdan satın alınarak yapılmasından kaynaklı olarak
sektörde tasarım departmanları oluşamamakta, oluşsa bile yeterli bir gelişme
gösterememektedir. Bu durum genel olarak diğer illerde de benzer şekilde karşımıza
çıkmaktadır. Bu durumun aşılması için devletimizin çeşitli girişimleri söz konusudur.
Bunlardan biri de 26/02/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yasalaşan ArGe Reform Paketi kapsamında yapılan değişiklikler ile başta 5746 sayılı Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun olmak üzere
ülkemiz Ar-Ge ve yenilik ekosistemini geliştirecek pek çok düzenleme getirilmiştir.
İlgili Kanunun 29797 sayılı ve 10/08/2016 tarihli uygulama yönetmeliğinin
yayımlanmasından bu yana (31/12/2018 tarihi itibarıyla) toplam 312 tasarım merkezi

136

belge almış olup ilgili merkezlerde toplam 6.381 tasarım personeli istihdam edilmiş,
toplam 2.541 proje tamamlanmış ve 128 adet patent tescil edilmiştir (Çizelge 6.1).
Çizelge 6.1: Tasarım merkezleri bilgileri.
Tasarım Merkezleri
Faaliyette olan tasarım merkezi sayısı (Adet)
İstihdam
Tasarımcı
Tamamlanan proje sayısı

312
6.381
3.823
2.541

Tescil edilen ulusal/uluslararası patent sayısı

128

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu, s.76.

Sanayi bakanlığının tasarım merkezleri ile ilgili son verilerine baktığımızda faaliyette
olan tasarım merkezi sayısının 358’e ulaştığını, çalışan sayısının ise 7.511’e
ulaştığını görülmektedir. Çıkarılan 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında kanunla birlikte tasarım alanında hızlı bir
değişim söz konusu olmuştur (Çizelge 6.2).
Çizelge 6.2: Tasarım merkezi verileri.
Tasarım Merkezleri
Faaliyette olan tasarım merkezi sayısı
Toplam personel sayısı
Lisans (%58)
Yüksek lisans (%8)
Doktora ve üstü (%1)
Proje sayısı (Tamamlanan+ devam eden)
Patent sayısı
Tescil
Başvuru
Tasarım merkezi olan yabancı/yabancı
ortaklı firma sayısı

358
7.511
4.376
578
28
7.149
380
173
207
27

* https://atgm.sanayi.gov.tr/statistics/statistical-information

Genel olarak baktığımızda Türkiye’de 26 ilde, 33 sektörde tasarım merkezi belgesine
sahip işletme bulunmaktadır. Bu merkezlerde 7 bin 511 tasarım personeli istihdam
edilirken, biten ve hâlihazırda devam eden toplam 7 bin 511 proje vardır. Tasarım
merkezleri üzerinden 380 adet patent başvurusu yapılmış, bunlardan 173 tanesi
tescillenmiş, 207 adet başvuru da tescillenme sürecine devam etmektedir (Çizelge
6.2).
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358 tasarım merkezini Deri, Tekstil ve Seramik alanında değerlendirdiğimizde 66
Tekstil tasarım merkezi, 6 konfeksiyon ve hazır giyim tasarım merkezi, 6 Seramik ve
refrakter tasarım merkezi olmak üzere DTS alanında faaliyette olan toplam tasarım
merkezi sayısı 78’dir (Çizelge 6.3).
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Çizelge 6.3: Sektörel olarak tasarım merkezlerinin dağılımı.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Sektör
Tekstil
Mühendislik/Mimarlık
İmalat Sanayi
Makine ve Teçhizat İmalatı
Otomotiv Yan Sanayi
Mobilya
Medya ve İletişim
İnşaat
Elektronik
Otomotiv
Savunma Sanayi
Konfeksiyon ve Hazır Giyim
Seramik ve Refrakter
Demir ve Demiş Dışı Materyaller
Denizcilik
Enerji
Madencilik
Dökümcülük
Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri
İklimlendirme
Dayanıklı Tüketim Malları
Cam ve Cam Ürünleri
Yazılım
Otomotiv Tasarımı ve Mühendislik
Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Tarım
Telekomünikasyon
Gıda
Ulaştırma ve Lojistik
Kuyumculuk
Ambalaj
Kozmetik ve Temizlik Ürünleri
Havacılık

*https://atgm.sanayi.gov.tr/statistics/statistical-information
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Tasarım Merkezi Sayısı
66
48
43
33
19
19
19
18
13
8
7
6
6
6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1

TR33 bölgesinde özelinde baktığımızda Manisa ilinde 4, Kütahya ilinde ise 3 tasarım
merkezi bulunmaktadır. Uşak ve Afyon illerinde tasarım merkezi bulunmamaktadır.
(Çizelge 6.4).
Çizelge 6.4: Tasarım merkezlerinin il bazında dağılımı.
Sıra No

İl

Tasarım Merkezi Sayısı

1

İstanbul

166

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ankara
İzmir
Nursa
Denizli
Kocaeli
Tekirdağ
Adana
Konya
Manisa
Sakarya
Kütahya
Gaziantep
Aydın
Eskişehir
Kayseri
Düzce
Kırklareli
Giresun
Mersin
Antalya
Yalova
Niğde
Amasya
Malatya
Kahramanmaraş

42
30
26
20
18
13
8
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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6.2 Uşak İlinde Tasarım Açısından Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler
Çizelge 6.5: Uşak ilinde turizm açısından güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler.
Güçlü Yönler
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zayıf Yönler

Oturmuş bir sanayinin olması
İhtisaslaşma alanında deri, tekstil ve seramik alanında pilot
üniversite olması
DTS alanında lokasyon olarak iyi bir konumda olması
Seramik üretiminin %20’lik kısmının Uşak ilinde yapılması
Üniversite ve UTSO’da TÜRKPATENT bilgi ve belge
biriminin olması
OSB bünyelerinde ihtiyaç doğrultusunda yeni meslek liseleri
kurulması ve mevcut meslek liselerinin iyileştirilmesi
Fırsatlar

•

Uşak Üniversitesinin DTS alanında ihtisaslaşıyor olması
Kamu- sanayi iş birliğinin artırılması için uygun ortamın
olması
Deri sektörü özelinde ayakkabı, çanta ve aksesuar üretimi
fırsata çevrilebilir olması
Üniversitede yakın zamanda tekstil tasarım bölümünün
açılması ile iplik, dokuma, örme ve baskı alanında donanımlı
tasarımcıların sektöre kazandırılmasıyla yakalanacak ivme
Deri hazır giyim imalatı konusunda asgari yatırım tutarının
uygun olması

•

•
•
•
•
•

Sektör (işletme) körlüğü (hep aynı işlerin yapılması yeni
bakış açılarına kapalı olması).
Sektörde donanımlı tasarımcı eksikliği
Sektörde faaliyet gösteren tasarım merkezinin olmaması
Teknik tekstilin olmaması
Katma değerli üretim olmaması
Tasarım merkezi olmaması
Tehditler

•
•
•
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Nihai ürün üretimi konusunda deri sektörünün motivasyonun
oldukça düşük olması.
Üretim maliyetlerinin yüksek olması.
Tasarım programlarının kur artışlarıyla birlikte oldukça
yüksek meblağlara yükselmesi.
Tasarım konusunda yurtdışına bağımlılığın olması.

6.3 Tasarım Alanında Dünya, Ülkemiz ve Uşak İlinin Gelecekteki 10 Yılına
İlişkin Projeksiyonlar
•

10 yıl içinde iyi bir tasarım ortamının oluşması için yurtdışıyla ilişkilerin
geliştirilmesi oldukça önemlidir.

•

Panel, konferans, workshop gibi faaliyetleri artırılması. Bu konuda Zafer
Kalkınma Ajansı teknik destek veya olası uygun fonlardan yararlanılabilir.

•

Dünya markası olmak isteniyorsa mutlaka tasarım ön plana çıkarılmalıdır.

•

Uşak ilinin mevcut algısını değiştirip kalite ve Uşak adını özdeştirmemiz
gerekmemektedir.

•

Uşak ilinde birlikte iş yapabilme yetisini artırılması oldukça önemlidir.

•

Turquality mantığında Uşak iline özgü bir değer yaratılabilir.

6.4 Proje Önerileri
•

Proje Önerisi -1: Deri Konfeksiyon Projesi

Uşak İlinde deri konfeksiyon alanı çok gelişmemiştir. Bu yapılacak olan projelerle
nihai ürün üretilerek üretilen deriler daha katma değerli olarak satılabilecektir. Deri
giyim eşyası imalatında ise 3. Bölgede yer alan Uşak’ta bölgesel destekten
faydalanmak için yapılması gereken asgari yatırım tutarı 1 milyon TL’dir. Başat
sektörler arasında yer alan iplik sektörü (open-end) yatırımları ile mukayese yapılırsa
hem bölgesel destek unsurlarının fazla olması hem de asgari yatırım tutarının daha
düşük olması sebebiyle deri giyim eşyası yatırımlarının bölgede avantajlı olduğu
düşünülmektedir. Proje kapsamında Deri üreticilerine bilgilendirme toplantıları
yapılacak, yatırım ve teşvik konusunda Uşak Üniversitesi, Uşak Ticaret ve Sanayi
Odası, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ile bilirlikte eğitimler verilecektir. Teknik
destek ve tasarım desteği Uşak Üniversitesi tarafından verilecektir. Böylece yatırım
tutarı daha uygun olan deri konfeksiyon sektörünün gelişmesi öngörülmektedir.
Proje Sorumlusu ve Ortakları: Uşak Üniversitesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası,
Karma Organize Sanayi, Uşak Valiliği, Zafer Kalkınma Ajansı
•

Proje Önerisi -2: Seramik Üretiminin Çeşitlendirilmesi Projesi

Uşak ili seramik sektöründe sadece karo üretiminin yapılmaktadır. İl sınırlarındaki
seramik üretimi tecrübesinin sofra eşyası, seramik sağlık gereçleri(vitrifiye), teknik
seramikler alanlarında da değerlendirilerek tasarımla desteklenerek katma değerli
ürün çeşitliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Seramik Üreticilerine,
ilgili üretim alanlarındaki fırsatlar, pazar bilgileri, yatırım ve işletme maliyetleri vb.
hakkında bilgilendirme eğitimleri verilmesi amaçlanmaktadır. İlgili alanlarda
alanlarında öncü uzman kişilerin Uşak Üniversitesi’ne getirilerek bilinçlendirme ve
bilgilendirme toplantıları yapılması, Kalkınma ajansı ve Uşak Ticaret ve Sanayi
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Odası destekleriyle yurt içi ve yurt dışı pazarlarına açılmasına destek olunarak ilin ve
ülkemizin ihracat rakamlarının arttırılması hedeflenmektedir. İlgili ürünlerin
Tasarımlar Uşak Üniversitesinde yapılacaktır.
Proje Sorumlusu ve Ortakları: Uşak Üniversitesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası,
Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Valiliği, Zafer Kalkınma Ajansı
•

Proje Önerisi -3: Tekstil Tasarımcısı Yetiştirme projesi

Uşak ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren tekstil firmalarıyla yapılan görüşmelerde
tekstil tasarımcısı eksiğinin olduğu belirtilmiştir. Mevcut durumda tasarımcılar
alanlarındaki yetkinliklerin firmaların ihtiyaçlarına tam cevap verememektedir.
Tekstil sektörünün tasarımcı ihtiyacını gidermek için, sektörün ihtiyaçları
doğrultusunda tasarımcılar yetiştirilecektir. Bu kapsamda Türkiye ve dünyada
kullanılan tasarım ve tekstil bilgisayar destekli programlarla eğitimler verilecektir.
Program sonunda yetişen tasarımcıların sektördeki büyük eksikliği gidereceği için
hemen istihdam edileceği öngörülmektedir.
Proje Sorumlusu ve Ortakları: Uşak Üniversitesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası,
Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Valiliği, Zafer Kalkınma Ajansı
6.5 Sonuç ve Öneriler
Uşak ilinde genel olarak firmaların tasarımcı ihtiyacı vardır. Mevcut durumdaki
alaylı tasarımcılar firmaların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmakta, üniversite
eğitimi alan tasarımcılar işin mutfağına girmedikleri için mevcut durumdan uzak
kalmakta ve sektörle aynı dili konuşamadığından tasarım alanında söz konusu açık
kapanmamaktadır. Alanında yetkin olan tasarımcılar ise daha çok büyük şehirlerde
kümelenmiş durumdadırlar. Bunun nedeni olarak trendleri rahat takip edebilme,
gerekli malzeme ve donanıma rahat ulaşabilme ve şehrin sağladığı imkânlardan
kaynaklı olduğu görülmektedir. Bu noktada Uşak Üniversitesinin 2016 yılında Deri,
Tekstil ve Seramik alanında pilot üniversite seçilmesiyle başlayan süreçle birlikte
üniversite bünyesinde 2018 yılı sonunda deri, tekstil ve seramik tasarım uygulama ve
araştırma merkezi kurulmuştur.
Kurulan merkezin bünyesinde 1 müdür, ilgili alanlarda 3 müdür yardımcısı ve 9
öğretim görevlisi bulunmaktadır. Alanın da uzman kişilerden oluşan bu kadro Uşak
ilinin deri, tekstil ve seramik alanında tasarım ve Ar-Ge noktasında sektörün
ihtiyacını karşılayarak sektöre öncü olunması hedeflenmektedir.
Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bir sene içinde öğrenci
almaya başlayacak olan tekstil tasarımı bölümüyle 4 yıl sonra sektörün ihtiyacını
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karşılayacak tekstil tasarımcılar yetiştirilmesi planlanmaktadır. İplik, dokuma, örme
ve baskı tasarımını kapsayan bölüm Uşak sanayisinin ihtiyacı olan ve sektörle aynı
dili konuşan tasarımcının sektöre kazandırılması sağlayacaktır. Eğitimin kapsamı
bölümün mesleki 7+1 eğitim modeline geçmesiyle 7 ders döneminden sonrası 1
dönemin sektörde çalışılmasıyla hem öğrenci deneyim kazanması sağlanacak hem de
sanayi istediği elemanları bünyesinde çalıştırmaya devam ederek mevcut durumda
dışarı bağlı olduğumuz tasarım ihtiyacının karşılanması sağlanacaktır. Üniversitesanayi iş birliğinin gelişmesiyle sektörün ihtiyaçları daha kolay analiz edilir hale
gelerek eğitim müfredatı da buna göre değişerek güçlenecektir.
Tasarım konusunda geri kalmamızın bir diğer sebebi öğrencilerin yabancı dil
konusunda yetersiz kalmasından dolayı dünyadaki tasarım konusundaki gelişmeleri
(fuar, tasarım sempozyumları, bienaller, sergi vb.) yeterince takip edemiyor
olmasıdır. Dil konusunda öğrencileri teşvik ederek, Erasmus programları ile
destekleyerek problemlerin aşılması planlanmaktadır.
Buna ek olarak Dünyadaki moda trendlerini takip etmek için ilgili sitelere erişim
oldukça önemlidir. Söz konusu siteler oldukça pahalı olmasından dolayı bireysel
olarak elde etmek oldukça zordur. Dünyadaki tasarım trendlerini yakından takip etme
açısından Worth Global Style Network (WGSN) sitesine üye olunması ve olası
eğitimlerin firma ve üniversite bünyesinde alınması oldukça önem arz etmektedir.
•

Uşak ili tekstil sektörü

Uşak ili tekstil sektörü geri dönüşüm iplik üretimi temelinde olmasından dolayı genel
olarak tasarımcı personele ihtiyaç duymamaktadırlar.
•

Uşak ili deri sektörü

Uşak deri sektörü yılların verdiği tecrübeyle ham deri üretiminde oldukça gelişmiş
durumdadır. Yılların verdiği alışkanlıkla küçükbaş deri üretimi devam etmekte fakat
nihai ürün üretme konusunda sınırlı girişimler söz konusudur. Genel olarak
baktığımızda deri sektörü nihai ürün üretme konusunda oldukça düşük bir
motivasyona sahiptir. Şimdiye kadar yapılan mevcut yatırımların ham deri işleme ve
ara ürün üretmek için yapıldığında farklı bir iş yapma konusuna firmalar tarafından
sıcak bakılmamaktadır. Bundan dolayı mevcut durumda nihai ürün üretilmesi çok da
mümkün değildir. Deri sektörünün genel beklentisine bakıldığında nihai ürün
(konfeksiyon vb.) den ziyade deri porsesi anlamında bir beklentisi vardır. Deri işleme
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alanında yeni bir kimyasal ya da doğaya zarar vermeyen bir deri işleme metodu
geliştirme konusunda motivasyonları oldukça yüksek gözükmektedir.
Deri sektörünün mevcut yatırımlarını ham deri işleme üstüne yaptığı için nihai ürün
için

yeni

yatırımlar

gerektirdiğinden

dolayı

sektör

bu

konuda

istekli

gözükmemektedir. Deri sektöründe sınırlı sayıda nihai ürün yapan firmalar ise büyük
firmalara fason üretim yapmaktadır. Küçük ölçekli konfeksiyon atölyelerinin
güçlendirilmesi mevcut durumun aşılmasına yardımcı olabilir. Diğer bir taraftan
sektörde üretilen ham deriler herhangi bir damga ve işaret konulmadan satılmaktadır.
Bundan dolayı deriyi kimin işlediği nereden geldiği konusunda insanlar fikir sahibi
olamamaktadır. Bundan dolayı tanınırlık konusunda oldukça yetersiz kalmakta ve
Uşak ilinin genel olarak marka çıkaramamasına neden olmaktadır.
Uşak ilinin genel olarak tanıtım eksikliği vardır. Bu eksiklik Üniversite, Uşak Ticaret
ve Sanayi Odası (UTSO), belediyeler gibi şehrin önde gelen kurumlarıyla Uşağın
tanıtılması ve firmaların markalaşmaları için önlerinin açılması sağlanmalıdır.
Bunun yanında, DTS alanında sektörde birçok firma fason üretim yapmaktadır.
Firmanın ürettiği ürünler büyük firmalar tarafından oldukça yüksek bedellere
satılmaktadır. Bu bedellere satılmasının asıl nedeni firmaya duyulan güvenden
kaynaklanmaktadır. Bu noktada Uşak sanayisinin bu bilgi birikimi doğrultusunda
markalaşmak için gerekli aksiyonların alınması gerekmektedir.
Yurtdışındaki firmalarla projelerin geliştirilmesi tanınırlığın artması konusunda
oldukça önemlidir. Yurtdışından insanları Uşak ilimize çekerek hem görünürlük
açısından fayda sağlanabilir hem de öğrencilerinde olası projelerin içine katılmasıyla
daha donanımlı ve sektöre hâkim tasarımcıların yetiştirilmesi konusunda yarar
sağlanabilir.
Antik kent isimleri marka yaratma konusunda kullanılabilir. Bu konuda valilik ve
OSB’ler etkin rol oynayabilir. Bunun yanında Üniversite’de kurulan ve yakın zaman
da öğrenci alımına başlayacak Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Anasanat Dalı’ndan yetişecek donanımlı öğrencilerle firmaların kurumsal kimlik
tasarımı konusunda yaşadığı sıkıntılar aşılabilir.
Uşak ilinde faaliyet gösteren Tekstil ve Seramik firmalarında genellikle tasarım
yapılmamakta ve dışarıdan satın alma yoluyla temin edilmektedir. Özellikle seramik
sektöründe firmaların aldığı boya vb. hammaddeleri satılırken tasarımlar yanında
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verilmektedir. Buda firmaları tembelliğe itmekte ve tasarım yapma ihtiyacını ortadan
kaldırmamaktadır.
Deri sektörü özelinde küçükbaş ham deri üretimine sıkışıp kalan sektör önünü
görmekte zorlanmaktadır. Sektör genellikle aile şirketlerinden oluşmakta ve
geleneksel yöntemlerle üretime devam etmektedir. Bu bağlamda dünyadaki
gelişmeler ışığında modern üretim yöntemlerine geçiş için çalışmalar yapılması
gerekmektedir.
Uşak karma organize sanayi bölgesi içine yapılmakta ola büyükbaş işleme tesisi
Uşak ilinin tek sektöre takılıp kalmış olan deri sanayisi için oldukça iyi bir fırsat
yaratmaktadır. Tesiste büyükbaş ham deri işlemesi yapılacak ve ara ürün olarak
piyasaya sunulacaktır. Üretilen ara mamul Uşak ilinde olası girişimlerle ayakkabı,
kemer vb aksesuarların yapında kullanılabilir. Bu da Uşak iline yeni ve büyük bir
pazara girme imkânı sunarak organik bir büyüme yaratması olası görünmektedir.
Proje aynı zamanda kümelenmenin sağladığı avantajları Uşak ilindeki sanayicilerin
yaşayarak deneyimlemesini sağlayacaktır. Bu deneyimleme ile birlikte yeni
kümelenmeler de oluşabilir. Mevcut konfeksiyon firmalarının desteklenerek
sezonluk ürün gamının dışına çıkarak kemer, ayakkabı, çanta, kemer vb ürünlere
yönlenmesi sağlanarak sektörün güçlenmesi sağlanabilir.
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