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SEM‹NER‹N TAKD‹M‹

İktisadî Araştırmalar Vakfı ( İ.A.V), kuruluşundan günümüze kadar Türki-
ye Ekonomisinin hemen her alanındaki sorunlar üzerine bilimsel seminerler
düzenlemektedir.

Kütahya İlinin Ekonomik Gelişmesi semineri, Vakfın düzenlediği 188., il
kalkınma seminerleri dizisinin de 38. semineridir.

Kütahya İli, Batı Anadolu’da İç Ege’de yer alır. Coğrafyası ve iklimi, ilin
bir geçiş konumunda bulunduğunu yansıtmaktadır. Kütahya, kuzeyde Bile-
cik ve Bursa, doğuda Eskişehir, güneyde Afyon ve Uşak, batıda Balıkesir ve
Manisa illeri ile çevrilidir.

Yüzölçümü itibariyle orta büyüklükte bir il olan Kütahya’nın kuruluş tari-
hi çok eskilere uzanır. Osmanlı’dan önce Germiyanoğlu Beyliği’nin merkezi
iken, Osmanlı döneminde Anadolu Beylerbeyliği merkezi ve bilahare San-
cak statüsüne yükselmiş, Cumhuriyetle birlikte il merkezi olmuştur.

Kütahya İli ekonomisinin mevcut durumu, nüfusun iktisattan faal olan
bölümünün sektörlere dağılımına paralellik göstermektedir. Faal Nüfusun
yüzde 66’sı tarımsal alanda, yüzde 7’si sanayi, yüzde 5’i ise madencilikte
bulunurken, kalan yüzde 22’lik bölüm de diğer hizmetler sektöründe faali-
yette bulunmaktadır. Ekonomik yapı, tarım/hayvancılık karakterine sahip-
tir. Sanayi ve madencilik ise, gelişme potansiyeli taşıyan sektörlerdir.
Özellikle taşa/toprağa dayalı sanayi ve orman varlığına dayalı sanayi ile
hayvancılık ve tarımsal ürünlerin mamûl mala dönüştürüleceği imalat sa-
nayi alanları, yatırım bekleyen, değerlendirilebilir sektörler olarak ortaya
çıkmaktadır.

Topraklarının yüzde 52’si ormanlık arazi olup, ancak yüzde 34 alan
(409.5 ha) tarıma elverişlidir. Buna karşılık, faal nüfusun yüzde 60’ın üzerin-
de bu alanda olması, büyük bir gelir ve verimlilik düşüklüğüne işaret etmek-
tedir. Nitekim, ilde kişi başına GSYİH 1993’de 2363$ iken, 1997’de 2822$,
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2001’de 1805$ olmuştur. Kütahya, yaklaşık 10 yıl boyunca refah artışından
yaralanamamış, Türkiye ekonomisine paralel olarak yerinde saymıştır.
DPT’nin 2003 yılı gelişmişlik sıralamasında Kütahya 81 il içinde 40. sırada
idi.

İlde tarımsal topraklar sınırlı olduğu gibi, sulanabilen arazi büyüklüğü de
ancak yüzde 15’dir. Bitkisel üretim, geleneksel hububat ağırlıklıdır. Toprak-
ları parçalıdır Geleneksel hayvancılık faaliyetleri bu faaliyetleri tamamlayıcı
bir uğraşı alanıdır. Hayvancılık için çayırmera alanları da oldukça azdır.

İl ekonomisinde sanayi kesiminin ağırlık ve önemi, yeni yatırım teşvikle-
ri ve yeni Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması ile artacaktır. 1950’den
beri, İlde özellikle madencilik sektörü ürünlerini işlemek üzere kamunun ön-
cülüğünde büyük işletmeler kurulmuştur. Termik santraller ve bor işletmele-
ri, bu alanda en önemli üretim merkezleri olmuştur. İldeki mevcut birçok ka-
mu kuruluşu özelleştirilmiş yada özelleşme aşamasındadır. Halen 5 kamu
kuruluşunda 6736 kişi, 287 özel sanayi işletmesinde ise 10584 kişi istihdam
edilmektedir. Sektörel dağılım ise madencilik ve taşocakçılığı, seramik ve
porselen/çini imalatı ile taş ve toprağa dayalı sanayiler, sanayi kesiminin en
önemli alt sektörleri olarak ortaya çıkmıştır. İldeki merkez 1. OSB’de yerle-
şim dolması, 2. OSB’ye talep yaratmış, merkezde 2. OSB’nin kısa sürede
faaliyete alınmasına çalışılmaktadır. Madencilik ve seramik, cam gibi alan-
larda yeni sanayi kuruluşlarının talepleri söz konusudur. Diğer taraftan Tav-
şanlı ve Simav ilçesinde de yeni OSB’ler planlanmaktadır. İldeki tarım, hay-
vancılık, seracılık, madencilik, ormancılık alanlarındaki ham madde üretimi-
nin mutlaka işlenerek satılması gerekmektedir.

Çini/seramik sektörlerinde  uzmanlaşmayı da değerlendirmek gerek-
mektedir.

Ayrıca, Kütahya’nın zengin bir turizm potansiyeline sahip olduğu görül-
mektedir. Özellikle termal turizm alanında yüksek standartlı konaklama/kür
yatırımlarının yapılması ile jeotermal kaynaklardan turizm alanında yarar-
lanmak mümkün duruma gelecektir. Kütahya’nın zengin tarihi/kültürel turis-
tik değerlerinin birer turistik ürün olarak ortaya çıkarılıp, yurt içi ve dışı turiz-
mini hizmete sunulması gereği vardır.

Kütahya İlini, tarım ve hayvancılıkta, sanayide turizmde, kısa sürede
çok hızlı değişim ve dönüşümler beklemektedir. Bu çalışmaların, öngörü-
lebilir/yapılabilir projeler doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi gereği açık-
tır.

Bu seminerin yapılmasında maddi manevi katkılarından dolayı Vali Sa-
yın Osman AYDIN’a ve Kütahya Milletvekili Sayın Soner AKSOY’a teşekkür
ederiz.
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Seminerde açış konuşması yapan, oturum başkanlığında bulunan, teb-
liğ sunan, panelde yer alan milletvekili, bürokrat, bilimadamları, işadamları-
na ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız.

‹KT‹SADÎ ARAfiTIRMALAR VAKFI
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‹.A.V. BAfiKANI
PROF. DR. M. ORHAN D‹KMEN’‹N AÇIfi KONUfiMASI

Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı
Saygıdeğer Rektör ve Milletvekilleri
Değerli Katılımcılar
Seçkin Dâvetliler ve Medya Çalışanları
Hepinizi saygı ile selâmlayarak semineri açıyorum. Seminere gösterilen

yoğun ilgiye de teşekkür ediyorum.
Konuşmama başlarken, açıklamak istediğim bir konu var; Vakıf seminer-

lerinin açış oturumunda, genellikle birkaç kişi konuşmaktadır. Programa gö-
re, bugünkü seminerde bu sayı epeyi aşılmış görünmektedir. Birbirinden de-
ğerli kişiler görev üstlendiği için, buna sevinmek gerekir. Ancak açış konuş-
masının başındaki hitap bölümünde zorlandığımı da hemen belirtmek iste-
rim. Hitaptaki sırlamada protokol bakımından bir hata olmuş ise peşinen
özür dilerim.

Açış oturumunda bu sayıda değerli kişinin söz alması öngörüldüğü için
de, açış konuşmamı kabil olduğu kadar kısa tutmaya çalışacağım. Ancak,
bunu ne derecede başarabileceğim? Tam olarak bilemiyorum. Kütahya ili-
nin ekonomik gelişmesi önemli bir konudur. Bu sebeple sözüm uzayacak
olursa, mazur görülmemi dilerim.

Konuşmamda, önce İktisadî Araştırmalar Vakfı’nın çalışmalarına birkaç
cümle ile değindikten sonra Vakıf seminerlerine ve bunların arasında da, il
yahut vilâyet seminerlerine yer vereceğim. Ondan sonra, Kütahya ilinin eko-
nomik gelişmesinin hızlandırılması için ne gibi tedbirler alınabileceği hak-
kındaki bazı düşüncelerimi ifade edeceğim.

Vakfın çalışmalarını tek bir cümlede bilginize sunuyorum: 1962 yılında
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kurulmuş olan İktisadî Araştırmalar Vakfı, çalışmalarını, esas itibarile, yurti-
çi ve yurtdışı seminerler, konferanslar, basın toplantıları, yazılı açıklamalar,
röportajlar, yarışmalar, televizyon programları, gazete ve dergi makaleleri
gibi çok çeşitli şekillerde yürütmektedir.

İktisadî Araştırmalar Vakfının bugüne kadar düzenlemiş ve gerçekleştir-
miş olduğu seminerlerin sayısı 188’i bulmaktadır. Bunların 178’i yurt içinde,
kalan 10 seminerin de dördü K.K.T.C.’de (Girne’de 3, Lefkoşa’da 1), altısı
ise, tarih sırası ile, Paris, Bakü, Bükreş, Sofya, Hartum ve Üsküp’te yapıl-
mıştır.

Yurtiçi seminerleri (Milletlerarası Rize Çay Semineri dışında) başlıca 2
kategoriye ayırmak mümkündür.

Birinci kategori, genel konulu olarak nitelenebilecek seminerlerdir. Ban-
ka, sigorta, borsa, leasing, factoring, serbest bölgeler, soya, kanola gibi
yağlı tohumlar, zeytinyağı, arıcılık ve bal üretimi, balıkçılık, seramik, çimen-
to, petrokimya, otomotiv sanayileri bu kategori içinde yer almaktadır.

İkinci kategori ise il veya vilâyet seminerleridir. Bu seminerlerde, esas iti-
barile idarî bir bölüm olan “vilâyet”, bir ekonomik birim olarak ele alınmakta
ve kalkınması, gelişmesi için neler yapılabileceği araştırılmaktadır.

Vilâyet seminerlerinin sayısı (bugünkü dahil) 38’i bulmaktadır. Bunların
ilki 1989 yılında Ordu’da yapılmıştır. Bunu Kastamonu, Hatay seminerleri ve
diğerleri takip etmiştir. 1989’dan bu yana geçen 17 yıllık süre içinde, vilâyet
seminerleri, Edirne’den Artvin’e, Çanakkale’den Ardahan’a, Aydın’dan Iğ-
dır’a kadar, ülkenin çok değişik yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Hedefimiz, 38
sayısını en az iki katına çıkarmaktır.

Vilâyet seminerlerinde, il ekonomisinin özelliğine göre, tarım, sanayi, ti-
caret, ihracat, ulaşım, inşaat, turizm gibi sektörler ele alınmaktadır. Bugün-
kü seminerde, tarım ve hayvancılık, sanayi ve turizm kesimleri üzerine du-
rulacaktır.

Çok değerli 3 profesörün bu konularda sunacakları tebliğlerden sonra,
yine çok değerli bir profesör ile 3 güzide bürokratın ve KÜTİAD Başkanının
yer alacağı panel bölümünde, Kütahya ekonomisinin gelişmesini hareket-
lendirecek ana stratejinin belirlenmesine çalışılacaktır.

Ancak bu konuya geçmeden önce, önemli gördüğüm bir hususa işaret
etmek istiyorum. Kütahya, Batı Anadolu’da yer alan, Kuzeyde Bilecik ve
Bursa, doğuda Eskişehir, Güneyde Afyon ve Uşak, Batıda Balıkesir ve Ma-
nisa gibi, bazıları nisbî olarak daha gelişmiş düzeyde illerle komşu olan bir
ildir. Üstelik, demiryolu ve karayolları ile bu illere ve oradan da bütün Ana-
dolu’ya açılabilecek bir konuma sahiptir. Bu durumdan faydalanmış olması
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gereken, Kütahya’nın gelişmişlik düzeyinin, olması gereken yerden oldukça
uzakta kalmış olmasını anlamak kolay değildir. Bunu bir alın yazısı olmadı-
ğı muhakkaktır. Kütahya’nın bu yetersiz gelişme çemberini bir an önce kır-
ması gerekmektedir. Kırılması pekâla mümkündür. Yeter ki bunu için, bir ta-
raftan doğru politika ve stratejiyi belirlemek, buna inanmak uygun tedbirleri
almak ve eksiksiz uygulamak şarttır.

Kütahya ekonomisi, aşırı ölçüde tarıma dayalıdır. Sanayi, ticaret, diğer
hizmetler ve hele finans kesimleri gelişmemiştir. Bu durum, şehir ve köy nü-
fusları orantısında da kendini göstermektedir.

En gelişmiş birim olan merkez ilçe ile, Üniversitenin merkezi durumunda
olan Dumlupınar ilçesi dışında kalan 11 ilçede köy nüfusu şehir nüfusundan
fazladır.

En kalabalık ilçelerden Simav’ın, yaklaşık 104.000 olan nüfusunun
75.000’i köylerde yaşamaktadır. Başka bir yaklaşımla, Simav’da şehirleşme
oranı %28 gibi düşük bir düzeydedir. Yine kalabalık bir ilçe olan Gediz’de de
durum bundan farklı değildir. Bu ilçede şehirleşme oranı %25’dir; yâni ilçe
nüfusunun dörtte üçü köylüdür.

Kütahya ilinin nüfusu, 2000 yılı genel nüfus sayımına göre 657 bindir. İl
düzeyindeki, nüfus dağılımında da köy nüfusu oranı %51’dir. Nüfusun sade-
ce % 49’unu oluşturan 319 bin kişi şehir ve kasabalarda yaşamaktadır.

Kütahya ilinde, çalışan nüfusun %66’sı, yâni yaklaşık üçte ikisi tarım iş-
çisi olarak gözükmektedir. Ancak bunun ne kadarının sürekli faal, ne kada-
rının zaman zaman çalışır ve ne kadarının da işsiz olduğu hakkında güve-
nilir bir istatistik bulunmamaktadır. Ancak, il yüzeyinin, sadece üçte bir ka-
darı (%34 ü) tarım alanı olarak kabul edildiğine göre, tarımda çalışır görü-
nen nüfusun tamamının yeter derecede iş bulduğu çok şüphelidir. %34 ora-
nındaki tarım arazisine %7 oranındaki çayır alanı eklense dahi, durumun
farklı olması ihtimali yok gibidir.

Kütahya’da, esas itibarile hububat tarımı yapılmaktadır. Ancak, tarım
alanının nisbi darlığı ve tarımda çalışanların çokluğu, hububat üretiminin
tarla tarımı düzeyinde kalmasına yol açmaktadır. Çiftlik (farm) üretimi yapıl-
mamakta, bu da üretim maliyetini ve ürün kalitesini olumsuz olarak etkile-
mektedir.

Bu durumda, yapılması düşünülebilecek değişikliğin, bir taraftan, toprak
kalitesinin elverdiği ve sulama imkânlarının bulunduğu yerlerde sebze ve
meyve tarımına geçmek, tercihen termal kaynaklardan faydalanarak sera-
cılığa geçmek, kalan yerlerde de daha çok hayvan yemi olarak kullanılabi-
lecek, kuru tarım ürünlerine yönelmektir.
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Gerçekleştirilmesi gereken diğer bir husus, tarımın mutlaka “anlaşmalı”,
yâni duruma göre sanayi ve ticaret ile bağlantılı olmasıdır. Tarım üretimi, ta-
rım ürünlerini işleyen sanayi veya bu ürünlerin ticaretini yapan kuruluşlarla,
geri dönülemez anlaşmalar çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu ilişki, hayvancılık için de kurulabilir. Kırmızı et, beyaz et, süt, yumur-
ta ve diğer hayvancılık ürünleri, bunları işleyen sanayi ile bağlantılı hale ge-
tirilmelidir.

Orman ürünleri için de aynı usul uygulanmalıdır. Ormanlarda, mülk veya
işletme olarak özelleştirme imkânları araştırılmalıdır. Orman serveti kalitece
iyileştirilmeli, ceviz, kestane ve kavak gibi ticari değeri yüksek olan cinslere
öncelik ve ağırlık verilmelidir.

Sanayi, Kütahya ilinin ekonomik gelişmesinde, üzerinde durulması gere-
ken ikinci sektördür. Hemen sözüme açıklık getireyim. Buradaki “ikinci” sı-
fatı bir sıralama ifadesi değildir. Kütahya için tarım ve sanayi sektörleri eşit
önemdedir. Böyle olmakla beraber, hâlen elektrik ve porselen üretimi dışın-
da, Kütahya’da modern bir sanayi yapısı bulunmamaktadır.

Kütahya sanayi sektörünün, bir bakıma yani baştan ele alınmasına ve
mevcut şartlara göre plânlı bir şekilde geliştirilmesine ihtiyaç var gibi görün-
mektedir. Kütahya’da sanayileşmenin a) taş ve toprağa dayalı sanayi, b) ta-
rıma dayalı sanayi, c) hayvancılığa dayalı sanayi ve d) tesadüf ve fırsata
dayalı diyebileceğimiz sanayi şeklinde dört dalda başlatılmasının isabetli
olacağı söylenebilir.

Bu dallardan ilk üçü hakkında ayrıca bir açıklama yapmaya gerek yok-
tur. Bunlar, vilâyette mevcut ve geliştirilecek ham madde girdilerini işleye-
cektir.

Buna karşılık, dördüncüsü özel bir açıklama gerektirmektedir. Şöyle ki:
sanayileşmeyi sadece 3 dal üzerine kurmak yerine, buna çeşitlilik kazandır-
manın faydalı olduğu düşünülebilir. Bu bakımdan, ortaya çıkan fırsatlardan
faydalanmaya çalışmak yerinde olur.

Son zamanlarda, İstanbul ve civarında yerleşik tekstil ve hazır giyim sa-
nayi kuruluşları, özellikle yüksek brüt ücretler yüzünden İstanbul dışına,
sosyopolitik gelişmişliği daha geri olan ve dolayısile imalât maliyetleri daha
düşük olabilen yörelere, hatta yurt dışına kaydırılmaktadır.

Bu sanayiin taşındığı yerler arasında, Kütahya’ya komşu iller de bulun-
maktadır. Kütahya, il idaresi, belediyeleri, sanayi ve ticaret odaları, üniver-
sitesi ve sivil toplum kuruluşlarının girişimleri ile bu hareketten faydalanma-
ya çalışmalıdır. Bu girişimde başarılı olunması halinde, hem il sanayi-
i çeşitlilik kazanmış, hem de çalışma oranı çok düşük olan kadın iş gücü,
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çalışma imkânına kavuşma ve neticede gelişme prosesüsüne katılmış ola-
caktır.

Kütahya’nın turizm potansiyeline gelince: bunun daha çok kültür, dinlen-
me ve spor turizmi ile, maddi imkânları elverişli olan kişilere yönelik yüksek
standartta termal turizm şeklinde gelişmesinin isabetli olacağı söylenebilir.

Konuşmam belki biraz uzun oldu. Ancak, Kütahya iline duyduğum ilgi ve
sevgi hesaba katıldığında mazur görüleceğini sanıyorum.

Konuşmama son vermeden önce, bu seminerin gerçekleşmesindeki
maddî ve fikrî katkılarından dolayı Vali Sayın Osman Aydın’a ve Kütahya
milletvekili Sayın Soner Aksoy’a teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Ayrıca, seminere, konuşmacı, oturum başkanı, tebliğ sahibi ve panel
üyesi sıfatıle aktif olarak katılan değerli akademisyen, bürokrat ve iş adam-
larına teşekkürlerimi sunuyorum.

Son olarak da, hepinizi yeniden en iyi dileklerimle selâmlıyorum.

_________________
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DUMLUPINAR ÜN‹VERS‹TES‹ REKTÖRÜ
PROF. DR. GÜNER ÖNCE’N‹N KONUfiMASI

Sayın Valim, sayın Millet Vekillerim, sayın Başkanım, sayın Genel Müdü-
rüm, çok değerli konuklar, sözlerime başlarken hepinize sevgi ve saygıları-
mı sunmak istiyorum ve yine öncelikli olarakta, İktisadi Araştırmalar Vakfı’na
bu semineri düzenledikleri için ve kendilerine katkıda bulunan Valiliğe ve
destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum.

Kütahya’da, Kütahya’nın ekonomik yönden gelişmesi hususunda bir çok
platformda buna benzer konuşmalar yapılıyor, toplantılar yapılıyor, tartış-
malar yapılıyor. Tabi bunlar çok güzel şeyler, ama buna rağmen bakıyoruz
ki, Kütahya ekonomik gelişme yönünden henüz yeterli, önemli bir ivme ma-
alesef kazanamadı. Maalesef Ege’nin en az gelişmiş ili konumundan hala
çıkamadı. Demek ki, bu anlamda çok çalışmak gerekiyor. Kütahya’da ben
özellikle mevcut olan yer altı ve yerüstü servetlerini göz önüne aldığımda,
eğer diğer unsurlar sağlanabilirse, kısa zamanda gelişme yönünde çok yol
alabileceğine inanıyorum. Ancak Kütahya’nın ekonomik gelişmesini sağla-
yacak olan yine Kütahyalılardır. Ve ancak bunu girişimciliği geliştirerek, bir-
likteliği sağlayarak, inisiyatif kullanarak başarabilirler. Dolayısıyla Kütah-
ya’da birileri gelsin, bizi kurtarsın gibi anlayış artık şekil değiştirmesi gere-
kir. Herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir, bu fayda sağlayacak-
tır.

Şimdi, Kütahya’nın ekonomisine baktığımız zaman çalışan nüfusun, ak-
tif nüfusun % 66’sı tarımda, % 7’si sanayide, % 5’i madencilikte ve % 22’si-
de hizmet sektöründe olduğunu görüyoruz. Peki tarım alanları ne kadar de-
diğimiz zaman, yarısı orman, dolayısıyla toplam alanın ancak 3/1’i tarım
arazisi ve bununda % 5’i sulanabilir arazi. Bu durumda zaten tarımdan ne
kadar gelir sağlandığını da kestirmek mümkün oluyor. Gelişmiş toplumlara
baktığımız zaman, en çok hizmet sektörünün geliştiğini görüyoruz. Bizdeki
hizmet sektörü oranı % 22 ve bu oranın bu hale gelmesine de zaten en bü-
yük neden tahmin ediyorum üniversite. Tabi ki sanayi yönünden de gelişme-
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yi sağlamak, çaba göstermek gerekir. Ama gelişmişlikte en üst noktaya var-
mak için de, hizmet sektörüne de çok önem vermek gerekir. Biz üniversite
olarak buna büyük bir hızla, büyük bir etkiyle destek olduğumuza inanıyo-
ruz. Bugün Kütahya’da merkezde 18.000’i aşan öğrenci var. bu ne demek-
tir, her dokuz kişiden bir tanesi üniversite öğrencisidir. Bu ne yapar, hizmet
sektörünü geliştirir. Peki Kütahya’da hizmet sektörü gelişmişmidir? Bu öğ-
renci olmasaydı, belki bugünkü düzeyinde bile olmazdı. Çünkü, halen hiz-
met sektöründe kalite yönünden, standart yönünden, beğenilirlik yönünden,
yeterlilik yönünden değerlendirecek olursak tartışılabilir konumda olduğunu
da kabul etmemiz gerekir.

İlçelere baktığımızda da, bazı ilçelerimiz var ki, her beş kişiden bir tane-
si üniversite öğrencisi. İlçeler üniversitenin değerini, ekonomik sosyal ve
kültürel yönden kendisine olan katkısını öyle fark etmişler ki, ben burada
onlardan gurur duyuyorum. Üniversiteye yeni yeni kampüsler, binalar bizzat
yerel yöneticilerinin ve de halkının maddi katkılarıyla sağlanmaktadır. Bu ne
muazzam bir şeydir. Hiçbir ilde böyle bir durum olmamıştır, genellikle il mer-
kezlerinde olmuştur. Büyük zenginler, yerel yönetimler il merkezine destek
çıkmıştır. Halbuki, burada bakıyorum ilçelerde, kırsal kesimde büyük bir di-
namizmde var. Aslında gelişmede bana göre tabandan başlar. Dolayısıyla
biz üniversite olarakta, ilçelerde üniversitenin etkin olması konusunda, ağır-
lığını hissettirmesi yönünde büyük çaba sarf ediyoruz. Bugün itibariyle üni-
versite öğrenci sayımız bizim 27.000. Bu yıl açacağımız bölüm ve program-
larla, önümüzdeki yıllarda yeni bölüm program açmamış bile olsa, dört yıl
sonra 32.000 nüfusa varıyoruz. Şu anda Tıp fakültesi ve Diş hekimliği fakül-
tesi içinde başvurduk. Kütahya için bu çok önemliydi. Çünkü bir ilin gelişme-
si dediğimiz zaman, onu sadece ekonomik gelişme olarakta algılamamakta
lazım. Her bakımdan gelişmişlik şart ve bunun paralel gitmesi lazım. Çünkü
bir tek paranın gelmesi yetmiyor. Sağlık hizmeti ne olacak, bir tıp fakültesi
yakışmazmıydı Kütahya’ya. Peki Kütahya bu konuda ne çaba sarf etmiştir.
Bence yeterli çaba sarf etmemiştir. Ama biz bugün inisiyatif kullanarak, bu
yolda gidiyoruz. Umut ederim çokta uzun olmayan bir sürede üniversite
kampüsünde tıp fakültesini hizmete geçiririz ama bildiğiniz gibi zaten bir
sağlık araştırma merkezi hastanemiz var. 35 tıp öğretim üyemiz ki bunlar
sağlık yüksek okulu kadrosunda ve 10 bin küsur kapalı alanla da Kütah-
ya’ya hizmet vermekteyiz. Yani ekonomiyi, gelişmeyi diğer gelişmelerden
ayırt edemeyiz. Bunlar bir bütündür, buna gereken önemi vermeliyiz ve hiz-
met sektörü oranı ne kadar artarsa da Kütahya’nın gelişmesinin o kadar
sağlanacağını da kabullenmeliyiz.

Ben sözümü çok fazla uzatmak istemiyorum. Bundan sonraki konuşma-
cılar muhakkak ki Kütahya’nın ekonomik gelişmesi için neler yapılması ge-
rekir, mevcut potansiyelini ortaya koyarak, hangi sektörlerde daha hızlı bir
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gelişme sağlanmaktadır, bu konularda çalışılmalıdır, bu konularda fikirlerini
söyleyeceklerdir. Ben burada bulanan herkese, katkı sağlayan herkese üni-
versitem adına teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

_________________
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KÜTAHYA BELED‹YE BAfiKANI
MUSTAFA ‹ÇA’NIN KONUfiMASI

Sayın Valim,
Sayın Vekillerim,
Değerli Konuklar
Sevgili Hemşehrilerim
Değerli Basın Mensupları
Hepinize sevgiler, saygılar sunarım. Değerli konuklar Kütahya’mıza hoş

geldiniz.
“Kütahya ‹linin Ekonomik Geliflmesi” gibi ilimiz için çok önemli bir ko-

nuda seminer düzenleyen İktisadî Araştırmalar Vakfı yöneticilerine, değerli
katılımcılara çok teşekkür ederim.

Kütahya; 7000 yıllık tarihi, kültürü, termal kaynakları, madenleri, el sa-
natları, doğası ile herkesin imrendiği sayamadığımız yer alt›, yer üstü kay-
naklar› aç›s›ndan çok zengindir. Ama gelin görün ki varl›k içinde yok-
luk çekmektedir.

27 000 iflsizi, sosyal gelişmişlik endeksindeki negatif konumu, yıllar bo-
yu çevre illere göre küçülen, gerileyen gelir düzeyi ile 35 000 emeklinin ya-
şadığı emekliler flehri olmufltur.

Teflvik kapsam›na al›nan ilimizde 2004 yılında %20 doluluk oranında-
ki 1. OSB’de şu anda 125 parselden 13 parseli boş olup, halen 40’ın üze-
rinde tesis inşa aşamasındadır. 2004 yılında 2. OSB’nin kuruluşunu planla-
mamız gerektiğini söylediğimizde hayal ediliyor denmişti. Bugün 2. OSB’nin
kuruluşu tamamlanmıştır. İlimizde çini, seramik, cam, doğal taş, tekstil, gı-
da, madencilik, enerji gibi sanayi tesisleri almaktadır.

Tarih, Kültür, Termal, Do¤al kaynaklar›m›z›n de¤erlendirilmesinde,
turizmin önemi kavranmış, tanıtım, Konaklama Tesisi, Ulaşım, Tarihi kültü-
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rel varlıkların korunması, yaşatılmasına yönelik çalışmalara hız verilmiştir.
24 - 28 Mayıs tarihleri arasında Tarih, Kültür, Termal, Doğa turizmine yöne-
lik Tanıtım günleri coşku içinde kutlanmıştır. ‹limizin Stratejik kalk›nma ön-
celi¤i turizm olmal›d›r.

Kütahya’m›z;

7000 yıllık tarihi kültürel geçmişiyle medeniyetler beşiği açık hava müze-
sidir. Ülkemizdeki 32 termal bölge içinde, 5 bölge ile en zengin il olup ara-
zilerinin %52’sini kapsayan ormanları, suları, yaylaları ile ünlüdür.

Yer alt› kaynaklar›m›z›n çeşit ve rezerv açısından zenginliğine rağmen
çini, seramik ve porselendeki dünya klasmanındaki yerimizin memnuniyet
verici konumu dışında diğerlerinde yapacağımız çok şey var. Maden ve kim-
yasalları konusunda ve özellikle Borun nihai ürün bazında üretimi için en kı-
sa sürede yatırıma geçilmesi gerekmektedir.

Do¤al Tafllar›m›z, mermerlerimiz kaplama malzemesi olarak aranan ni-
telik çeşit, kalitede ve rezerv büyüklüğü de yeter seviyededir. Ancak maale-
sef yeterli tesis kurulmadığından, ham madde olarak komşu illere taşınmak-
tadır.

‹limiz arazilerinin %34’ü tarım arazisidir. (490.488 hektar) Tarım Arazi-
lerinin 201.210 hektar› sulanabilir tarım arazisidir. Bunun %29’u sulanabil-
mekte, %71 gibi büyük bir oranında ise sulu tar›m yap›lamamaktad›r. Be-
lediyemiz, Belediye sınırlarımız içine dahil edilen 10 köyü kapsayan 23
km’lik DSİ kanalı ve sulama sistemini işletecek sulama birliği kurmuştur. Bu-
nunla köyde kalkınmayı, tarımsal üretimi, yerinde istihdamı sağlayıp şehre
göçü önlemeyi hedefliyoruz.

‹limizde vişne, kiraz, elma, armut, erik, çilek, kestane gibi çok çeşitli
meyveler üretilebilmekte, bir çok sebze yerel tüketime hitap edecek şekilde
üretilmektedir. Ancak tarıma dayalı sanayi gelişmemiştir.

‹klim koflullar›, mera büyüklük ve vasfı olarak hayvancılık açısından uy-
gundur. Ayrıca ilimizin büyük tüketim merkezlerine göre stratejik konumu
dikkate alındığında; Komşumuz Afyon’daki 20’nin üzerindeki et kombinası
ile ilimizi mukayese ettiğimizde bir et kombinası zor çalıştırılmaktadır. Kü-
tahya’nın et potansiyeli komşu İllerimizde değerlendirilmektedir. Bu konu-
da AB uyum yasalar› çerçevesinde yeni şartlara uygun olarak acilen ça-
lışma yapılması gerekmektedir.

Yerel Yönetim çalışmalarımız hakkındaki ekonomiyi ilgilendiren birkaç
başlık vermek istiyorum.

A) Belediyemiz borçsuz bir Belediyedir. Bütçesinden her yıl artan mik-
tarda yatırım ve transfer harcamalarına pay ayırmıştır.
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Bütçe (Geliri) Yatırım-Transfer %
2004 30.092.000 YTL 11.2 Milyon YTL 37
2005 38.372.000 YTL 16.8 Milyon YTL 44
B) Belediye üretici ve işletmeci olmamalıdır. Kendi tesis işletmelerini re-

habilite ederek özelleştirmiştir.
(+) Ilıca Harlek Turizm İşletmesi bugün beş yıldız termal otel olarak

3 Milyon YTL yatırımla yenilemiştir.
(+) Türkmen Su 1 Milyon YTL yatırım yapılmış, yatırım devam edi-

yor. 32 kişi çalışıyor.
(+) Çinikoop, çini çamuru, ARGE üniteleri, çini imalathanesi olarak

3 bölümde özelleşti. 12 yıllık atıl tesiste halen 27 kişi çalışıyor.
(+) Belde Taş Fabrikası doğal taş, mermer fabrikası 630.000 $ ya-

tırım kaydı ile yap - işlet modeli ile özelleştirmiştir.
C) Yeni yatırımlarda yap - işlet, kat karşılığı yöntemleri ile özel sektör fi-

nansman ve dinamizminden yararlanılmaktadır.
- Alışveriş, İşyeri ve Kat Otopark yapımı 1.5 Milyon YTL
- Ilıca Aqua Parklı Yüzme Havuzu 400 Milyon
- Ilıca Osmanlı Hamamları 1 Trilyon
- İşyeri - Konut Kompleksleri (2006 yılında) 62 daire, 41 işyeri, 2

adet 2300 metrekarelik ticari alana (Pancar Koop., Belediye Loj-
manları)

D) Yabancı kaynaklardan yararlanmış ve yararlanacaktır.
- İsgem kapsamında AB hibe yardımı 177.000 Euro çini-gümüş, gü-

müş-süstaşı, halı üretimi için eğitim programı uygulanmış, 349 ki-
şi eğitilmiş, 40 kişilik uygulama atölyesi çalıştırılmaktadır.

- Dünya bankasında içme suyu yenilemesi 5000 Milyon Euro
(2007’de kullanılacak)

- AB fonlarından katı atık yönetim sistemi için 2006 programında
seçilen 7 belediyeden biriyiz. %75’e kadar hibe alacaktır.

E) 2005 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak
(+) 1780 belediye arasında Sayın Başbakanımızdan kaynak sağla-

yan Belediye ödülünü
(+) Özürlü projelerimiz için Mahali İdareler Derneği ödülü alınmıştır.
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Düzenlenen bu seminerde Kütahya İlimizin Varlıkları enine boyuna in-
celenerek, kalkınmada önceliklerin en ince ayrıntısına kadar değerlendirile-
ceğine inanmaktayım. Seminerin başarılı geçmesini temenni ediyorum.

Saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim.

_________________
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D.S.‹. GENEL MÜDÜRÜ
PROF. DR. VEYSEL ERO⁄LU’NUN KONUfiMASI

Çok değerli Valim, değerli Millet vekillerim, Belediye Başkanlarım, sayın
Rektörümüz, bürokrat arkadaşlarım ve aziz hemşehrilerim, hepinizi hürmet-
le selamlıyorum, sabahınız hayırlı olsun efendim.

Millet vekillerimiz bilir, ben bir Kütahya sevdalısıyım. Dolayısıyla az ön-
cede, Kütahya’mızın çok değerli, başarılı sayın Belediye Başkanı ifade etti.
Burada her 100 kişiden 66’sı maişetini tarımdan elde ediyor. Dolayısıyla ta-
rım fevkalade önemli. Bu yüzden tarımda da sulama olmazsa bilhassa Kü-
tahya’da alınacak verim fevkalade düşüktür. Bu bakımdan tarıma büyük
önem vermemiz lazım. Sulamadan sorumlu bir kurumun başında olan bir ki-
şi olarak, bizde elimizden geldiği kadar buradaki arazilerin, bilhassa başlan-
gıçta ekonomik olarak sulanabilir arazilerden başlamak üzere, bütün Kütah-
ya’daki arazileri sulamayı hedefliyoruz. Ancak ben burada, Türkmen su de-
yince bir hatıramı belirtmeden geçemeyeceğim. Ben geçmişte İstanbul’da
İski Genel Müdürü iken, tabi o zaman büyük su sıkıntısı vardı ve Kütah-
ya’daki Türkmen suyu gerçekten çok güzel bir su olduğunu bende biliyor-
dum. Biz o zaman İski’ye bağlı Hamidiye memba sularını, Türkmen suyu da
getirerek İstanbul’da Türkmen suyu diye satıyorduk o zaman. Ama şu anda
Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Modern bir tesis haline getirmişler,
damacana olsun pet şişe olsun piyasaya sürülmüş. Gerçekten güzel bir su.
Bende bir çevre mühendisi ve sudan anlayan bir mühendis olarak ifade et-
mek isterim. Ayrıca sayın Başkanı şu bakımdan da tebrik ediyorum, geç-
mişte bende Harlek’te kalmıştım. Fakat öyle muhteşem bir tesis, hakikaten
derme çatma çok üzülmüştüm ve bir daha da gitmedim. Ancak o zaman Be-
lediye tahmin ediyorum 600 milyar zarar ediyordu veya 800 milyar tam bile-
miyorum, 600 milyar diyelim. Az önce belediyemiz 200 milyar kar ettiği söy-
ledi. Bana göre sayın Başkan, 200 milyar değil, 600 artı 200, 800 milyar kar
ediyorsunuz, zararı da kazanç olarak saymanız gerekiyor diye düşünüyo-
rum.
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Değerli dostlar, ben bu konuşmamda sizlere Devlet Su İşleri Kütahya’da
ne yapıyor, onları kısaca, bilhassa sulamalardan, büyük barajlardan bahse-
deceğim. Yeni yatırım programına almakta olduğumuz, projesi yapılan ba-
rajlardan bahsedeceğim. Daha sonra birde naçizane, burada iş adamları
var, onlara Kütahya’da neler yapılabilir, o konuda düşüncelerimi sunmak is-
tiyorum. Müsaadenizle, şimdi burada gördüğünüz gibi nüfus belli, ama şu-
nu ifade edeyim, yağış miktarı Türkiye ortalamasının biraz altında ama çok
altında değil. Türkiye ortalamasından biraz daha düşük. Yani yağış fazla de-
ğil Kütahya’da. Bakın Rize’de yağış yüksekliği yılda 2.5 metre, burada ise
yarım metre bile yok. Dolayısıyla bu, özellikle su kaynakları açısından belli
bir potansiyel var. Özellikle şunu ifade edeyim. Toplam su potansiyeli yak-
laşık 1.3 milyar metre küp yılda. Ama burada az önce ifade etmiştik hatır-
larsanız, tarım fevkalade önemli. Ama ben şunu da ifade etmek istiyorum,
sadece tarıma bağlı kalmakta yanlış olur. Tamam, tarımla ilgili sulamayı ge-
liştireceğiz, verimi artıracağız ama % 66’lık bir oran tarım sektöründe çok
büyük bir orandır. Az önce sayın Rektörümüzün de ifade ettiği gibi hizmet
sektörünü, turizm, diğer sanayii, madencilik sektörlerini ve tarıma dayalı sa-
nayii ayağa kaldırmak suretiyle, mutlaka bu 66’lık oranı yakın bir gelecekte
% 25’lere çekmek bana göre hedef olması lazım.

Şimdi Kütahya’da, özellikle il sınırları dahilinde sulanabilir arazi yaklaşık
436 bin hektar. Ama biz bunun hepsini maalesef etüt edememişiz. Etüt edi-
len kısım şu anda 71 bin hektarını etüt etmişiz. Ama bununda yaklaşık 52
bin hektarlık alanın ekonomik olarak sulandığını belirtmişiz. Ama bu demek
değildir ki, bana göre Kütahya’da çok daha ekonomik olarak sulanabilir alan
var. Şimdi biz, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz burada, şube Müdürleri-
miz hepsi burada. Kendileriyle zaten sabahleyin toplantı yaptık, talimat ver-
dim. Özellikle Kütahya’daki etüt edilecek arazilerin kalanları da etüt edip, bu
oranı bir kere artırmamız gerekir diye düşünüyorum.

Bir defa hayvancılıkta önemli bir faktör, bakın ben her ne kadar Kütah-
ya’nın fahri hemşehrisiyim ama, Afyon Karahisarlıyım. Orada özellikle İs-
tanbul’un etini tamamen Afyon Karahisar temin ediyor. Eskiden sucuk de-
nince akla Kayseri gelirdi. Ama şu anda sucuk denince Afyon Karahisar su-
cuğu deniyor, artık ben Kayseri sucuğunu yemiyorum. Şimdi Kütahya’da
özellikle hayvancılığı geliştirmek ve hayvancılığa dayalı sanayii sucuk, pas-
tırma et ürünleri satışı bunu mutlaka geliştirmek gerekir diye düşünüyorum.
Burada hakikaten Kütahya’mız geri kalmıştır. Yani Afyon Karahisar gerçek-
ten güzel bir örnektir. Komşu bir il, dolayısıyla inşallah yakın bir zamanda
Kütahyalı müteşebbislerimizin, iş adamlarımızın Afyon’la yarışır hale gel-
mesini arzu ediyoruz.

Seracılık önemli, tabi burada bir diğer hususta kömür, hakikaten önemli
kömür kaynağı var. Burada zaten iki tane Seyit Ömer Termik Santrali ile
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Tunçbilek Termik Santrali var. Bunlar önemli, yeni santraller kurulması şart.
Biraz sonra devam edeceğim.

Kısaca sulama projelerine baktığımız zaman rakamların detaylarına gir-
meyelim diyorum ama işte 50 bin hektarlık, etüt edilmiş. Bunların durumun-
da hangisi inşa halinde, ne kadarı inşa halinde, ne kadarı etüt safhasında
görülüyor. İnşa halinde olan şu anda % 25, 12 bin hektarlık bir alan inşa ha-
linde. Bunu çok kısa zamanda tamamlamamız gerektiği kanaatindeyim.
Köy hizmetlerinin etütleri var, normalde ilde genelde şu anda etüdü yapılmış
95 bin hektarlık bir potansiyel mevcut.

Ben müsaadenizle çok kısa olarak herkesin bilgisi olması açısından, bir-
kaç proje hakkında bilgi sunmak istiyorum. Bunlardan birisi Beş Karış pro-
jesi, esas projenin adı Kütahya Altıntaş Projesi, buradaki en büyük baraj
Beş Karış Barajı. Birde Altıntaş Projesi var. Ama şu anda, ben geldiğimde
2003 yılında DSİ’ye bu aşağı yukarı Beş Karış barajında büyük problemler
vardı. Ben bizzat ekibimle beraber yerinde etüt ettim ve neticede buradaki
bir takım zeminle alakalı problemleri tamamen çözdük. Burada özel bir
emeğim vardır. Sayın Millet Vekillerimizin de gayretiyle son üç yılda buraya
çok önemli miktarda ödenek aktarıyoruz. Yani aşağı yukarı, geçmişteki öde-
neğin on katı kadar yıllık ödeneği var. Neticede bu baraj temelden 60 met-
re yüksekliğinde büyük bir baraj. Aşağı yukarı 9.093 hektarlık, buda sulama
açısından çok önemli bir alandır, sulayacak. Bakın şu anda kesiti göstermek
istiyorum. Barajın durumu bu efendim. Yani kesit şöyle, daha önce barajda
hiçbir şey yoktu, bir çalışma yoktu, her şey bitti, yollar bitti. Derivasyon iş-
lemleri dediğimiz, barajı inşa etmek için önce deredeki suyu başka şekilde
çevirmek lazım. Çevirme kanalıyla barajın gövdesini susuz bırakmak için,
kuruda inşa etmek için, suyu başka bir şekilde yönlendiriyoruz, buna deri-
vasyon tüneli deniyor. Bu işlemler bitti, şu müjdeyi vermek istiyorum, şu ye-
şille gördüğünüz kısım, geçen yıl tamamladık. Yani baraj yükseliyor, bu yıl
şu kota kadar geleceğiz yani kırmızılar..................... bakın görüyorsunuz,
sonunda bir şey kalmıyor ve inşallah bu baraj ben geldiğimde değerli dost-
lar, sayın Millet Vekillerimiz biliyor, 45 yılda bitecek şekilde, öyle ödenek ve-
riliyordu. Ben hakikaten şaşırdım ve neticede dedim ki, bu barajı 2007 yılın-
da bitirmek üzere plan yaptık ve hedeflerimiz inşallah tutacak. Yani 45 yılda
bitecek barajı inşallah 3 yılda tamamlamış olacağız. Yani gerçekten bu ba-
raj, Kütahya için en önemli barajlardan birisi. Hemen sulama projeleri biti-
yor, hemen sulamayla ilgili ihaleyi de yapacağız. Yalnız burada bir hususu
arz etmek istiyorum. Bu baraj inşa edilince, ne ekseniz biçecek hale gele-
cek. Yani Anadolu’da bir söz var, adam eksen biter diye, hakikaten o olayı
bizzat gördük. Tahmin ediyorum Millet Vekillerimizde vardı bir keresinde.
Netice itibariyle inşallah buradaki ürünleri çok iyi değerlendirmemiz lazım.
Şimdiden iş adamlarından rica ediyorum. Bakın tarıma dayalı orada bir şe-
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kilde patates cips fabrikası mı kurarsınız, orada meyvecilik gelişebilir, vişne
açısından, elma belki olabilir, bir meyve suyu fabrikası kurarsınız veyahutta
orijinal bir şeyler mi, lütfen bunu hemen orada şimdiden teşebbüs etmeye,
fizibilite raporlarını hazırlamaya başlayalım.

Şunu da söyleyeyim, benim anlayışım şu, ben dikkat ederseniz devlet
memuru anlayışında olmayan bir insanım. Hatta diyorum ki, bende sizin ne-
feriniz olarak burada fizibilite çalışmalarında bizzat ta, fiilen hizmet etmeye
de amade olduğumu da burada belirtmek isterim. Evet hemşehrilerimize bir
borcumuz var. Yani fahri hemşehrilikte kolay olmuyor.

Şimdi tabi yeni teklif edilen büyük su işleri var. Onlar hakkında kısaca bil-
gi vermek istiyorum. Hasanlar Belediye Başkanımız burada tahmin ediyo-
rum. Hasanlar’la ilgili olarak, orada vatandaşların çok büyük talebi var. An-
cak bu talep karşısında, bizde gerçi Beş Karış barajı bitmeden yani proje al-
mayalım dedik ama, Hasanlar barajının hakikaten çok büyük önemi var. Ba-
kın şu kadar büyük bir alan sulanacak. Ve bu barajda aşağı yukarı 55 met-
re yani öbürü 60 metreydi, bu 55 metre. Buda Beş Karış kadar yüksek bir
baraj olacak. Neticede önemli bir sulama alanı var. İnşallah bunu da haya-
ta geçirmeyi planlıyoruz.

Birde şu müjdeyi vermek istiyorum. Geçmişte DSİ’deki sulamalar hep
kanal, kanalet şeklinde iptidai sulama sistemleriyle yapılıyordu. Ben 2003
yılında geldiğim zaman İstanbul’dan sayın Başbakan DSİ’ye geleceksin de-
yince bizde tabi ki gelmek durumunda kaldık. Geldiğimden itibaren bütün
sulamaları, iptidai sistemleri iptal ettim ve tamamen basınçlı, kapalı, modern
sulama sistemlerine geçtik. Dolayısıyla burada da, onu da özellikle belirt-
mek isterim. Artık Hasanlar’da olsun, Beş Karış’ta olsun, Altıntaş Ovasında
bunlar inşallah en modern sulama sistemiyle sulanacak. Onunda sözünü
şimdiden veriyorum. Zaten projeler ona göre yapılıyor.

Çavdar Hisarı sulaması geliştirme projesi var şu anda gündemde. Bu-
nunla ilgili de kanalların durumu, yatırım miktarları belli.

Evet burada Aslanapa Kureyşler projesi de hakikaten Kütahya’nın en
önemli projelerinden birisi. Bunu gündeme alıyoruz onu ifade etmek istiyo-
rum. Çünkü Beş Karış’tan sonra bence Kütahya’daki en büyük potansiyel Ku-
reyşler barajıyla alakalı. Buda yaklaşık olarak 2621 hektar olmuş ama 1994
yılında iptal edilmiş, ......... yatırım programından çıkmış ama biz tabi projesi
var ama, projesini ben uygun görmedim, iptidai gördüm ve neticede bölgemiz
ve şubemiz projesini, modern sisteme göre revize ediyor. Bu talimatta veril-
di, araştırmalar başladı, inşallah sondaj çalışmaları vs. yaptırarak tatbikat
projesinin yapımına başlayacağız, ama eski projeleri tamamen atıyoruz.

Küçük su işlerinden birkaç tane var. Taşkın koruma işlerini büyük ölçüde
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tamamladık. Ayrıca özellikle Gediz Gümele göleti sulaması vardı, buda bit-
ti. Buda çok kısa zamanda sayın Millet vekillerim bitiyor, hatta müteahhidin
tenzilatı % 66-67 idi. Bende merak ettim, be adam bu kadar büyük tenzilat-
la, neredeyse üste para verecek o derece büyük bir tenzilatla bunu nasıl ya-
pıyor diye, kontrole gittik. Sayın Millet Vekillerimizde vardı. Fakat hakikaten,
o tenzilata rağmen çok mükemmel bir şekilde beton işçiliği yapmış ve bizde
ilave ödenek verdik ve kısa zamanda bitirttik. Yani bir senede onu bitirttik.
Gerçekten o bölge inşallah güzel sulanacak.

Gümüşlü sulamasıyla ilgili çalışmalarımız var. birkaç tane gölet var. Me-
sela Konuş Gölet’i sulaması, Gediz Muhitler Gölet’i sulaması bunları da
2007 yatırım programına teklif edeceğiz. Taşkın koruma talepleri var, bun-
ların tamamını inşallah yatırım programına alıyoruz. Hatta toplu makineler-
le, şu anda ben Kütahya diğer bölgelerden çok büyük miktarda iş makinesi
sevk ettim. Gerekli bütün kanallar açılacak, temizlikler yapılıyor. Bir takım,
hatta Hasanlı biraz sonra söyleyeceğim, Hasanlar barajının yolunda ma-
dem bölge yapsın diye 10 km kadar yolu açtılar, bakalım bölge müdürümüz
hakikaten güzel açmış mı onu da kontrol edeceğiz.

Felent Çayının aşağı yukarı 5 kilometrelik acil kısmını tamamladık. Ha-
sanlar barajının 10 kilometrelik kısmı açıldı, Kütahya’nın Tavşanlı İlçesinde
bir takım çalışmalarımız var. Birde burada çok enteresan bir çalışma yaptık.
Ben 2003 yılında geldiğimde şube ve bölgeye dedim ki, Kütahya kendi gay-
retlerinizle oradaki işçiler ve iş makinelerinin gayretiyle bir gölet yapın. As-
lında gölet değil baraj, Pullar barajı. İnanırmısınız, bir gece ben aniden bas-
kın yaptım saat 10:30-11:00 bütün işçiler projektörleri yakmışlar genel Mü-
dürümüze söz verdik, Kütahyalılara söz verdik diye, gece gündüz çalışıyor-
lar. Hatta evlerini oraya taşımışlar. Orada yatıp kalkıyorlar ve bütün işçiler
adeta ağladı. Dediler ki, biz böyle günleri özlüyoruz. Yani bizim işçimiz, bi-
zim insanımız önüne iş verdiğiniz zaman yapmak için gayret ediyor ve bila-
bedel, bir kuruş harcamadan tamamen DSİ’nin elemanları iş makineleriyle
koca dev gölet ama, aslında biz gölet dedik normal baraj, 35 metre yüksek-
liğinde barajdır, 15 metreyi geçince baraj diyoruz yüksekliği. Bu barajı bitir-
diler, yollarını yaptılar şimdi sulaması tamamlanıyor. Gerçekten böyle çalış-
kan arkadaşlarımız var.

Kurutma kanalı altında kanal ıslahı bu sene bitecek, bitti daha doğrusu.
Ayrıca Akçaşehir’de bir yerde pompayla sulama yapılıyordu. Onu da cazi-
beli sulamaya çevirdik. Şimdi proje yapım işlerinde. Hasanlar barajının pro-
jesi yapımı başladı. İnşallah kısa zamanda bitecek. Bu barajla ilgili olarak
yollarda açıldı. İnşallah hemen ihale ettiğimiz zaman baraj inşaatına başla-
nacak, arkasından da Kureyşler Barajına başlayacağız. Beş Karışı’da 2007
yılında bitireceğiz. Böylece Kütahya’da ciddi bir alanı sulamaya kavuştur-
muş olacağız.
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Yalnız ben özellikle Kütahya’da bir iki müsaadenizle kendi konum dışın-
da düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Kütahya’nın fevkalade gerek ula-
şım ağı bakımından, tarihi özellikler, turistik, termal kaplıcaları vs. açısından
görüldüğü gibi, gerçekten büyük yer altı ve yer üstü zenginliklerine, maden
kaynaklarına sahip bir şehir. Eksik olan ne biliyor musunuz? Teşebbüs, sa-
dece eksik olan bu. Ama teşebbüsü de burada, arka tarafta gözleri parla-
yan benim sevgili talebelerimi görüyorum. İnşallah onlardan da büyük işler
bekliyoruz, tamam mı? Arkadaşlar, söz mü? Onlar gelecek, inşallah birlikte
çok güzel şeyler yapılacak. Kütahya sizden çok şey bekliyor bakınız. Her bi-
riniz bir kahraman olmanız lazım. Kütahya’ya borcunuz var. Bu vatana he-
pimizin borcu var. Ölesiye kadar çalışmamız lazım değerli arkadaşlar.
Gençler sizlerden çok şey bekliyoruz.

Neticede değerli dostlar, bir iki husus var, bir ikide tavsiyede bulunmak
istiyorum. Yalnız her toplantıdan mutlaka hayırlı bir şey çıkması lazım. Bu-
rada güzel bir temel atacağız bakın, hayali bir temel olmayacak, güzel bir
temel atacağız. Pekit, termal merkezi dedik. Altıntaş ovasındaki, şimdi bir
kere şu sözü alayım.

Bir, Altıntaş’ta sulama işleri aşağı yukarı iki yılda bitecek. Bizde hızlan-
dıracağız. Şimdi orada çok büyük bir ürün patlaması olacak, bunu değerlen-
dirmemiz lazım. Sizden, buradaki müteşebbislerden, Valimizin, Millet Vekil-
lerimizin önderliğinde, bu bölgeye tarıma dayalı bir sanayi kurmanızı istiyo-
ruz. Tamam mı, iş adamlarımız söz mü?

İkincisi, turizm potansiyeli, hakikaten gelişmesi lazım ama zaten gelişe-
cek inşallah. İkinci talebimde şu, iş adamları, bakın değerli dostlar zaten So-
ner abim biliyor, 2008-2009 yılında Türkiye’deki mevcut elektrik kaynakları,
ihtiyacı, talebi karşılayamıyor, hesaplarımız bu istikamette. Dolayısıyla
enerji sektörü 2008-2009 yılından itibaren çok büyük bir kazanç kapısı ola-
cak, parlayacak. Bunu çok açık söylüyorum. Dolayısıyla Kütahya’da şunu
yapalım birlikte, birincisinin sözünü aldık, tarıma dayalı sanayi. İkinci sözü
de sizlerden şu şekilde almak istiyorum. Şu anda, kömüre dayalı bir hidro-
elektrik santrali özel teşebbüs kursun. Bizde bu konuda her türlü bürokratik
engelleri aşacağız, önde gideceğiz yani. İkincisi, yanına bir çimento fabrika-
sı kuralım, kömürleri de satalım, böylece bir taşla üç kuş vuralım. Var mısı-
nız? Bir, kömürleri çıkaracağız, kömürlerin tahsisi için her şeyi yapacağız,
gerekirse kanun çıkartacağız değil mi? Milletvekilleri. İki, hemen yanına bir
termik santral kuracağız. Üç, yanına bir çimento fabrikası kuracağız, tamam
mı? Söz mü? Bakın ama ben takvimle çalışırım, siz benden söz alıyorsu-
nuz, Beş Karış barajını 2007’nin şu ayında bitir diye, bende sizden bakın iki
tane söz aldım.

Şimdi tabi çinicilikte de, ihracata yönelik teşebbüslerimiz olması lazım.
Bakın çinicilik dünya çapında, ama tanınmıyor. Ben şimdi ne zaman yurt dı-
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şına gitsem, mutlaka yanımda Kütahya çinisini götürüyorum. Geçenlerde
Viyana’daydım. Orada bir baraj için kredi görüşmeleri yapacağız, orada en
yetkili bakan yardımcıları vs. vardı. Onlara Kütahya’nın enfes bir çini, her bi-
rine çini tabağını hediye ettim. Şaşırdılar, böyle muhteşem şeyler oluyor mu
diye. Yani inanın hemen kaptı ve bunu evimde en güzel köşede saklayaca-
ğım diye. Ama tanımıyorlar. Sadece iç piyasa değil, bizim dışa açılmamız
lazım. Kütahya’da buda yok, kusura bakmayın. Kütahya kendi içine kapan-
mış, transit herkesin gelip geçtiği bir yer haline gelmiş. Antalya’ya giden di-
yecek ki, ben Kütahya’da durayım burada biraz fabrikaları gezeyim, kalesi-
ne çıkayım vs. Burada bir defa durduracağız. Bakın İstanbul - Antalya yolu
üzerinde yazın binlerce araba geliyor, yurt dışından geliyor. Bunları siz dur-
durabiliyor musunuz, durduramıyorsunuz. Bunları durdurmanın, bunları mi-
safir etmenin çaresini arayacağız. Birde yurtdışı tanıtım, bunu da lütfen sa-
yın Başkan, bunu da bir zahmet yaparsa. Bu yaz şöyle yapalım, her geçen
arabaya Kütahya’ya bir uğra diye, uğrayanlara da % 43 tenzilat demişsiniz
ama bende telefon numaramın son rakamlarını 43 - 43 almıştım. Ama % 43
tenzilatta her yerde geçerli değilmiş, % 10-43’e kadar esnafımız böyle yap-
masın % 43 diyorsunuz, altına % 10’dan görünmez bir şekilde % 10’dan %
43’e kadar diye.

Bir dakika, evvela sözlerinizi yerine getirin, bunlar yapılsın, size Ilıca Ka-
racaören barajını yapmak benim sözüm, söz. Ama öyle yok, önce siz adım
atın, ben şimdi Kureyşler barajına başlıyorum, Hasanlar barajının hemen
hemen yollarını bile bitirdik. Arkasından Beş Karış’ı bitireceğiz, muazzam
bir alan açacağız. Bunları bitirelim, sizin işadamlarının da müteşebbislerde
şu iki tane en azından işi yapsınlar göreyim. Ondan sonra bizde açarız in-
şallah.

Evet efendim, tabi söylenecek çok söz var. ama ben gerçekten içimden,
yüreğimden, gönlümden koptuğu için bunları söylüyorum. Başka yerde de
bazen, biz karşı taraftan bir pozitif sinyal almadıkça, bunu söylemekte müm-
kün olmuyor. Ama sizlerden, özellikle arkadaki gençlerden, ben görüyorum
gözlerinin parladığını, büyük bir ışık aldım. Dolayısıyla, inşallah Kütahya’mı-
za güzel şeyler yapacağız. Ama lütfen şu dediğim termik santral, kömür iş-
letmesi ve çimento fabrikası bunu unutmayın. Birde size, müteşebbislere bir
üçüncü şeyim olacak. İster bu sahada olsun, ister başka yerde, bir su kay-
nağını belirleyin, bizde yardımcı olalım. Ekonomik olanı, bölge müdürümü-
ze, şube müdürümüze burada talimat veriyorum. Uygun bir su kaynağından
hidroelektrik enerji üretim tesisi kuralım. Onu da seçelim, teklif edelim, inter-
net sayfasına. Arkadaşımız şimdi size kapıları açacak, pazartesi günü sa-
bahı 8.30’dan itibaren, şube müdürlüğümüz isteyen herkese bu konuda tam
detaylı bilgi verecek. Eksik kalırsa Eskişehir ve Ankara’ya teşriflerinizi bek-
liyoruz.
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O halde üç oldu. Bir, termik santral, çimento fabrikası ve kömür işletme-
si. İki, hidroelektrik santral. Üç, tarıma dayalı sanayi. Üç tane şeyi başarma-
nız gerekir. Bunların sözünü alıyoruz. Bizde hazırız. Evet hepinizi hürmetle,
muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı günler dilerim. Sağ olun.

_________________
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DS‹ ETÜD Sonuçlar›

Tarıma Elverişli Arazi 466 383 ha

Sulanabilir arazi 436 559 ha

Etüd edilen arazi 70 972 ha

Sulamaya elverişli arazi 63 995 ha

Ekonomik olarak sulanabilir arazi 52 051 ha
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Kütahya, jeotermal kaynaklar aç›s›ndan ülkemizin en zen-
gin illerindendir.

• Bu kaynaklardan Turizm ve Isınmaya yönelik olarak fayda-
lanılmaktadır.

• Kütahya’daki Termal turizmi geliştirmek için yapılan çalış-
malar neticesinde 6 merkez, Bakanlar Kurulu kararı ile
"Termal Kaplıca Merkezi" ilan edilmiştir.

Bu merkezler;

Ilıca-Harlek, Gediz-Ilıcasu, Gediz-Muratdağı, Emet-Yeşil ve
Kaynarca, Simav-Eynal Kaplıcalarıdır.

KÜTAHYA’NIN GEL‹fiME POTANS‹YEL‹

Kütahya’da nüfus çoğunluğunun ana geçim kaynağı tarım ve
hayvancılıktır.

Kütahya'da toplam 386,951 hektar alanda zirai üretim yapıl-
maktadır.

İldeki seracılık çalışmaları genelde Simav İlçesinde yoğunlaş-
mıştır.
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Zengin seramik toprağı Kütahya’daki Porselen ve Çini Fabri-
kaları ile Eskişehir, Manisa, Bilecik'deki Tuğla Kiremit Fabrika-
larına hammadde olarak satılır.

Krom, Derince Limanından yurtdışına,

Kolemanit, Bandırma Boraks ve Asit Fabrikasına,

Manyezit'ten üretilen bazik refrakter, tuğla

Mermer ise büyük şehirlerde kullanılmak üzere pazarlanmak-
tadır.

Kütahya Yeralt› Kaynaklar› zenginli¤i bak›m›ndan
ülkemizin önemli bir flehridir;

Kütahya Merkez : Linyit kömürü, gümüş, manyezit,
kaolen, talk, kuvars

Altıntaş : Linyit kömürü, mermer, grafit,

Domaniç : Talk, kaolen,

Gediz : Linyit kömürü, antimuan, kurşun,

Emet : Boraks, kömür, demir,

Simav : Antimuan, kömür, demir, kuvars,

Tavşanlı : Kömür, krom, manyezit

36



ENERJ‹ POTANS‹YEL‹

Seyitömer Termik Santral›:

Kurulu gücü : 600 MW, 

Yıllık Üretimi : 3600 GWh/yıl

Tunçbilek Termik Santral›:

Kurulu gücü : 365 MW, 

Yıllık Üretimi : 1800 GWh/yıl
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SULAMA PROJELER‹

Ön İncelemesi Tamamlanan 474 ha, %1
Planlaması Tamamlanan 19 915 ha, %39
Kesin Projesi Tamamlanan 877 ha, %1
İnşa Halinde Olan 12 034 ha, %25
2006 Yılı Yatırım Programında Olan 183 ha, %1
İşletmede olan Büyük Su Projeleri 14 627 ha, %29
Tavşanlı Ovası Sulaması 6 053 ha, %11
Kütahya Sulaması 3 127 ha, %6
Çavdarhisar Sulaması 5 242 ha, %10
Söğüt Sulaması 205 ha, %1
İşletmede olan Küçüksu Projeleri 2 885 ha, %5
‹l Toplam› 50 395 ha, %100

6.2i- Toprak Kaynaklar› Potansiyeli ve Kullan›m fiekli

Köy Hizmetleri Etüd Sonuçlar›

Tarıma elverişli arazi 466 383 ha, %39

Çayır-Mera 76 089 ha, %6

Orman-Fundalık 604 607 ha, %51

Diğer Arazi 35 918 ha, %4

Toplam 1186 997 ha,

Sulanabilir arazi 436 559 ha, %37
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Di¤er Sulamalar

Toprak, Su Koop. Sulamaları (YAS) 6 913 ha %13

KHGM Sulamaları 7 591 ha % 18

Halk Sulamaları 29 876 ha % 69

Diğer Sulamalar Toplamı 44 380 ha %100

İl Genel Sulama Toplamı 94 775 ha
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KÜTAHYA M‹LLETVEK‹L‹ HASAN FEHM‹ KINAY’IN KONUfiMASI

Sayın Valim, değerli Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanım, Genel Mü-
dürüm, Devlet Su İşleri Genel Müdürüm Veysel hocam, Belediye Başkanım,
sayın Rektörüm, değerli il bürokratları ve değerli katılımcılar, sevgili hem-
şehrilerim, bende sizleri böyle güzel bir günde saygı ve sevgiyle selamlıyo-
rum. Ayrıca İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın düzenlemiş olduğu bu güzel et-
kinlik nedeniyle kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Devlet Su İşleri Ge-
nel Müdürümüz sevgili Veysel hocamız, bir gelenek başlattı. Kendisinden
önce konuşma yapan Belediye Başkanımızın ortaya koyduğu çalışmalarla
ilgili övgü dolu sözler sarf ettiler. Bende bu geleneği sürdürerek, son dere-
ce mütevazı şahsiyetiyle, ama 3 katrilyon civarında bir kaynağı kullanan bir
Devlet Su İşleri Genel Müdürü olması sebebiyle ve son dönemde ortaya
koymuş olduğu bu yüksek performansın, biraz evvel gayet iyi bir şekilde
hep beraber gözlemledik, Kütahya’ya yansıyan boyutunu ve bu nedenle
kendisine ben bir kez daha şükran duygularıyla, minnet duyguları, teşekkür
ediyorum.

Değerli dostlar, Kütahya ekonomisiyle ilgili söz almamın sebebi birazda
müktesebatımla ilgili. 1990 ve 1997 yılları arasında Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Genel Sekreterliği yapmış bir kardeşinizim. Daha sonrada iş dünyasında
yer aldık. Ticaret ve Sanayi odası Meclis Üyeliği görevini yaptım. Ta ki, 2002
yılı Kasım ayına gelinceye kadar. Bu süre zarfında Kütahya ekonomisiyle il-
gili tarihsel bir çok dokümanı tarama, araştırma imkanımız oldu. 1991 yılın-
da Kütahya’nın kalkınması yönünde dört önemli projeyi gündeme getirmiş-
tik. Bugün yaklaşık 15 yıl kadar sonra, bütün bu projelerin gerçekleşmiş ol-
duğunu sevinerek görüyoruz. Bunlardan birisi Dumlupınar Üniversitesinin
kurulmasıydı ki, bu yönde Kütahya çok büyük bir gayret sarf etmiştir. Ve so-
nunda 1992 yılı itibariyle Dumlupınar Üniversitemizin kuruluşu gerçekleş-
miştir. Tabi ki Dumlupınar Üniversitesi sayın Rektörümüzün ifade ettiği gibi,
hizmetler sektörü başta olmak üzere bir çok ilimizin ekonomik faaliyetini il-
gilendiren alanlarda çok önemli destek sağlamaktadır. Bundan önce, Kütah-
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ya ekonomisi yaklaşık 7.000 civarında asker barındıran Tugayın, kendisine
verdiği destekle devam etmekteydi. Ama Dumlupınar Üniversitesi çok daha
büyük kapasitede 40.000’e yaklaşan öğrenci potansiyeliyle, Kütahya eko-
nomisini özellikle hizmetler sektörünü ayakta tutan önemli bir merkezdir.
Bundan güç almaya devam edeceğiz tabi ki. Dumlupınar üniversitemizin
değerli Rektörünün de biraz evvel ifade ettiği tıp fakültesi konusu da önem-
li bir açılımdır. Buda bizler tarafından, milletvekilleri tarafından takip edil-
mektedir. Daha dün Sağlık bakanımızla bu yönde tekrar bir temasımız oldu.
Geçtiğimiz yıl, Rektörümüz ve Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Sağlık
Bakanımızı ziyaret ederek, Kütahya’da kurulması düşünülen, istenen tıp fa-
kültesi konusunda talepleri iletmiştik. Rektörümüzün belki açmadığı bir ko-
nu var. Burada bir yer talebi söz konusu, Sağlık Bakanlığının şu anda Evli-
ya Çelebi hastanesinin ek binası olarak yapımı süren binanın tıp fakültesi
amacıyla Dumlupınar Üniversitesine devri talep ediliyor. Bu yönde de Sağ-
lık Bakanımızla görüşmelerimiz sürüyor. Sağlık Bakanımız Kütahya’yı ziya-
ret ettiklerinde, bu konuyu daha derli toplu şekilde, daha teknik anlamda de-
ğerlendirme şansı bulacağız. Ama şu bilinmelidir ki değerli hemşehrilerim,
Kütahya Milletvekilleri olarak biz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra-
da ilimize sürekli bir şeyler kazandırmanın gayreti ve azmi içerisinde olaca-
ğız. Bize vermiş olduğunuz sorumluluk çok büyük. Bu sorumluluğu her ve-
sileyle ve tüm zaman dilimlerinde yaşadığımızı belirtmek isterim.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği döneminde bir
önemli çalışma daha yapmıştık. 1973 yılında İller bazında sıralama yapıldı-
ğında, Kütahya yaklaşık 17. sırada. Daha sonra 25, arkasından gelen plan
dönemlerinde hızla ne yazık ki gerileyerek en son 40. sıraya kadar gerile-
mişti. Bu dönem zarfında ortaya çıkan çarpıklığın nedenlerini biraz daha de-
rinlemesine sorgulama ihtiyacı hissetmiştik. Bu doğrultuda Kütahya’da ka-
mu yatırımları, evet büyük kamu yatırımları yapılıyor. Ama bunun ilin eko-
nomisine yansıyan, özellikle özel sektöre yansıyan boyutu eksik. Kamu ya-
tırım politikalarının sosyoekonomik gelişmesine yeterli katkı sağlamadığı bir
çalışmayla ortaya çıktı. Daha çok, enerji sektörü gibi Kütahya’nın mevcut
maden varlıklarına dayalı kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan ya-
tırımlar, ilin ekonomisini şekillendirmiş, oysa bir kalkınmadan söz edebilmek
için gerek kamu kesimini, gerekse özel kesimin birlikte dengeli bir şekilde
yürümesi lazım. Bu doğrultuda, biliyorsunuz 1980’li yıllardan itibaren özel
sektör öncülüğünde bir kalkınma politikası benimsendi. Çok gecikmelide ol-
sa, özelleştirme süreci Kütahya’da tamamlandı biliyorsunuz. Türkiye’de de
büyük bir hızla devam ediyor. Şimdi bu politikasının gereklerine Kütahya
olarak biz yeteri kadar hem göstermede, hem de o süreci iyi bir şekilde kav-
rayamadık. Ve bu nedenle Kütahya organize sanayi bölgesi kuruluş kanu-
nu 1973’te yayınlanmasına rağmen, aradan tam 19 yıl geçtikten sonra ka-
mulaştırma çalışması tamamlanmıştır. 1995’li yıllarda biz ancak Kütahya or-
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ganize sanayi bölgesinin arazilerini satışa çıkartabildik. Bu çok ciddi bir ge-
cikmedir değerli arkadaşlar. Kütahya’da kamu yatırımları genelde talep edi-
len unsur olduğu için, sürekli aklımıza kamu yatırımları talebi geldiği için, ne
yazık ki özel sektör bu doğrultuda gerekli ivmeyi sağlayamamış. Türkiye ge-
nelinde 1986 yılı çok kritik bir yıldır ve bütün Kayseri, denizli, Konya gibi bü-
yük sanayi merkezlerinin oluşumunda önemli bir dönüm noktasıdır. Organi-
ze sanayi bölgeleri, o yılda Türkiye genelinde pıtrak gibi ortaya çıkmıştır.
Ama biz ne yazık ki o süreci çok sonra, Türkiye ikinci önemli krizi yaşadığı
o on yıllık dönem içerisinde de biz organize sanayi bölgemizi tamamlayabil-
dik. Bu eksikliğimizi şu anda gören bir kadro siyaset yaptığı için, bakın ikin-
ci organize sanayi bölgesi hemen özelleştirmeyle birlikte bunu da fırsat bi-
lerek ve hükümetimizin de, tabi ki destekleri sayesinde ortaya çıkmıştır.
Azot fabrikasının hemen çevresinde ikinci organize sanayi bölgesi yapılan-
maktadır. Bu doğrultuda başta Maliye Bakanımız olmak üzere ki, özelleştir-
me safhasında ilk talebi biz ona iletmiştik. Destek oldular eksik olmasınlar.
Daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, Valiliğimiz, Belediyemiz, Tica-
ret ve Sanayi Odamız büyük bir çaba içerisinde şu anda parselasyon çalış-
malarına gelmiş durumdayız. Bu zamanla yarıştığımızın bir işaretidir.

Birinci organize sanayi bölgesi biraz evvel Belediye Başkanımız ifade et-
tiler, dolmuştur değerli arkadaşlar. İkinci organize sanayi bölgesi eğer yapıl-
mamış olsa, Kütahya’da teşvik kapsamından yararlanmak üzere bedelsiz
yatırım yeri tahsis eden hiç bir iş adamına yer gösterebilecek durumda de-
ğildik. Bu bir öngörüdür, geçtiğimiz dönemde yaşadığımız, o kaybettiğimiz
yılların telafisi anlamında, daha yasalar çıkmadan önce, daha bir süreç baş-
lamadan önce gözümüzü dört açarak bu süreçten İlimizi yararlandırmaya
çalışıyoruz. Bu tecrübelerle İnşallah daha önümüzde ortaya koyacağımız
çok güzel çalışmalar var. Biraz evvel değindiğim o dört proje içerisinde Kü-
tahya’nın teşvik politikalarıyla ilişkilendirilmesi konusu da vardı. 2002 yılın-
dan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kütahya Milletvekilleri sefer-
ber oldular değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz 4325 sayılı yasa, yani yatırım is-
tihdamının teşvikine ilişkin yasanın süresi dolmuş, yeni bir yasa çalışması
söz konusuydu. Bu doğrultuda Kütahya Milletvekilleri olarak bizler, yeni ha-
zırlanacak teşvik yasasının içerisinde Kütahya’nın da yer alması yönünde
Bakanlarımız ve Başbakanımız nezrinde yoğun bir trafik yaşadık. Çok yo-
ğun baskılar yaşadık. Şöyle, Maliye Bakanı biliyorsunuz ilkin 5350 yasa yü-
rürlüğe girerken Kütahya kapsam içerisinde yoktu. Maliye Bakanı üzerinde
oluşturduğumuz baskı nedeniyle şu sözü aldık. Dedi ki, hemen yarından iti-
baren Kütahya’nın da kapsama gireceği, bir teşvik yasasını hep beraber ça-
lışarak çıkartacağız. Söz mü söz, ve bu söz yerine getirilmiştir, bir sene ge-
cikmelide olsa, Kütahya’nın da teşvik kapsamında yer alacak şekliyle 5084
sayılı yasa, 5350 sayılı yasa yürürlüğe girmiştir. Kum saati çalışmaktadır,
yarısı boşalmıştır. 2007 yılı sonuna kadar eğer yatırımcılarımız, Kütahya’da
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yatırımlarını gerçekleştiremezse, işletme safhasına gelmezse 2008’de bu
yasa sona erecektir. 2007’ye kadar yatırımlarını yapanlar içinse, beş yıl da-
ha bu yasadan yararlanma imkanı söz konusudur.

Ben buradan, bakın bir taraftan Kütahya ikinci organize sanayi bölgesi-
ni oluşturuyoruz, diğer taraftan toplu iş merkezleri noktasında da bazı çalış-
malarımız var. Kütahya sanayisi, Kütahya küçük sanayi sitesi yaklaşık 150
ila 300 metre karelik, hatta 300 metre kare ancak önündeki alanı imar dışı
bir takım uygulamalarla kapatmak suretiyle elde edebiliyor. Bu kadar bir fi-
ziksel alana sahip olabiliyor. Bu tamirci kültürüyle oluşmuş küçük sanayi si-
teleridir. Oysa şu anda biliyorsunuz, servis ağları hızla otomotiv sektöründe
yaygınlaşıyor. Bu yönde de önemli rekabet kurulunun almış olduğu bazı ka-
rarlar var. Sektörün kendine göre bir gelişme istikameti, stratejisi var. Bu
doğrultuda bu yerlerin yeterli olmadığını biliyoruz. Peki o zaman ne yapma-
mız gerekir, toplu iş merkezi adı altında bir örgütlenmeye giderek, koopera-
tifleşmek suretiyle bu sefer en azından 500 metrekarelik kapalı alanlara sa-
hip sanayi siteleri oluşturmamız lazım. Kütahya’nın eksik olan en önemli şu
anda basamaklarından sanayileşme merdivenlerinden çıkarken ihtiyaç du-
yacağımız konu, fiziki anlamda kendisine cevap verecek, orta ölçekli işlet-
melerin kurulmasına imkan verecek, fiziki büyüklükte sanayi siteleridir. Bu-
nu gittiğiniz zaman Konya’da bulabilirsiniz, Gaziantep’te bulabilirsiniz ve
Türkiye’nin sanayileşmiş bir çok ilinde bulabilirsiniz. Bugün kiralamak iste-
diğiniz diyelim ki, bina 10.000 metrekare veya 20.000 metrekare büyüklük-
te bina ihtiyacınız olsa, Konya’ya gittiğinizde size en az on tane alternatif
gösterebilirler. Bu önemli bir altyapıdır. Bu Kütahya’nın önemli bir eksikliği-
dir. Bu eksikliğin giderilmesi tabi ki başta Sanayi Ticaret İl Müdürlüğümüz,
Valiliğimiz, Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız gibi sivil toplum kuruluş-
larının görevidir. Ben bugüne kadar ortaya konan bu çalışmalar nedeniyle,
Sanayi Ticaret İl Müdürümüze özellikle teşekkür etmek istiyorum. İkinci or-
ganize sanayi bölgesinde de, birinci sanayi bölgesinde de teknik anlamda,
işleri sonuçlandırmak adına yürekten bir performans ortaya koymuştur.
Kendisini biz il bürokratları içerisinde, Kütahya’nın ekonomisine en büyük
katkı sağlayan bir arkadaşımız olarak sürekli izliyor ve taktir ediyoruz. Ben-
den sonra yapılacak iki konuşma daha var. Süreyi oldukça aştığımı da bili-
yorum. O nedenle hepinize tekrar saygı ve sevgiler sunuyorum. Teşekkür
ediyorum.

_________________
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SANAY‹, T‹CARET VE ENERJ‹ KOM‹SYONU BAfiKANI
KÜTAHYA M‹LLETVEK‹L‹

DR. SONER AKSOY’UN KONUfiMASI

Muhterem Valim, kıymetli Milletvekili kardeşim, kıymetli Rektörüm, de-
ğerli bilim adamları, kıymetli Belediye Başkanım, çok değerli bürokratlar,
kıymetli Belediye Başkanlarım, Genel Meclis Üyelerim, iş adamlarımız, kıy-
metli hemşehrilerim, çok değerli gençlerimiz, dışarıdaki güzel havayı terk
edip bu karanlık salonda Kütahya’nın sorunlarını dinlemek üzere, öğrenmek
üzere gelen, değerli öğrencilerde başta olmak üzere bütün bu saydığım ze-
vatı saygıyla selamlıyorum.

Bir ülkenin kalkınması, nasıl toplu olarak stratejik bir planlama ile ve bu-
na bağlı diğer hususların birleştirilmesiyle oluyorsa bir vilayetin kalkınma-
sında farklı bir konum yoktur.

Bu bakımdan Kütahya’mızın gerçekten potansiyellerini, varlığını, ekono-
mik, sosyal, ticari, kültürel, sanatsal değerlerini bütünüyle ortaya koymadan
ve bunların nasıl bir potansiyel taşıdığını tam manasıyla kavramadan, bu
noktada çok ciddi adımlar atmak mümkün değildir. Bu güne kadarda nite-
kim bu tür araştırmalar yapılmış olmakla beraber, gerçek manasıyla ortaya
konulamamış ve bunun sorunlarına çok ciddi adımlar atılamamıştır. Aslında
bundan önceki dönemlerde, biraz devletçi politikaların hakim olduğu ülke-
mizde Kütahya’mız da bu politikanın daha da yoğun olduğunu gördüğümüz
için halkımızın müteşebbis ruhu biraz körelmiştir. Bildiğiniz gibi Kütahya’da
pek çok kamu kuruluşları vardı. Kamu kuruluşlarında çalışmak öncelik arz
ediyordu. Çocuklarımızı ve işçilerimizi buralarda yerleştirmeyi en büyük me-
sele, en büyük problem olarak kabul ediyorduk. Milletvekilleri de bu istika-
mette gayretler yaparak imkan sağlıyorlardı. Tabi bu hal, maaşı al başı sal-
la hesabı içerisinde insanları da bir noktada tembelliğe de itebilecek psiko-
loji. Halbuki biz istiyoruz ki, insanlar kendi ayakları üzerinde dursunlar, her
biri müteşebbis bireyler olsun, her biri kendi işini kurabilecek aktivitede,
enerjide ve bilgi birikiminde olsun. Nitekim bunlara da sahip olduğumuzu
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görüyoruz. Gençlerimizde de bunu görüyoruz, değerli iş adamlarımızda bu-
nu görüyoruz. Nasıl görüyoruz, imkan ve fırsat verildiğinde derhal patlama-
nın tecelli ettiğini görüyoruz. Şu anda yapılan çalışmalar Kütahya’yı bu pat-
lama noktasına getirmiştir. Hatta, 2002 yılından itibaren de patlamalar teza-
hür etmiş, yirmi senedir, yirmibeş senedir dolduramadığımız organize sana-
yi bölgesini doldurmuş bulunuyoruz. Bu önemli bir hadisedir. Benim yüre-
ğimden her zaman, buradaki organize sanayi bölgesinin 1972’de temeli atıl-
mış olmasına rağmen, yapılamamış olmasının yarası vardır. Çünkü ben o
zaman Devlet Planlama Teşkilatı’nda proje değerlendirme uzmanı olarak
çalışıyordum. Ve Arçelik buzdolabı fabrikası kurmak için bir proje gönderdi.
Gönderdiği projede 250 bin adet o zamanki rakamlar itibariyle söylüyorum,
no frost olmayan, evlerdeki annelerimizin buzluklarını kazıdığı buzdolapla-
rından yapmak üzere bir proje gönderdi. Bu projeyle kendileri Gebze’deki
çamaşır fabrikasının yanına kuracaklardı. Biz o günkü şartlarda dedik ki, İs-
tanbul’da bunu artık kurmayın, oralardan iskan temini zor olur, gelin Anado-
lu’ya bunu kurun dedik. Ve Kütahya maalesef organize sanayi bölgesini ta-
mamlayamadığı için Eskişehir’i tavsiye ettik. Bu tavsiye üzerine Pazar araş-
tırması yaptılar, o zaman ihracat söz konusu değildi. Türkiye’deki ev sayısı,
evlenme sayısı yıllık ihtiyaçları dikkate alarak ve oradan sevk imkanları da
göz önünde bulundurularak, Eskişehir’e gelip ilk fabrikayı orada Koç, Arçe-
lik’in fabrikasını kurdu ve arkasından çorap söküğü gibi Eskişehir’e peş pe-
şe fabrikalar geldi. Ve bugünkü Eskişehir, bugün 4. Organize Sanayi Bölge-
sine ulaşmasının ana nedeni de işte o fabrikadır. Keşke o zaman Kütahya
bu işini bitirmiş olsaydı da, o fabrikayı Kütahya’ya getirme imkanımız olsay-
dı. Bu tür organize sanayiler son derece önemli.

Bakın şimdi, Allah’a şükür son iki senede % 80’i bitmiş olmasına rağ-
men, bir türlü % 20’lik bir yatırımın yapılamamasından dolayı, % 20 veya
% 30 mertebelerinde dolulukla hayatını sürdürmeye çalışan bir organize sa-
nayi bölgesi. % 20’lik bir aktiviteyle 2003-2004 yılında yapılan değerlendir-
meler ve 1 - 1.5 trilyonluk bir ilaveyle organize sanayi bölgesi bugün % 100
doluluk noktasına geldi ve ikinci bir organize sanayi bölgesini de açmış bu-
lunuyoruz. Tabi kalkınmada öncelikli yöre olmanın da bunda özellikli bir hu-
susu var, onu da elbette inkar edemeyiz. Oradan sayın Kınay’ın bahsettiği
gibi, hakikaten arkadaşlarımızın çok değerli çalışmaları olmuştur. Özellikle
bir indeks değişikliği yapılmış planlamada daha önce sadece, gayri safi mil-
li hasıladan Kütahya’nın aldığı pay dikkate alınıyordu ve biz gidemiyorduk,
1600 dolardı, bizimki 1800 dolardı. 1601 dolar alan bile kalkınmada önce-
likli yöre olamıyordu. Sonra biz, sosyal ve ekonomik endeks denilen bir en-
deksin dikkate alınması lazım geldiğini ısrarla söyleyince, bunu daha doğru
buldular, kabul ettiler ve bizim Kütahya bu çemberin içine girmiş oldu. Tabi
bu çok önemli bir fırsattır ve belli bir süresi vardır bunun. Bu süre bittikten
sonra da bu imkan ortadan kalkacak, bütün teşviklerde her gün AB’ye de gi-
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recek bir ülke olmamız dolayısıyla, bütün bu teşviklerde kalkacaktır. Bütün
sübvansiyonlar kalkacak, yani bireyler daha çok kendi ayakları üzerinde du-
rabilecek, sosyoekonomik imkanlara sahip olması gerekiyor. O bakımdan
bu teşvik döneminde, bu ilk hamlede en büyük işlemi Kütahya’nın yapması
gerekiyor. Ve bunun sonunda da, gerekli yatırımları tamamlayarak önümüz-
deki yıllarda büyük bir performans ve verimlilikle hayatını sürdürmesi gere-
kiyor.

AB’ye girdiğiniz zaman teşviklerin kalkacağını söyledim. Yalnız bir teşvik
kalacak, o da Argeyle alakalı teşviktir, araştırma ve geliştirmeyle ilgili teşvik-
tir. Bu teşvik devam edecektir. Tabi bu teşviki de hem sanayicilerimiz yapa-
bilir, hem üniversite mensupları yapabilir, hem üniversite sanayi işbirliği şek-
linde yapabilir. Sayın Rektörümüz biraz önce tabi çok güzel konuşmasında
ifade ettiği gibi bizim bu noktada üniversitemiz Türkiye’nin sayılı üniversite-
leri haline gelmiştir. Üniversiteyle çok ciddi ilişki halinde olmamız, üniversi-
te sanayi işbirliğini, üniversite sanayi Pazar zincirini mutlaka oluşturmamız
gerekiyor. Aksi takdirde ürettiğimiz malları pazarlamada her gün güçlük çe-
keriz, çünkü insanlarımız artık daha müşkülpesent bireyler olmaktadır. Da-
ha zor beğenen bireyler haline gelmektedir. Ve daha ucuz ve daha kaliteli
mamul istemektedir. Bunu da sağlamanın tek yolu üniversiteyle, bilim
adamlarıyla işbirliği haline gelip, arge çalışmaları yapmaktır. Ben ümit edi-
yorum ki, Dumlupınar 2003 yılından itibaren veya kurulduğu günden bu gü-
ne kadar artan bir grafikle bu arge çalışmalarını yapıyor, sanayile olan iliş-
kilerini sürdürüyor ve sanayi - üniversite işbirliğinde her yıl daha fazla pro-
jeleri gündeme alıyordur. Bir kere bunu sağlama almak ve bu istikamette
böyle çalışan bir rektörümüzün olması, bizim için bir fırsattır, bir imkandır.

Üniversitemiz böyle olunca, bürokratik kadromuzu çok iyi biliyoruz, 3.5
senedir çalışıyoruz Kütahya bürokrasisiyle, başta sayın Valimiz olmak üze-
re onlara da fevkalade görevlerini yapmaktadırlar, titizlikle görevlerini ifa
ediyorlar ve özellikle zaman söz konusunda ricalarımız olduğu zaman işle-
rini bırakıyorlar, bütün işlerini gece gündüz demeden. süresinde işleri hatta
daha kısa sürede bitirmek için gayret gösteriyorlar. Böylece Kütahya’nın bü-
rokratik takımı da hamle yapacak, yatırım yapacak, kalkınmaya hizmet ede-
cek iş adamlarımızın bir noktada emrine amade çalışmalar yapmaktadırlar.
Halkımızın emrine amade çalışmalar yapmaktadırlar. Bunun dışında sessiz
kahramanlarda var. Biraz önce sayın Veysel Eroğlu’nu dinledik, neler yap-
mış Kütahya’mız için görüyorsunuz. Bu sessiz kahramanımız bir Kütahya
gönüllüsü bizim doğal bir hemşehrimiz, ayrıca bizim değerli Milletvekilimiz
rahmetli olunca, Allah sizlere ömür versin, kendisini de fahri milletvekili ilan
ettik. Dolayısıyla bir milletvekilimiz gibi hakikaten Kütahya’nın problemlerini
biliyor, ve yakından ilgileniyor. Onun için ben huzurunuzda hassaten kendi-
sine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ve fahri hemşehriliği de resmiyete
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geçirmek üzere, biraz önce değerli Belediye Başkanıma teklifte bulundum,
Belediye Meclisinin derhal karar alacağını, böyle kıymetli bir kardeşimiz için
de fahri hemşehrilik beratını kendilerine takdim edeceklerini, Mecliste karar
alarak bunu perçinleyeceklerini ifade ettiler. Sayın Başkana da teşekkür edi-
yorum.

İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın çok değerli hocaları bizim ricamızı kırma-
dılar. Özellikle sayın Prof. Dr. Ahmet İncekara kardeşimiz bizim çok sevdi-
ğimiz bir kardeşimizdir. İstanbul Millet Vekili sayın Halide İncekara’nın eşi-
dir. Bu vesileyle yakınen tanışıyoruz. Bana Vakıftan bahsedince bende ken-
dilerinden rica ettim, sayın Valimizle beraber böyle bir toplantı yapabilirmi-
yiz dedim. Dediler ki, yapabiliriz yalnız üç ay Kütahya’yı bir araştırmamız la-
zım. Hocalarımızla beraber sanıyorum defalarca geldiler Kütahya’nın çeşit-
li potansiyellerini tespit ettiler ve ince ince işlediler ve öğleden sonraki top-
lantılarda burada elde ettikleri bilgi ve dokümanları bizlere aktaracaklar. İş
adamlarımız notlar alacak ve elde edilen bilgiler çerçevesinde artık biraz
daha bilimsel bir tabana oturan bir ortam görülecek ve o ortam içerisinde
adımlarımızı daha sağlam bir zeminde inşallah yürüteceğiz.

Görüyorsunuz özellikle son üç senede kalkınmada öncelikli yöre olma-
nın neticesiyle ve ciddi bir siyasi iradenin mevcudiyetiyle Kütahya’mız deği-
şen Türkiye’nin çarkına ayak uydurabilmiştir. Bundan önce Marmara bölge-
sinde veya Ege bölgesinde veya İstanbul civarında meydana gelen atılım-
lar ve gelişmelerden adeta haberi olmuyordu Kütahya’nın. O kendi içersin-
de, sarmal bir vaziyette dışarıya açılmamış durumda idi. Bunda tabi en
önemli etkilerden bir tanesi, Türkiye’nin toplu değişimini sağlayan bir siyasi
stratejik planlama ve politikanın olmayışı, ikincisi de siyesi iradenin olma-
masıyla alakalıydı. Bakınız gerçekten demokratik hayata geçişimizi 1950 yı-
lı olarak kabul edersek, 2006 yılı söz konusu 56 yıl geçmiş demokrasinin
Türkiye’ye gelişi. 15 Mayıs, 14 Mayıs 1950 tarihi gerçekten demokrasiye
geçiştir. 56 yılda 59 hükümet değişmiş. Şimdi burada hükümetler demek ki
siyasi iradelerini koyamamışlar, koyma imkanı ve fırsatını bulamamışlar, da-
ha vaziyeti görmeden devrilmişler, yenileri kurulmuş. İlk defa bu kadar uzun
süreli siyasi iradesini ortaya koyan ve daha siyasi iradesinin ilk gününde ne-
ler yapacağı hakkında önceden planlamalarını, stratejilerini ilan eden bir hü-
kümetin, 3.5 senelik çok ciddi bir icraatını ve iradesini görüyoruz. Ülkelerin
güçlerini meydana getiren güç denklemlerinde en büyük parametre siyasi
iradedir. Bir ülkeyi güçlü yapan husus, ülkenin sabit ve değişken değerleriy-
le, bu bilimsel bir ifadedir ki bunlar coğrafi şartlarla insan potansiyelidir.

Stratejik planın ve siyasi iradenin çarpımıyla meydana gelir bir ülkenin
gücü, güç denklemi bu çarpanlardan meydana gelir. Siz istediğiniz kadar in-
sanlarınızı yetiştiriniz, coğrafi koşullarınız dünyanın tam ortasında en güzel
transport merkezinde olsun, stratejik planları da güzel yapın, ama siyasi ira-
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deyi ortaya koyamıyorsanız güç denkleminiz sizin sıfırdır veyahut ta nega-
tiftir, veyahut ta çok küçük bir değerdedir. O zaman başka ülkeler, başka ya-
tırımcılar sizi fazla önemsemezler. Bu güç denklemini ayakta tutabilmek için
stratejik planlamanın, siyasi iradenin coğrafi şartların ve insan potansiyeli-
nin mutlaka kamil manada ..................... edilip bir araya getirilmesi gerekir.
Bunu küçültebiliriz, Kütahya’mız içinde yapabiliriz. Şimdi il genel meclisi ar-
tık Kütahya için muhtardır, bütün üyeleri seçilmiştir. Kütahya için de strate-
jik bir planlama yapabilir. İl genel meclisi üyesinin komisyonları vardır. Bü-
yük Millet Meclisinde olduğu gibi, orda da komisyonlar vardır. Plan Bütçe
komisyonu vardır, eğitim komisyonu vardır, sağlık komisyonu vardır. Dola-
yısıyla bunlarda Kütahya için bu mevcut bilgilerin çerçevesi içerisinde uzun
vadeli planlamalar, stratejik planlamalar oluşturabilirler. Kütahya’nın coğraf-
yasını biliyorlar, insan potansiyelimiz hazırdır, siyasi irade Ankara’da devam
etmektedir. O zaman Kütahya’nın güç potansiyeli, güç denklemi her gün bü-
yüyecektir. Çünkü bu çarpanlardan ileri geliyor ve biz bu Kütahya’nın güç
denklemini büyüteceğiz arkadaşlar. Bu noktada da kendimiz ahdetmiş bu-
lunuyoruz, bütün bürokrat arkadaşlarımız ve sayın Valimiz bu noktada müt-
tefiktir. İl genel meclisi üyelerimiz, Belediye ve belediye meclisi üyelerimiz-
de bu heyecan içerisindedirler. Göreceksiniz, önümüzdeki günlerde çok bü-
yük gelişmeler olacaktır.

Yalnız, Kütahya’da organize sanayi bölgesi değil, Tavşanlı’da, Simav’da
ve Gediz’de organize sanayi bölgeleri yapıldı. Şu anda Gediz organize sa-
nayi bölgesi on senedir inşa halinde imiş ve on senenin sekiz senesinde 6
trilyon para harcamışlar, bitirememişler. Son iki senede biz oraya 6 trilyon
daha havale edince organize sanayi bölgesi bitti ve şu anda hem açılışını
yaptık Sayın Valimizle ve Enerji Bakanımızla beraber, hem orada yapılacak
yatırımların temel atma törenlerini attık. İki büyük tesis Kütahya’nın Gediz il-
çesi gibi bir yerde şu anda yatırım yaptı, üçüncü yatırımda şu anda sırada,
onlarında temellerini yakında atacağız. Zaten kırk parsel, ondört parseli git-
ti. Tabi kalkınmada öncelikli yöre olmanın bunda çok büyük önemi var. İz-
mir’e yakın olmanın avantajı var. Böylece bütün organize sanayi bölgeleri-
miz dolmuş olacak. Bakın şunu katiyetle söyleyeyim, Kütahya’da ikinci or-
ganize sanayi bölgemizde inşallah çok kısa zamanda dolacaktır. Bunda hiç
kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye değişiyor, Kütahya değişiyor, bu değişim
ve gelişim içerisinde mutlaka biz çok önemli adımlar atacağız. Bu duygu ve
düşüncelerle tekrar yapılan bu toplantının ve bu toplantıya katılanların, ha-
zırlayanların, destek verenlerin hepsine teşekkür eder, saygılar sunarım.

_________________
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KÜTAHYA VAL‹S‹ OSMAN AYDIN’IN KONUfiMASI

Sayın Milletvekilleri
Sayın Belediye Başkanı
Sayın Rektör, sayın bürokrat ve akademisyenler
Sayın genel müdür, sayın Kütahyalılar
Ve basınımızın güzide temsilcileri
Valiliğimizin destekleriyle İktisadi Araştırmalar Vakfının düzenlenmiş ol-

duğu toplantıya katılımınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinize se-
lam ve saygılarımı sunuyorum.

Çok değerli bilim adamlarını, iş adamlarını, siyasetçileri ve bürokratları
bir araya getiren ve bunun sonucunda İlimiz için yeni bir vizyon oluşturacak
bu toplantının sonuçlarının faydalı olacağına inancım tamdır. Bu nedenle
toplantıya emeği geçen vakıf yöneticilerine, tebliğleri ile katkıda bulunan
çok değerli panelistlere İlimiz adına şükranlarımı sunuyorum.

Bildiğiniz üzere Kütahya İlimiz Batı Anadolu İç Ege kısmında yer alan,
coğrafi konum ve iklim özellikleri göz önüne alındığında Orta Anadolu ile
Ege Bölgesi arasında geçiş bölgesinde olan bir yerdir. Yine İlimiz önemli şe-
hirlere ve limanlara eşit özellikte olup, karayolu ve demiryolu bakımından bir
kavşak noktasındadır.

Kütahya İli yerleşim tarihi itibariyle yedi bin yıllık bir geçmişe sahip olup,
topraklarında barındırdığı uygarlıklara ait çok zengin ve kültürel bir mirasın
da sahibidir. İlk topraklarında sanatçı ve müzisyen kimlikleriyle Frigler, hey-
keltıraşçılıkları ile ünlü Roma ve Bizanslılar, anıtsal mimaride ileri gitmiş
edebiyatçısı ve şairi, mutasavvıfı bol Selçuklular ile devamında Germiyan
Beyliği ve Osmanlılar hüküm sürmüşlerdir. Bu günde Kütahya’mızda tarih-
ten gelen kültürel mirasın etkilerine çini sanatımızın da, işlemelerimizin de
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seramik ve porselen üretimimizin de literatüre geçmiş sanatçılarımıza da
rastlamak mümkündür.

2000 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre İlimizin toplam nüfusu
656.903 olup, yıllık nüfus artış hızı binde 12,81’dir. Kütahya İli nüfus büyük-
lüğü açısından Türkiye geneli itibarıyla 81 İl içerisinde 34’ncü sırada yer
alıp, ülke nüfusunun 0,97’sini ve bölge nüfusunun %7,34’ünü oluşturmakta-
dır.

Yine 2000 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Kütahya ilinde 6 yaş ve
nüfusun içinde okuma yazma bilenlerin oranı %98’dir.

Faal nüfusun tarımdaki payının %66,9, madencilik ve taş ocakçılığında
payının %3,0, imalat sanayi iş kolundaki payının %6,2, ticaret kolundaki pa-
yının %4,87, inşaat iş kolundaki payının %3,1 ve toplum hizmetleri iş kolun-
daki payının %12,4 olduğu görülmektedir.

Buradan hareketle İl ekonomisinin tarım, hayvancılık,imalat sanayi ve
madencilik sektörlerine dayandığı söylenebilir. Kütahya’nın 2001 yılı Türki-
ye İstatistik Enstitüsü verilerine göre kişi başına gayri safi milli hasılası
1,805 $ dır. İlin toplam gayri safi yurt içi hasılası 1 milyar 446 milyon YTL
dir. Sosyo ekonomik gelişmişlik açısından 81 İl içerisinde 40’ncı sıradadır.

İlimiz topraklarının yaklaşık %34,5’lik bölümünde tarım yapılmaktadır. İl
toplam tarım arazisinin %89,6’lık gibi büyük bir bölümü tarla alanı olarak
kullanılmakta olup, yine toplam tarım arazisi içinde %1,75’lik pay ile sebze
arazisi ikinci büyük alanı %1,52 ile ağ ve meyvelikler arazisi üçüncü büyük
tarım alanını oluşturmaktadır. İl Genelinde sulanabilir tarım arazisi miktarı
201,210 hektar olup, sulanan tarım arazisi ise, sulanabilir tarım arazisinin
ancak %29,4’ü kadardır.

İlimiz ekonomisinde hayvancılıkta önemli bir yere sahiptir. İlde tüm ilçe-
lerde hayvancılık yapılmakla birlikte Merkez, Simav, Aslanapa, Tavşanlı ve
Gediz ilçelerinde küçükbaş hayvancılık yine Merkez, Tavşanlı, Simav, Ge-
diz ve Altıntaş ilçelerimizde büyükbaş hayvancılık yoğun olarak yapılmakta-
dır.

İldeki ormanlık alan İl yüzölçümünün yaklaşık %52’sini kaplamakta
olup toplam 617,034 hektardır. Domaniç, Emet, Merkez ve Simav İlçeleri-
nin bazı bölgelerinde çok kaliteli orman alanları mevcuttur. İl orman alan-
larının %86,5’i koruluk ve bu alanın %56’sı ise verimli koruluk alandan
oluşmaktadır. Baltalık orman alanı ise İl orman alanının %13,5’unu kapsa-
maktadır.

Kütahya ili maden rezervleri ve enerji kaynakları açısından da oldukça
zengin bir ildir. İlimizde bulunan madenlerin Türkiye madenleri içindeki yeri
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incelendiğinde Türkiye rezervinin Bor tuzunda %45.44’nün, manyezitte
%31,44’nün, Kömürde % 7.06’nın, demirde %6,37’nin ve manganezde
% 6,32’nin ilimizde olduğu görülecektir.

Yine ilimiz Jeotermal enerji bakımından da zengin kaynaklara sahip
olup, Türkiye’de bulunan 240 jeotermal kaynaktan 32 adedi ve Türkiye ge-
nelinde ilan edilmiş 34 termal turizm merkezinden 5 adedi ilimiz sınırları
içindedir.

İlimiz gerek jeotermal enerji kaynakları, gerek tabii güzellikler ve gerek-
se tarihi ve kültürel açıdan önemli bir turizm potansiyeline sahip olup son
yıllarda Valiliğimiz önderliğinde tanıtım ve yeni tesisler kurdurulması yö-
nünde yoğun çalışmalar yürütülmekte ve önümüzdeki yıllarda il genelinde
yayla turizminin ye sağlık turizminin yerleştirilmesine çalışılmaktadır. Bu
amaçla Valiliğimiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız önderliğinde 24 Ma-
yıs - 24 Haziran 2006 tarihleri arasında Kütahya destinasyonu çalışmala-
rına başlanarak ilimizin tanıtımı konusunda yoğun faaliyetler sürdürüle-
cektir.

Kütahya sanayisi de var olan yer altı ve yer üstü kaynaklara dayalı ola-
rak şekillenmiştir. Kütahya’da sanayi ağırlıklı olarak ilin tarımsal ve doğal
kaynaklarına dayalı olarak gelişmiştir. İlde yetiştirilen bitkisel ürünler şeker,
un ve yem fabrikalarının hayvan varlığı halıcılığın, orman varlığı keresteci-
liğin, maden varlığı madencilik faaliyetleri ile maden kimyasalları üreten fab-
rikaları, nitelikli toprak ise çinicilik ile tuğla ve kiremit fabrikalarının kaynağı-
nın oluşturmuştur.

Bugün itibariyle ilde toplam 292 sanayi kuruluşu faaliyet göstermektedir.
Bu sanayi kuruluşlarından 6 adedi Kamuya ait olup, 286 adedi özel sektör
tarafından kurulmuştur, Bu sanayi kuruluşlarından toplam 17.320 kişi istih-
dam edilmektedir. İl imalat sanayinin bölgesel açıdan merkez ilçede yoğun-
laştığı (146 adet) ve bununla birlikte azımsanmayacak sayıda Simav (46
adet), Tavşanlı (46 adet) ve Gediz (31 adet) ilçelerinde de faaliyet gösteren
firmalar bulunduğu görülmektedir. İl sanayisinin sayısal dağılımında Merkez
ilçede bütün sektörlerde sanayi işletmeleri faaliyet gösterirken genelde se-
ramik, porselen, çinicilik, gıda, taş toprak, madeni eşya, makine sektöründe
faaliyet gösteren firmaların daha yoğun olduğu görülmektedir. Simav ilçe-
sinde orman ürünleri, mobilya ve gıda sanayinin, Tavşanlı ilçesinde gıda,
madencilik, taşocakçılığı sektörlerinin, Gediz ilçesinde ise seramik, porse-
len, çinicilik hariç diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların bulunduğu
dikkat çekmektedir.

Son yıllarda sanayinin gelişimini temin ve alt yapısını hazırlamak ama-
cıyla Valiliğimiz önderliğinde yerel kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ha-
linde çalışmalara hız verilmiş olup, Kütahya merkezde kurulu bulunan 1’nci
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Organize Sanayi Bölgesinin doldurulmasına ve büyük yatırımcılar için ye-
terli büyüklükte arsa temin edecek 2’nci Organize Sanayi Bölgesinin kuru-
luşuna hız verilmiştir.

Gediz ilçemizde kurulmuş bulunan Gediz Organize Sanayi Bölgesinin
yatırımı tamamlanmış olup, burada arsa tahsislerine başlanılmıştır. Bölge-
nin tam kapasite olarak faaliyete geçirilmesini temin amacıyla Valiliğimiz ve
yerel kurum ve kuruluşlar çaba sarf etmektedirler.

Simav İlçemizde kurulma aşamasında bulunan Karma Organize Sanayi
bölgesine ilave olarak ilçede Seracılığın gelişmesine büyük katkıda buluna-
cak Tarıma Dayalı İhtisas Seracılık Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşuna
başlanılmış olup, yer secimi çalışmaları tamamlanmıştır.

Tavşanlı ilçemizde kurulmakta olan Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak yine
çalışmalar hızla devam ettirilmekte ve bu bölgemizin de 2007 yılı başında
faaliyete geçirilmesine çalışılmaktadır.

Yine bilindiği üzere ilimiz 5084 sayılı Kanunda değişiklik yapan 5350 sa-
yılı Kanunla Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkındaki Kanun kapsamı-
na alınmış olup, yatırımcılarımızın bu kanununun sağladığı teşviklerden
azami ölçüde faydalanmasını temin amacıyla Valiliğimiz önderliğinde kurum
ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmış olup, halem faaliyette bulu-
nan veya yeni yatırım yapacak Müteşebbislere gereken yardım ve destek
olabildiğince sağlanmaktadır. Bu amaçla Valiliğimiz bünyesinde sanayicile-
rimizin bilgilendirilmesinin temini için, bir proje bürosu ile ticaret ve sanayi
odamızla müştereken KOSGEB sinerji odağı açılmıştır. Yapılan çalışmalar
sonucu ve 5084 sayılı kanunun etkisiyle İlimizde yeni yatırımlara hız veril-
miş olup, sanayi kuruluşlarının proje çalışmalarının olduğu bilinmektedir.

İlimiz genelinde yatırımların sürdüğünün bir göstergesi de 2005 yılı ihra-
cat ve ithalat rakamlarıdır. İlimizin 2005 yılı ihracatı 93.331.036 $, ithalatı ise
71.963.743 $ dır. Burada ithalat rakamları incelendiği zaman yaklaşık 72
milyon dolarlık ithalatın 27 milyon dolarının sanayinin yatırım malı olan ma-
kine, alet ve parçalarının olduğu dolayısıyla bu da 2005 yılı içerisinde sana-
yicimizin yatırım yaptığının bir göstergesi olarak algılanmalıdır.

Yukarıda sayılan özellikler göz önüne alındığında İlimiz gerek yetişmiş
insan gücü gerek yer altı yer üstü kaynakları yönünden zengin bir potansi-
yele sahip olduğu apaçık görülmektedir. Bu kaynakların gerektiği bir şekilde
değerlendirilmesi halinde İlimizin şu andaki bulunduğu yerden daha üst se-
viyelere geleceğine inancımız tamdır.

İktisadi Araştırmalar Vakfının düzenlemiş olduğu bu toplantının da yuka-
rıda belirttiğim amaca yönelik olarak çok büyük katkılar sağlanacağına bun-
dan sonraki çalışmalarımıza ivme kazandıracağına konuşmamın başında
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da belirttiğim üzere bizlere yeni bir vizyon ve hedef göstereceğine tüm kal-
bimle inanmaktayım.

Çalışmalarından ötürü tüm emeği geçenlere teşekkür eder, saygılarımı
sunarım.

_________________
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BAfiKAN: DR. MURTEZA ZENG‹N

Açılış oturumunun uzaması nedeniyle, çalışma oturumunu öğleden son-
raya bırakmak zorunda kaldık. Birazda isabetli oldu. Yorgunluğu da bir şe-
kilde atmış olduk. Tabi öğleden sonraki çalışmaların bir kaderi, sabahki ka-
labalık dinleyiciyi bulamamaktır. Bu her yerde aynen geçerli, burada da ama
yine görüyorum ki salonun yarısı dolu, başka yerlerde daha da farklı bir du-
rum söz konusu olabiliyordu. Bu vesileyle herkesi selamlıyorum.

Açış konuşmalarında, üzerinde özellikle durulan Kütahya suyunun öne-
mi, kömürün önemi ve buna benzer kaynakların toprağın öneminin yanın-
da, teşebbüs gücünün de ortaya çıkarılması gerektiği vurgulandı. Eksik olan
zannediyorum, bu düşünülüyor. Bu bakımdan suyun, ateşin bize ortak ola-
bilmesi, yıldırımında bize tutsak haline gelebilmesi için eksiklerin bir şekilde
tamamlanması gerekiyor. Bu bakımdan şimdi yapacağımız çalışma oturu-
mu bu konuları daha detaylı bir şekilde ele alacak, tebliğ şeklinde. Zanne-
diyorum sabah ana hatlarıyla ortaya konulan konular, daha da bütün boyut-
larıyla ve hayvancılığın Kütahya ekonomisindeki yeri, önemi ve nihayet tu-
rizm sektörünün Kütahya ekonomisindeki yeri ve önemi bütün detaylarıyla
ortaya konulacak. Bu konuda çok değerli üç profesör hocamız var. Kendi
alanlarında uzman ve hakikaten üç ayrı konuyu da hem mahallinde hem
özel birikimleriyle hazırladılar. Çokta istifade edeceğimizi düşünüyorum. Bu
bakımdan ilk tebliğci olarak Prof. Dr. Taner Kumuk, Çanakkale Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı, söz sizindir.
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1.Girifl

Tarım sektörü tüm ülkeler için stratejik bir sektördür ve de stratejik olma
özelliği giderek artmaktadır. Tarımın stratejik olma özelliği iki noktada orta-
ya çıkmaktadır.

1. Ülke nüfusu için “Besin Arz› Güvenli¤ini” ve
2. Fosil yakıtlara önce destek gelecekte ise alternatif enerji kaynağı ola-

rak “Bioenerji” üretimine imkân sağlamasıdır.
Rasyonel tarım politikaları uygulayan tüm ülkeler ekonomik ve ulusal ba-

ğımsızlıklarını koruyabilmek için her iki konuya da önem vermekte ve çalış-
malarını yoğunlaştırmaktadır.

Günümüz dünyasında gelişmiş olarak kabul edilen ülkeler içerisinde ta-
rım sektörü gelişmemiş, besin arzı güvenliğini sağlamamış ve tarıma des-
tek vermeyen tek bir ülke dahi yoktur. Tarım belirtilen nedenle gelişmiş ül-
kelerde olduğu gibi Türkiye'de de önemlidir ve gelecekte de bu önemi arta-
caktır. Türkiye'de tarım sektörü 2000 yılı itibariyle GSYİH içindeki payı
%14,3 olmasına karşılık, istihdam içindeki payı %45,1'dir Türkiye için önem
arz eden tarım tüm illerimiz gibi Kütahya ili içinde önemlidir.

2. Kütahya İlinin Tarımsal Yapısı ve Üretimi
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Elde Edilen Ürünler ve Üretim Miktarlar›
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3. Tar›m Sektörünün ‹lin Ekonomisindeki Rolü ve Önemi

Tarım, Türkiye ekonomisinde her zaman önemli bir sektör olmuştur. Ta-
rım, sektör olarak 2000 yılı itibarı ile GSYİH'nın % 13,4’ünü oluşturmuştur.
Nüfusun %35'i kırsal alanda yaşamakta olup, çalışan nüfusun % 45'i tarım-
da istihdam edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde tarımda istihdam edilen nüfu-
sun oranı %5 civarındadır. Ülkemizin fındık, kuru incir, çekirdeksiz kuru
üzüm, kuru kayısı, tütün, zeytinyağı, turunçgil gibi tarımsal ürünlerde dünya
pazarında önemli bir yeri vardır.

Son yıllarda tarım ürünlerinin dış ticareti, giderek işlenmiş ürünlere doğ-
ru kaymaktadır. Örneğin, 1960'lı yıllarda tarımın toplam ihracat içindeki pa-
yı %80'lerde iken sanayileşme ile işlenmiş tarım ürünleri ticareti önem ka-
zanmaya başlamış bu oran giderek düşmüştür. Bugün için tarımın toplam
ihracatımızdaki payı %11'e kadar düşerek azalmış ve tarım ürünlerinin itha-
lat oranı artmıştır. Son yıllarda tarım ürünleri ithalatının toplam ithalat için-
deki payı % 6'ya kadar çıkmıştır. Türkiye bazı tarım ürünlerinde (yağlı to-
humlar, yem bitkileri, pirinç buğday gibi) ithalatçı ülke durumuna düşmüştür.

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planının uzun dönem stratejilerinde tarımsal
nüfusun % 10'a düşürülmesi fakat göreceli olarak da tarımsal gelirin artırıl-
ması hedeflenmiştir. Tarımın GSYİH içerisindeki payı 1960'lı yıllarda % 38
iken, bu pay gittikçe düşerek 2000 yılında %13,4 olarak gerçekleşmiştir. Ta-
rım sektöründeki büyüme hızı ise yıllar itibariyle dalgalanmalar göstermek-
tedir. Gelişmiş ülkelerde tarımın GSYİH içerisindeki payı ise % 2 - 4 civarın-
dadır.
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İl ekonomisinde tarım sektörü önemli rol oynamaktadır. Tarımsal üretim
değerinin Türkiye ekonomisi içerisindeki oranı % 0,86 olmasına karşılık iş-
gücünün % 66,9 tarımda istihdam edilmektedir.

4. Sorunlar ve Çözüm Önerileri

o Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya ilinde de tarım sektörü ile ilgi-
li olarak karşımıza çıkan sorunlar benzerdir. Özetleyecek olursak;

o a. Küçük, çok say›da iflletme ve hukuksal sorunlar

o b. Alt yap› yetersizli¤i

o c. Örgütlenme sorunlar›

o d. Tar›msal ürünlerin pazarlanmas›

o e. Verimlilik

o f. Tar›ma dayal› sanayi

o g. Tar›msal Destekler

Çözümler;

a. Küçük, çok say›da iflletme ve hukuksal sorunlar

o Tar›msal iflletmeyi tan›mlayarak, tar›msal iflletmeler için ayr›, deza-
vantajl› gruplar (kaynaklar› k›t iflletmeler) için farkl› tar›m politikalar›
gelifltirmek,

o Tar›m topraklar›n›n tar›m d›fl› kullan›m›n› önleyecek yasalar› ç›kar-
mak

o Miras hukukunda gerekli düzenlemeleri yaparak tar›m topraklar›n›n
parçalanmas›n› önlemek

b. Alt Yap› Yetersizli¤i

• Enerji (üretim için)

• Ulafl›m (pazarlama için)

• ‹letiflim (bilgi kaynaklar›na ulaflmak için-Tar›m Portal› ve ‹nternet A¤›-
Uzaktan E¤itim)

• Sulama olanaklar›n›n sa¤lanmas› (özellikle ya¤murlama ve damlama
sulama yöntemlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› için ciddi teflvikler ve yasal
düzenlemeler yap›lmas›)

80



c. K›rsal Kesimde Örgütlenme

o Türkiye'nin ve Kütahya ilinin tar›m sektöründeki en zay›f noktas› “Ör-
gütlenmedir”.

o Türk çiftçisi yeterince örgütlenememifltir, var olanlar etkin de¤ildir.

o Tarımda örgütlenme düzeyimizi özellikle girmeyi arzu ettiğimiz AB ül-
keleri ile karşılaştırdığımızda durum vahimdir.

o AB ülkelerinde girdi temininden- ürünlerin pazarlanmasına; işleme-
den-depolamaya; kredi temininden-çiftçi eğitimine; kırsal kalkınma-
dan-tarım politikalarının oluşturulmasına kadar her alanda çiftçi ör-
gütleri etkin faaliyet göstermektedirler. Bu söylediklerimle ilgili bir tab-
lo sunmak istiyorum;
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Kütahya'da örgütlenmeye bakacak olursak 45 adet Tarım Kredi Koope-
ratifi mevcuttur. Bu kooperatiflere 23.608 ortak kayıtlıdır.
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AB üyesi ülkeler ile gerek Türkiye gerekse Kütahya ili rakamlarını karşı-
laştırıp yorumladığımızda Türk çiftçisinin bu örgütsüz yapısı ile AB çiftçileri
ile rekabet edebilme şansı bulunmamaktadır.

Bioenerji üretimi ve bioenerji üretiminde kullanılan bitkilerin yetiştirilmesi
konusunda da benzer bir örnek aşağıda verilmiştir;

B‹OETENOL, B‹OMETANOL, B‹OD‹ZEL, B‹OBENZ‹N

o Tarımsal üretimden elde edilen çevre dostu enerji ABD tüm servis
araçlarında %20 biyodizel kullanılma zorunluluğu getirmiştir. ABD
2004 yılında 83.3 milyon varil biyoetanol üreterek ham petrol ithalatı
bütçesinde 1.5 milyar $ tasarruf sağlamıştır.

o Burada dikkati çeken nokta serbest piyasa ekonomisinin en vahşi uy-
gulandığı ülkelerin başında gelen ABD'de “Biyoetanol üretimi yapan
şirketlerin %44'ü ile inşa edilen yeni tesislerin %80'i çiftçi kooperatif
veya ortaklık kuruluşlarına aittir. Toplam üretim kapasitesinin %40'ı
yine bu çiftçi kuruluşları veya organizasyonları tarafından kontrol edil-
mektedir.

d. Tar›m Ürünlerinin Pazarlanmas›

Tarımsal ürünlerde (bitkisel ve hayvansal) üretim miktarının arttırılması
ve kalitenin yükseltilmesi üretime odaklanmaktan çok pazarlama organizas-
yonuna odaklanmakla mümkündür. Diğer bir deyişle önce üretip sonra pa-
zar bulmak için çaba harcama yerine önce pazarı bulup sonra üretimi plan-
lamak tarım sektöründe karşılaştığımız birçok sorunu baştan çözecek bir
yaklaşımdır. Türk tarımında bu yaklaşımın benimsenmesi durumunda paza-
rın ve müşterilerin talepleri üretim miktarını ve kalitesini belirleyecektir. Yak-
laşımın başarısı pazarlama şirketlerinin devreye girmesi ve ciddi pazar
araştırmalarının yapılması ile mümkündür.

Mevcut durumda pazarlama kanallarını incelediğimizde ise hem bitkisel
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hem de hayvansal ürünlerde çok sayıda aracının sistemde olduğu ve bunun
sonucunda üretici eline geçen fiyatlarla tüketicilerin ödedikleri fiyat arasın-
da çok büyük farklar ortaya çıktığı çok sayıda araştırma sonucunda belirtil-
mektedir. Böyle bir sistemde aracılar hariç tüm kesimler memnuniyetsizliği-
ni belirtirken devlette ciddi vergi kayıplarına uğramaktadır.

e. Verimlilik

Tarım sektörümüzün karşı karşıya olduğu bir diğer önemli sorun da “Ve-
rimsizliktir”. Hangi gösterge kullanılırsa kullanılsın karşılaştırma yapılabile-
cek tarımsal üretim dallarında AB ülkelerine göre verimlilik çok düşüktür. Ör-
neğin kullanılan insan veya makine iş gücüne göre verimlilik, kullanılan ser-
mayeye göre verimlilik, girdi miktarlarına göre verimlilik AB ortalamaların-
dan çok düşüktür. Verimliliğin bu kadar düşük olmasında en önemli faktör
işletme genişlilerinin yetersiz olması ve arazilerin çok parçalı oluşu gelmek-
tedir. İkinci sırada ise yayım çalışmalarındaki yetersizlik ve çiftçinin bilgiye
ulaşmasındaki güçlüklerdir. İşletme genişliklerinin arttırılması zamana bağlı
olduğu için verimliliğin arttırılması ile ilgili olarak öncelikli olarak yapılması
gereken kırsal kesimde yaşayanların ve üretim yapanların bilgi kaynakları-
na ulaşmasını sağlamak için “Bilgi ve Bilgisayar Merkezli” bir yayım mode-
lini devreye sokmaktır. Bu model ile geliştirilecek bilgisayar yazılım prog-
ramları bir “Tarım Portalı” yaratmak ve internet kanalı ile çiftçilerin tarım tek-
nikleri, bitki ve hayvan sağlığı, pazarlama, ekonomi, iklim, uluslar arası tica-
ret alanlarında her türlü bilgiye ulaşması ve gerek duyduğu her türlü yardı-
mı alması mümkün olabilecektir.

f. Tar›ma Dayal› Sanayi

Ülkemizin ikinci derecedeki zayıf noktası tarıma dayalı sanayiye yeterin-
ce yatırım yapılmamasıdır. Az sayıdaki işletmeler bir tarafa bırakılacak olur-
sa, tarım ürünlerinin işlenmesi küçük ölçekli, sermayesi az, teknoloji gelişti-
remeyen, yeniliklere kapalı, hijyenik koşullara uymayan tesislerde gerçek-
leştirilmektedir. Bu karakteristikleriyle bu işletmelerin ürettikleri işlemden
geçmiş ürünlerin dış pazarlarda satılma şansı bulunmamaktadır. Çanakka-
le ili Ezine ilçesinde üretilen bir ölçüde markalaşmış “Ezine Peyniri” bu du-
ruma güzel bir örnektir.

Yukarıda vurguladığımız gibi çiftçi örgütlerinin yeterli ve güçlü olmama-
sından dolayı tarımsal sanayiye yatırım yapamaması, özel sektöründe ta-
rımsal sanayiye yatırım yapmak yerine tarım ürünlerini süper, hiper ve gros-
marketler kanalıyla pazarlama sektörüne yatırım yapmaları katma değer
yaratılması açısından yarar sağlamayacaktır. Öte yandan hepinizin her yıl
basından izlediğiniz gibi yüzlerce ton meyve ve sebze çürütülmekte ve mil-
yonlarca dolar heba edilmektedir. Özellikle üretim planlamasını yapmayı bir
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türlü beceremeyen bizim gibi ülkelerde parasal kayıplar çok daha yüksek ol-
maktadır

Kütahya ilinde ki tarımsal KOBİ'leri incelediğimizde un ve unlu mamuller,
süt ve süt mamulleri, yem üretimi üzerine yoğunlaştığını görüyoruz. Bu iş-
letmelerin yapıları ve üretimleri de ilk pragrafta vurguladığımız koşullarda
üretim yapan işletmeler durumundadır. Bu yapı içerisinde tarıma dayalı sa-
nayi işletmelerinin uluslararası alanda rekabet etme şansı bulunmamakta-
dır.

Ancak son yıllarda özel sektörün tarıma ilgisinin arttığını da görmekten
mutluyuz. Tarım sektöründe yatırımların gerek miktarının düşük olması ge-
rekse uzun vade de karlı olması ve de sanayi yatırımcılarının kendi sektör-
lerinde kazandıkları deneyimleri tarım sektörüne aktarmaya başlamaları po-
zitif değişimler olarak algılanabilir.

g. Tar›msal Destekler

“Besin Arzı Güvenliği” açısından tarımın stratejik bir sektör olduğu giriş
bölümünde de belirtilmişti. Sağlıklı bir yaşama her insanın en temel hakkı-
dır ve anayasalarla güvence altına alınmıştır. Sağlıklı bir yaşamın en temel
gereksinimi ise yeterli ve dengeli beslenmedir. İnsan beslenmesi besin
maddelerinin üretimi ile mümkündür. İşte bu noktada besin maddeleri üreti-
minin güvence altına alınması bir zorunluluktur. Besin maddeleri üretiminin
güvence altına alınması hükümetlerin öncelikli görevlerindendir. Bu neden-
le de tüm ülkeler özellikle de gelişmiş ülkeler tarım sektörlerini desteklemek-
tedir.

“ABD'nin “Yiyecek Silah›” Arap petrol kartellerinin elindeki “Petrol Silah›”
ile boy ölçüşecek durumdadır” Henry Kissinger (Eski Dışişleri Bakanı ve Be-
yaz Saray Danışmanı). Bu ifade dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan
ABD için bile “Besin Arz›” ve “G›da Güvenli¤inin” ne kadar büyük bir öneme
sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

“Amerikan Endüstrisi ve tar›m›n›n, kotalarla ve özel anlaflmalarla enerjik
bir biçimde korunmas›, ABD'nin uluslar aras› ekonomi politikas›n›n yaflam-
sal bir unsurudur.” Harry Magdoff ABD'li ekonomist (Emperyalizm Ça¤› ad-
l› eser)

Gelişmiş ülkeler kendi tarım sektörlerini destekler iken uluslararası kuru-
luşları kullanarak gelişmekte olan ülkelerde tarımda desteklerin kaldırılma-
sı yolunda politikalar izlemektedirler. Genelde şu söylem etkin olarak kulla-
nılmaktadır; “üretim maliyetleriniz yüksek uluslararas› piyasalardaki fiyatlar
daha düflük. O zaman d›fl piyasadan al›n böylece hem ürünü ucuza mal
edersiniz dolay›s›yla tüketicilerde o ürüne az para öder hem de bu ürünü
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üretmek için verdi¤iniz destekleri baflka alanlara aktar›rs›n›z”. İç ve dış
odaklarca sürekli tekrarlanan bu söylem gelişmekte olan ülkelerin hükümet-
leri tarafından benimsenmekte ve tarımda desteklerin kaldırılması yönünde
politikaların benimsenip uygulandığı görülmektedir;

Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu süreç böyle işlerken gelişmiş ülke-
ler tarıma desteklerini arttırarak sürdürmektedirler. Bunun en son örneğini
“OECD ülkelerinde çiftçilerin nasıl desteklendiğini ortaya koyan" bir rapora
(OECD, Agricultural Policies 2004: At a glance) bakacak olursak çok net
olarak görebiliriz. Rapora göre;

• Türkiye'de çiftçiye sa¤lanan her türlü deste¤in tutar›, üretti¤i tar›m
ürününün bedelinin % 15-20'si dolay›nda

• Buna karfl›l›k OECD ülkelerinin çiftçileri ürün bedelinin ortalama %
32'si (ürün bedelinin üçte biri) kadar devlet deste¤i almaya devam
ediyor.

• Avrupa Birli¤i ülkeleri, 2002 y›l›nda çiftçilerine 95 milyar dolar pa-
ra ak›tm›fl. Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerde çiftçilere ürün bedeli-
nin % 35'i oran›nda destek sa¤lanm›fl.

• OECD raporuna göre, Türkiye, çiftçisine en az destek sa¤layan ülke-
ler grubunda

• Çiftçisine ürün bedelinin %60'› dolay›nda destek sa¤layan ‹zlanda,
Japonya, Kore, Norveç ve ‹sviçre gibi ülkeler var.

Bir başka örnek ABD'den; 2000 y›l›nda 56 milyar dolara ç›kard›¤› des-
tekle yetinmeyen birleflik devletler bu deste¤e, 2002 y›l›nda 45,1 milyar
dolarl›k yeni bir paket ekleyerek, tar›ma yap›lan devlet deste¤ini 101,1
milyar dolara ç›karm›flt›r.

Yardım Temsilciler Meclisinde Kabul edilince Başkan George W.Bush
“Bu yasa Amerikan çiftçileri için cömert ve güvenilir bir sosyal güvenlik a¤›
oluflturmaktad›r” diyerek teflekkür etmifltir.

5. Sonuç

• Tarım işletmesini gerçek bir işletme olarak tanımlamadan
• Kırsal fakir ile tarım işletmeleri için farklı politikalar geliştirmeden
• Çiftçi örgütlenmesini teşvik etmeden ve bu örgütlerin tarımı üretim-

den, ürünü tüketicinin sofrasına ulaştırıncaya kadar bütün sürece dâ-
hil etmeden,

• Çiftçi örgütlerinin ve özel sektörün tarıma ve tarımsal sanayiye yatı-
rım yapmalarını sağlayacak her türlü teşviki sağlamadan
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• Gerekli yasal düzenlemeleri yapmadan (toprak mülkiyeti, tarım top-
raklarının tarım dışı amaçlarla kullanılması)

• Önce Pazar sonra üretim yaklaşımını benimsemeden
• Tarımsal üretimde verimliliği arttırmadan
• Özetle, tarım sektöründe değişim-dönüşüm sağlanmadığı sürece

Türkiye ve Türk çiftçisi uluslararası alanda rekabet edemeyecektir.
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SANAY‹ SEKTÖRÜNÜN
KÜTAHYA EKONOM‹S‹NDE YER‹ VE ÖNEM‹

İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV), Türkiye ekonomisinin sorunlarına ilişkin,
bilimsel seminerler düzenlemektedir. İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın İl kalkın-
ma seminerleri dizisi, 1990’lı yıllarda başlamıştır. Bölge ve illerin, kalkınma
çalışmalarında daha sıkı ve istekli oldukları yerel kalkınma taleplerinin gün-
deme geldiği bu seminerler dizisinde Türk toplumu dünya üretim ve refah
seviyesini yakalamak amaçlı kendi potansiyelini harekete geçirmeyi amaç-
lamaktadır. Valilikler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, odalar borsalar or-
tak kalkınma anlayışı içerisindedirler. Yapılan bu bilimsel seminerler bu ta-
leplerin değerlendirildiği, anlamlı katkıların yapıldığı çalışmalardır.

Bu bildiride, Kütahya ilinin sanayileşme potansiyeli ve bunun belirli bir
planla üretim ve gelire dönüştürülmesi için neler yapılabileceği konusu ince-
lenecektir.

I. KÜTAHYA ‹L‹N‹N SOSYOEKONOM‹K DURUMU

I.1. Toplumsal Yap›

DPT’nin 2003 yılı illerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre
Kütahya, 81 il içerisinde 40. sırada bulunmaktadır. Buna göre Kütahya 1996
yılı verilerine göre 31. sıradan 2003 yılında 40. sıraya gerilemiştir. Kütahya
bu durumu ile önceden normal yöreler kapsamında bulunurken bugün 3.
derecede gelişmiş iller grubu arasında bulunmaktadır (DPT, 2003:s.71).

İlin 2000 yılı sayımına göre nüfusu 656.903’dür. Nüfus büyüklüğü açısın-
dan Türkiye’de 34. sırada olan ilin nüfusunun 318.869’u şehirde, 338.034’ü
köylerde yaşamaktadır. Bir başka ifade ile ilin nüfusun şehirleşme oranı
%48,54’dur. İlin yıllık nüfus artış hızı binde 12,81’dir. Nüfus yoğunluğu ise
kilometre kareye 54,85 kişi düşmektedir.
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İlin göç veren iller arasında bulunması da bunu göstermektedir. İl nüfu-
sunun yüzde elliden çoğunun kırsal kesimde yaşaması il ve ilçe merkezle-
rinin de il dışına göçü zorlayan bir faktördür.
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Kütahya ili; Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Manisa ve Uşak il-
leri ile çevrilidir. İl 11.977 km2 büyüklüğe sahip bulunmaktadır. Tipik bir İç
Anadolu Bölgesi ili özelliği taşıyan Kütahya; Ege Bölgesi ile İç Anadolu Böl-
gesi arasında bir köprü özelliği göstermektedir.

Nüfusun çalışma durumu, ilin tarım ve hayvancılık ağırlıklı karaktere sa-
hip olduğunu ortaya koymaktadır. İlde ortalama %3 oranında işsizlik bulun-
maktadır. Çalışan nüfusun iktisadi faaliyet kollarına bakıldığında ağırlığın
%66,90 ile tarım sektöründe olduğu görülmektedir. Tarım sektörünü %12’lik
pay ile hizmet sektörü takip etmek de ve sırası ile de %7 ile sanayi, %5 ile
madencilik, %4 ile ticaret, %3 ile inşaat ve ulaştırma takip etmektedir.

Nüfusun eğitim durumuna bakıldığında okuryazar oranının %89,09 oldu-
ğu görülmektedir. İlde okullaşma oranı, sadece Türkiye ortalamalarının
ilköğretimde sağlanabildiği görülmektedir. Okul öncesi eğitimde okullaşma
oranı %5,7 Türkiye ortalaması %13,2; ilköğretimde okullaşma oranı %99,9
Türkiye ortalaması %98,2; orta öğretimde okullaşma oranı %59,5 Türkiye
ortalaması %63’dür. Fakat öğretmen ortalamalarında ise Türkiye ortalama-
ları sağlanabilmiştir. İlköğretim okullarında 20 öğrenciye 1 öğretmen Türki-
ye ortalaması 26; orta öğretimde 15 öğrenciye 1 öğretmen Türkiye ortala-
ması 20’dir. Kütahya’da bunun dışında yüksek öğretime dönük Dumlupınar
Üniversitesi; altı fakülte, üç yüksek okul, on üç meslek yüksek okulu, iki ens-
titü olarak faaliyette bulunmaktadır. Üniversitede yaklaşık yirmi beş bine ya-
kın öğrenci öğrenim görmektedir.

Nüfusun sağlık durumunda, bebek ölüm oranı binde 40 ile Türkiye orta-
lamasının altında seyretmektedir. Ancak on bin kişiye düşen hekim sayısı
açısından Türkiye ortalamasının çok altında olan il, hastane sayısı ve has-
tane yatağı sayısı gibi göstergelerde bölge ve Türkiye ortalamasına yakın
değerlere sahip bulunmaktadır.
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I.2. Ekonomik Yap›

Kütahya ilinde, GSYİH’nın sektörel dağılımına bakıldığında, il gelirini
oluşturan üç temel sektörden en hakim olanı Sanayi kesimidir. Sanayi ke-
siminin payının yaklaşık %43 ile çok yüksek olmasının nedeni termik san-
trallerin il GSYİH olan yüksek katkısıdır. Oysa iş gücünün yaklaşık %60’nın
üstündeki kısmının tarım kesiminde çalışıyor olması görünmesi ilin bir sa-
nayi kenti olmadığını ifade etmektedir. Sanayi kesiminin katkısı Türkiye or-
talamasının çok üstündedir. Buna göre tarım kesiminde büyük bit gelir dü-
şüklüğü ve gizli işsizlik olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki, ildeki
tarımsal araziler ve bunun içinde de sulanabilir arazilerin oranı oldukça dü-
şüktür.
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İl ekonomik yapısında sanayi kesimi gelişme aşamasındadır. Çalışanla-
rın oranının düşük olmasına rağmen ilin GSYİH’na en çok katkı yapan sa-
nayi kesimi, büyüme oranını istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğinde gelecek-
te ilin lokomotif sektörü halini alacaktır. Sanayi kesiminin, ilin GSYİH’da en
çok paya sahip olmasının nedeni termik santrallerinin il GSYİH’na olan yük-
sek katkısı olmaktadır.
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Sanayi kesiminin 2000 yılında GSYİH’nda ki payı yaklaşık %46’dır. 1987
yılında yaklaşık %47 olan payında önemli bir değişiklik olmamıştır. Günü-
müzde ise sanayi kesiminin payının giderek arttığı tahmin edilmektedir.

İl ekonomisinin hem tarım kesimi ağırlıklı olması hem de çalışan kesi-
min büyük bir çoğunluğunun tarım kesiminde çalışması; buna rağmen bu
kesimden elde edilen gelirin düşük seviyelerde gerçekleşmesi nedeni ile il-
de tarım kesiminin geliştirilmesi ve bu kesimde verimliliğin yükseltilmesi
amaçlı bazı tarımsal projeler yürütülmekte ve bu projeler için toplam
663.152YTL (genel bütçe, il özel idaresi bütçesi ve tar›m il müdürlü¤ü dö-
ner sermaye bütçesi kaynakl›) 2005 yılı için kullanılmıştır (Kütahya Valili¤i,
2006:s.10).

İlin turizm potansiyeli özellikle termal, tarih ve kültür bakımından olduk-
ça yüksektir. Ancak bu potansiyelden il yararlanamamaktadır. Özellikle ter-
mal turizmi il ekonomisine çarpan etkisinin yüksek olacağı açıktır. Potansi-
yel itibari ile Kütahya ilinin sahip olduğu varlıklar ili esasında bir turizm ken-
ti de yapmaktadır. Tanıtım ve turistik arz faktörlerinin uygun projelerle ürü-
ne dönüştürülmesi istihdam ve gelir düzeyini olumlu etkileyecek en önemli
faaliyetler arasında olması gerekmektedir.

Nüfus gelir ilişkilerine bakıldığında kişi başına gelir göstergeleri de önem
kazanmaktadır. İl gelirinin nüfusa bölünmesi ile bulunan kişi başına gelir,
Kütahya da 2000 yılında 1.416.968.000TL’dir. 2001 yılında ise dolar itibari
ile düşen kişi başına gelir TL olarak 2.186.192.000TL olmuştur. Bu miktar,
Türkiye ortalamasının altında bir rakamdır. Ege bölgesi ortalaması
2.130.000.000TL ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldığından bölge or-
talamasının da çok altında bulunmaktadır.

Kütahya’da kişi başına gelirin seyrine bakıldığında yıllar itibari ile de-
vamlı bir azalış ile Türkiye ortalamasının altına düştüğü görülmektedir. An-
cak il kişi başına gelirinin Türkiye ortalaması ile bir paralellik gösterdiği de
bilinmektedir. 2001 yılı düşüşü o yıl yaşanan krizin bir sonucu olarak yaşan-
maktadır.
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II. KÜTAHYA ‹L‹N‹N SANAY‹LEfiME POTANS‹YEL‹

II.1. Mevcut Sanayi Kapasitesi

Türkiye ekonomisinde; kalkınma, sanayileşme iktisat politikası karar alı-
cılarının temel ekonomik yaklaşımı olmuştur. Kütahya; çinicilik, seramik ve
cam sanayii, madencilik, kiremit ve tuğla, mermer, mobilya sanayii, kimya
ve tekstil gibi sanayi sektörleri ürünlerinde başlıca ihracat kalemleri olan ve
sanayi kapasitesi genişlemekte olan bir ilimiz durumundadır.

Sanayi kapasitesini oluşturan işletmeler daha çok ilin doğal kaynak po-
tansiyeline dayalı üretim yapan yani maden, taş ve toprağa dayalı sanayi-
lerden oluşturmaktadır. İlde mevcut önemli tesisler önceki yıllarda kamu eli
ile yapılmıştır. Bunlar TEAŞ Seyit Ömer Termik Santrali, TEAŞ Tunç Bilek
Termik Santrali, TKİ Gediz Linyit İşletmeleri, TKİ Simav Linyit İşletmeleri,
ETİ Bor A.Ş. Emet Bor İşletmeleridir. Tabloda görüldüğü gibi toplam sanayi
istihdamının yaklaşık %80’i madencilik taş ocakçılığı, taş ve toprağa bağlı
sanayiler ile enerji sektörlerinde çalışmaktadırlar. Sanayi kesimindeki 292
işletmenin 170’i 6 ile 50 işçi çalıştıran küçük iş yerlerinden oluşmaktadır.
Ancak istihdam sayısı ve oranı düşüktür. 150’den fazla işçi çalıştıran 22 iş-
letmenin toplam istihdam içindeki payı ise %80’leri bulmaktadır.

Kütahya’da yer altı kaynakları ve madencilik sektörünün zenginliği, ilde
bu sektörlerdeki işletmelerin ve istihdamın büyüklüğü sonucunu getirmekte-
dir. Bu durum il ekonomisinde çarpan etkisi yaratmakta ve il ekonomisi için
lokomotif sektör olmasını sağlamaktadır.

İlde; linyit kömürü, kaolen, manyezit, antimuan, gümüş ve kalsit gibi ma-
denler üretilmektedir.

İlin en önemli rezervi bor madenidir. Ortalama dünyada bor rezervleri
toplamı 1.021 milyon ton düzeyinde bulunmaktadır. Bor rezervlerinin ülke-
lere göre dağılımına bakıldığında ekonomik bor rezervlerinin % 63’ü Türki-
ye’de, % 13,7’si Rusya ve BDT’de, % 11,3’ü ABD ve Arjantin’de ve diğer ül-
kelerin ise payı % 12 oranında bulunmaktadır.

Ülkemizin bilinen bor yataklarının tümü Batı Anadolu’da; Balıkesir, Kü-
tahya ve Eskişehir yörelerinde yer almaktadır.

Türkiye’deki görünür rezervlerin 758 milyon ton, muhtemel rezervlerin
989 milyon ton ve potansiyel rezervin ise 675 milyon ton olduğu ve tüm re-
zervler toplamının yaklaşık 2.5 milyar tona ulaşacağı belirtilmektedir. Bu
tahminin gerçeklenmesi durumunda Türkiye’nin dünya bor rezervleri içinde-
ki payı % 86’ya ulaşabilecektir.

105



106



107



Kütahya’nın en önemli maden varlığı, gerek rezerv miktarı gerekse stra-
tejik önemi sebebiyle bordur. 273.358.110 ton görünür, 67.645.552 ton
muhtemel rezerv mevcuttur. Kütahya’nın Türkiye bor rezervleri içindeki pa-
yı %45’dir. Emet’te üretilen bor cevherleri %35 ile 45 arasında rafine edile-
rek konsantre haline getirilip ihraç edilirken, çok az bir bölümü ise Bandır-
ma Asit Borik Fabrikaları’nda hammadde olarak kullanılmaktadır (Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›: 2001, s.26).

Rezervlerin çok büyük bir bölümüne elimizde bulundurmamamıza kar-
şın, yıllardır sadece konsantre cevher satan bir ülke olarak kalışımızda, ge-
rek bor türevleri üretecek yatırımlar için gerekli teknolojilerin aktarımının
dünya bor tekellerince önlenmesi, gerekse teknolojik olarak yeni ve üretken
projelerin hayata geçirilmeyişi gösterilebilir  (Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›:
2001, s.26).

Rezerv zenginliğine rağmen Kütahya’da yeterli sayıda bor tesisi bulun-
mamaktadır. Bu nedenle potansiyeli değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü
bor’un Kütahya ekonomisine sağlayacağı çarpan etkisi çok büyük oranda-
dır. Bordan elde edilecek katma değeri artırmak amacı ile Emet’te Eti Bor
tarafından kurulmakta olan asit borik tesisi üretime geçtiğinde ileri teknoloji
ile borik asit üretecektir. 45.000.000$’a al olması planlanan Emet Asit Borik
Tesisleri 2002 yılında deneme üretime, 2003 yılında ise tam kapasite ile
üretime geçecek ve yılda 100.000 ton borik asit üretilecektir. İşletme ömrü
20 yıl olacak olan bu yatırımda, yatırım bedeli olan 45.000.000$’ın 4 yıl içe-
risinde geriye dönmesi planlanmıştır. Bu tesiste 33 teknik eleman olmak
üzere toplam 233 kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir  (Sanayi ve Ti-
caret Bakanl›¤›: 2001, s.26).

İlde taş ve toprağa dayalı sanayi, ismi Kütahya ile beraber anılan çinici-
lik sektörü olmak üzere bünyesindeki diğer sektörlerle birlikte madencilik
sektörü kadar il ekonomisinde ağırlığı olan bir sektör konumundadır. Çini,
porselen, tuğla ve kiremit ve mermer gibi alt sektörlerden (Sanayi ve Tica-
ret Bakanl›¤›: 2001, s.39) oluşan taş ve toprağa dayalı sanayi ilin gelecek
de en önemli sanayisi olma yolundadır.

Özellikle çini ve seramik sektörü il için bir sembol olmuş ve taş ve topra-
ğa dayalı sanayi içerisinde en önemli sektör durumundadır. Çini ve seramik
sektörü, tarihten beri devam eden geçmişi ile Türk gelenek ve kültür motifle-
rini de içermesi açısından çok önem arz etmektedir. Turizm gelirleri içerisin-
de de yer bulan bu sektörün asıl pazarı; Türkiye geneli ve Marmara bölgesi
olmak üzere özellikle dini amaçlı yapılan binalarımızda (camilerde) kullanıl-
maktadır. Karo, tabak, vazo, biblo gibi çeşitleri özellikle Çin ile rekabet duru-
munda olup Türk gelenek ve kültür motiflerini de içermesine rağmen dünya
pazarlarında tanınmamaktadır. Bu rekabet üstünlüğünün Çin mallarında ol-

108



ması da hem il hem de ülkemiz için önemli bir döviz kaybına yol açmaktadır.
Rekabet problemi bu sektör için önemli bir problem durumundadır. Re-

kabet probleminin en önemli nedeni bu sektörde faaliyet gösteren işletme-
lerin bir kaç tanesi hariç diğerleri küçük işletmeler olduğundan reklam ve
pazarlama maliyetleri nedeni ile finansman sıkıntısı olmaktadır. Büyük işlet-
meler ise rekabet ortamının gerektiği şekilde haraket ederek dünya pazar-
larına açılma politikası uygulamaktadırlar. Fakat bu pollitikalarının amaca
ulaşabilmesi için merkezi hükümetin de bu politikaya yardımcı olacak karar-
lar alması gerekmektedir. Özellikle merkezi hükümet çini ve seramik sektö-
rü için teknolojik üretim teşvik amaçlı politikalar türeterek ildeki küçük ölçek-
li işletmelerin modern çini ve seramik üretimine geçmelerini sağlamalıdır.

Bu sektörün diğer bir önemi de emek yoğun bir sektör olmasıdır. Bu du-
rum ilin emek piyasası içersinde çarpan etkisi de yaratmaktadır.

İlde kiremit ve tuğla üretimi de yaygın olmakla birlikte ağırlık kiremit üre-
timdedir. Fakat bu sektör diğer sektörlere göre gelişme sağlayamamıştır.
Aynı şekilde mermer sektöründe de gelişme sağlanamamıştır. Tavşanlı ilçe
merkezli üretim yapılmaktadır.
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İlde gıda sektürünün de önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle de un
sanayi bölgedeki buğday üretiminin devamlılığını sağlamakta ve bu sayede
de un ve un mamülleri üretimi çeşitlenerek artmaktadır.

Et ve süt ürünleri olarak da Kütahya ilinde birçok işletme bulunmakta ve
bu işletmelerde alt sektör olarak yem sanayi ayakta tutmaktadır.

Kütahya şeker fabrikası yılda 40.000 Ton üretim (Sanayi ve Ticaret Ba-
kanl›¤›, 2005, s.8) ve sağladığı istihdam ile bölgede önemli bir işletmedir.

Kütahya aynı zamanda orman ürünleri ve mobilya sektöründe de Türki-
ye çapında yeri olan bir ildir. Hammaddesini il sınırları içinde bulunan orman
işletmelerine bağlı orman varlığından tedarik eden bu sektör; ahşap doğra-
ma, mutfak, yonga levha, laminat ve mobilya gibi üretimlerle il ekonomisine
katkıda bulunmaktadır.

Kimya ve plastik sanayi de ilde üretime katkıda bulunmakta fakat yete-
rince gelişme gösterememiştir.

Kütahya’da ikisi termik elektrik santrali biri hidroelektrik santrali olmak
üzere üç santral bulunmaktadır. Bu üç santral de kamuya ait bulunmakta ve
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il ekonomisine yüksek dercede çarpan etkisi yaratarak önemli katkılarda bu-
lunmaktadır.

Kütahya’da işletmelerin ortalama %30’u ihracat yapmaktadır. Bu ihracat
genellikle aracı firmalar ile yapılmaktadır. En çok A.B.D., Almanya ve Hol-
landa’ya ihracat yapılmaktadır.

II.2. OSB ve KSS’lerin Durumu

Kütahya ilinde dört adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Bunlar
Kütahya Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav’dır.

Merkezdeki organize sanayi bölgesi il merkezine yaklaşık 15 km uzak-
lıkta olup toplam alanı yaklaşık alanı 2 milyon 200 bin metrekare civarında-
dır. Organize sanayi bölgesi içerisinde sanayi parseli alanı ise yaklaşık 1,5
milyon metrekare civarındadır. Sanayi parseli adedi ise 125 tanedir. Orga-
nize sanayi bölgesinde toplam istihdam sayısı 1.200 kişidir. Bu organize sa-
nayinin %29’u tamamlanmış, %53’ü yatırımı devam eden ve %18’de tama-
men boş durumdadır. Bu organize sanayinin alt yapısı tamamen tamamlan-
mıştır.

Gediz Organize Sanayi Bölgesi; Gediz - Simav yolu üzerinde Çeltikçi
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mevkiinde olup yaklaşık alanı 1 milyon 100 bin metrekare civarındadır. Or-
ganize sanayi bölgesi içersinde sanayi parseli alanı ise yaklaşık 580 bin
metrekare civarındadır. Sanayi parseli adedi ise 48 tanedir. Bu organize sa-
nayinin alt yapısı ise tamamlanamamış alt yapı çalışmaları devam etmekte
olup yatırımcılara parsel tahsisi yapılma çalışmaları devam etmektedir.

Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi; KütahyaTavşanlı karayolu üzerinde
Doğaaslan Karakolu mevkiinde olup yaklaşık alanı 1 milyon 400 bin metre-
kare civarındadır. Bu organize sanayinin alt yapısı ise tamamlanamamış alt
yapı çalışmaları devam etmektedir.
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Simav Organize Sanayi Sölgesi; Simav ilçesi Güney beldesi Bozbelen
mevkiinde alanı yaklaşık alanı 1 milyon 300 bin metrekare civarındadır. Bu
organize sanayinin alt yapısı ise tamamlanamamış alt yapı çalışmaları de-
vam etmektedir.

Ayrıca Kütahya merkezde ikinci ve Simav’da tarıma dayalı Seracılık or-
ganize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmaları devam etmektedir. İlimizin 5350
Sayılı Kanun ile değişik 5084 Sayılı yatırımları ve istihdamın arttırılması
hakkındaki kanun (teflvik yasas›) kapsamına alınması nedeni ile yatırımcı-
lara yeterli büyüklükte sanayi parseli temin ve 1. O.S.B.’de yeterli büyük-
lükte sanayi parseli bulunmaması nedeni ile 2. O.S.B. kurulması çalışma-
larına başlanmıştır. Bu amaçla O.S.B. yeri olarak Kütahya - Eskişehir ka-
rayolu üzerinde Yıldız Entegre Tesisleri arkasında bulunan 4.020.000 met-
rekarelik alanın yer seçimi çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca 2. O.S.B.’nin
topografik haritası da yaptırılmış olup, jeolojik zemin etüdü raporunun ha-
zırlık çalışmaları Belediye Başkanlığı’nca yürütülmektedir.

II.3. Tar›m, Hayvanc›l›k ve Ormanc›l›k

İlin yüzölçümü 1.187.500 ha’dır. Bunun yaklaşık üç de biri olan 409.488
ha. alanda tarımsal faaliyet vardır. Bu da %34 paya denk gelmektedir. İlde-
ki ormanlık ve fundalık arazi %52 pay ile 612.592 ha. dır. Çayırmera ara-
zisi %7 ile 88.209 ha.’dır. Mevcut tarım arazisinin %93’de tarımsal faaliyet-
ler yapılmaktadır (Kütahya Valili¤i: 2006, s.9). Tarım yapılan 409.488 ha
alanın 201.210 ha. bölümü (yaklafl›k % 50) sulanabilir olmasına rağmen bu
arazinin yaklaşık %15’i sulanabilmektedir.

Kütahya ilinde, çalışan nüfusun büyük bölümünün yaşadığı tarım kesi-
mi, tarıma uygun arazilerin azlığı ve bunun da sulanabilir bölümünün kü-
çük bir kısmında sulu tarım yapıldığı anlaşılmaktadır.

İldeki mevcut tarım arazileri genellikle küçük parçalar halinde olduğu
için verimli kullanılmamaktadır. Ayrıca arazi problemleri arasında erozyon
önemli bir yer tutmaktadır. Tarım, ilin coğrafi konumu ve toprak özellikleri
nedeni ile tarla tarımı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, tarım ya-
pılan arazilerin büyük bir bölümü tarla tarımına ayrılmış bulunmaktadır. Ta-
rımsal üretimin büyük bir kısmını tarla bitkileri ve endüstriyel bitkiler oluş-
turmaktadır. Meyve ve sebze üretim miktarları ise çok düşük bulunmakta-
dır.

Tarım yapılan arazinin %15’lik bölümü sulanabilmektedir. Sulama bilinç-
li yapılmadığı için yeterince verimli olmamaktadır. Bu tarım alanlarında hu-
bubat üretimi (%59,7), yemeklik baklagiller üretimi (%8,6), yem bitkileri
üretimi (%4,1), sanayi bitkileri üretimi (%3,7), sebze üretimi (%1,7), mey-
vecilik ve bağcılık üretimi (%1,6) yapılmakta ve diğer alanlar da nadasa
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(%13,46) bırakılmaktadır. Toplam tarım alanının %7,1’i ise tarıma elverişli
olmasına rağmen kullanılmamaktadır.

Tarım arazilerinin ve istihdamın bu alanda çok olmasına rağmen tarım
sektörü ilde verimli olarak kullanılmamaktadır. Kapasitesinin daha altında
(2005 y›l› verilerine göre hububat 720.307 ton, sanayi bitkileri 280.458 ton,
yem bitkileri 210.795 ton, baklagiller 41.429 ton) ilde üretim yapılmaktadır.

Grafik 1: Kütahya Arazi Varl›¤›n›n Da¤›l›m›
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Kaynak: www.egev.org

Tarla bitkilerinin %36’sını oluşturan endüstriyel bitkiler üretimi, hayvancı-
lıkla entegre edilebilen bir sisteme (yem bitkisi üretmek gibi) yönlendirilebi-
lir ise il ekonomisine daha fazla katkıda bulunabilecektir.

Kütahya ilinde tarım olduğu kadar hayvancılığın da önemli bir yeri bulun-
maktadır. İlde yaklaşık 135 bin büyükbaş hayvan, yaklaşık 430 bin küçük-
baş hayvan ve yaklaşık 1 milyon civarında kanatlı hayvan bulunmaktadır.
Ticari işletme şeklinde hayvancılık yatırımları da söz konusu olmasına kar-
şın hayvancılık genelde aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Hayvan
varlığındaki küçükbaş hayvanlar ve kümes hayvanlarından tavuk önemli yer
tutmaktadır.

İldeki hayvan varlığının büyük bölümünün verimi düşük yerli ırklardan
oluşması, hayvancılığın geleneksel aile işletmeciliği biçiminde yapılması,
hayvansal ürün miktarlarının düşük olarak gerçekleşmesinin temel etkenler-
dendir.

Kütahya ilinin bir diğer ekonomik zenginliğini de ormanlar oluşturmakta-
dır. İlin yarı yüz ölçümüne yakın alanı (612.033 hektar) ormanlaradan oluş-
maktadır. Ormanlık bölgenin çoğunluğunu korular oluşturmaktadır. İlde or-
manların bu kadar çok olmasından dolayı da endüstriyel orman ürünleri üre-
timi 2005 yılında 353.300 m3 olarak gerçekleşmiş, 97.200 Ster yakacak
odun üretimi gerçekleşmiştir. Koru ve baltalık ormanların çoğunluğunun ise
bozuk koruluklar ve baltalık ormanlardan meydana geldiği görülmektedir.

II.4. Maden ve Yeralt› Kaynaklar›

İlde doğal kaynaklar oldukça zengin bulunmaktadır. Bu zenginlik, tür ve
rezerv olarak Kütahya ilini Türkiye’nin bu konuda önde gelen illerinden biri
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yapmaktadır. İldeki doğal kaynaklar sırası ile metalik madenler (krom, demir
15 milyon ton, antimuan 500 bin ton, manganez, kurflunçinko, bak›r, civa,
alt›n, wolfram, gümüfl 21 milyon ton), enerji hammaddeleri (linyit kömürü
525 milyon ton, jeotermal enerji, bitümlü flist), maden ve kaplıca suları, en-
düstriyel hammaddeleridir (bor tuzu 350 miyon ton, feldispat 35 milyon ton,
çimento hammeddesi, aplit, barit, diyatomit, dolomit, alünit 70 milyon ton,
asbest, flüorit).

Bu madenlerin Türkiye maden varlığı rezervi içersinde önemli bir yeri bu-
lunmaktadır. Özellikle bortuzu ve manyezit rezervi Türkiye rezervinin sırası
ile %45,44 ve %31,44’ünü oluşturmaktadır. Antimuan, demir, manganez ve
linyit kömürü ortalama Türkiye rezervinin %6 ila 7’sini oluşturmakta fakat
bütün maden varlığı için geçerli olan teknolojik yetersizlik ve buna bağlı ola-
rak verimsizlik, tüketim ve pazarlama ağlarına uzaklığı nedeni ile bu alanla-
ra yatırımları engellediğinden toplam üretim düşük seviyelerde seyretmek-
tedir.

Jeotermal kaynaklar bakımından ise Kütahya ilinde beş tane termal tu-
rizm merkezi bulunmaktadır. Fakat bu termal turizm merkezleri istenilen se-
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viyede olmayıp hem yatırım hem de tanıtma ihtiyacı bulunmaktadır. Jeoter-
mal kaynakların kaplıca kullanımı dışında ısıtma ve seracılık faaliyetlerinde
kullanımı içinde projeler bulunmaktadır.

II.5. Sermaye Birikimi ve Teflebbüs Gücü

Bu iki faktör arzı ayrı ya da birlikte sanayileşme hareketinin temelini teş-
kil etmektedir. Kütahya’da il merkezi ve Tavşanlı ve Simav gibi bazı ilçeler-
de teşebbüs gücünü varlığı örgütlü bir biçimde bulunmaktadır. Kütahya Sa-
nayi ve Ticaret Odası başta bulunmak üzere Esnaf ve Sanatkarlar Odası,
Ticaret Borsası ve İş Adamları Dernekleri başlıca teşkilatlardır. Ticaret ve
Sanayi Odası’nın kooperatifler dahil 2.440 tüzel kişi, 1.981 Şahıs üyesi bu-
lunmaktadır. Esnaf ve Sanatkarlar Odası üye sayısı 27.699’dur.

Ticaret Borsasının üye sayısı ise şahıs olarak 127, tüzel kişi olarak
129’dur. Kütahya İş Adamları Derneği (KÜT‹AD) bünyesindeki örgütlü iş
adamları üyeleri ile Üniversite, Kosgeb, İGEME (‹hracat› Gelifltirme Etüd
Merkezi) ve TPE (Türk Patent Enstitüsü) ile yakın iş birliği içinde çalışmak-
tadırlar.

2004 yılı verilerine göre Kütahya’da 4.808 şirket bulunmaktadır. Bunla-
rın üç de ikisi şahıs firmaları iken 1.750 limited şirket 427 anonim şirket ku-
ruludur.

Kütahya sermaye birikimi itibari ile zayıf bir konumda bulunmaktadır.
2000 yılı verilerine göre Kütahya ili fert başına banka mevduatı sıralamasın-
da 81 il içerisinde 50. sıradadır.

Kütahya ili, banka mevduatları ve kredi gelişmelerine (özel, ticari ve ta-
r›msal) bakıldığında hem Ege bölgesinin hem de Türkiye ortalamasının çok
altında olduğu gözlemlenmektedir. Kütahya kişi başına banka kredileri itiba-
ri ile 81 il içerisinde 38. sırada bulunmaktadır. Buna göre ilin kredi kullanı-
mında daha iyi olduğu söylenebilir. Ayrıca özel otomobil gibi tüketim eğilim-
lerinin de yine Ege bölgesinin ve Türkiye ortalamasının çok altında olması
ilin toplam tasarruf miktarının düşük olduğunu göstermek de bu da doğal
olarak yatırım seviyesine etki etmektedir.

Kosgeb’in Kütahya’da yaptığı saha araştırma çalışması sonuçlarına gö-
re 2002 yılında halkın çoğunluğunun tasarruflarını döviz tevdiat hesabı ola-
rak tuttuğu görülmektedir. Mali krizin arkasından böyle bir sonucun çıkması
tabi karşılanmalıdır.
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Kosgeb’in çalışmasında Kütahya’da anket yapılan işletmelerin
%76,08’inin profesyonel yöneticisinin bulunmadığı sadece %20,10’unun yö-
netimde profesyonelden yararlandığı görülmektedir.

Aynı çalışmada işletmelerin kredi kullanım durumuna bakıldığında anke-
te katılan 68 işletmenin %73,53’ü işletme kredisi kullanmakta yatırım kredi-
si %14,71’de kalmaktadır. Buna göre işletmeler yabancı tasarrufa bağımlı
bulunmaktadır. İlden ihracat yapıldığı halde ihracat yapan şirket sayısı az
ayrıca ihracat kredisi kullanımı ise son derece düşüktür.

Kütahya’da aynı araştırma sonuçlarına göre teşvik belgesi kullanan ko-
bi işletme oranı da oldukça düşüktür. Bu oran %5,34’dür.

III. YATIRIM ORTAMININ UYGUNLU⁄U VE YATIRIM ORTAMININ ‹Y‹-
LEfiT‹R‹LMES‹

Kütahya’da yatırım ortamının çekiciliğinin arttırılması makro ekonomik
ortamın istikrarının öncelikle bağlıdır. Kütahya’da il ekonomisine yapılacak
yatırımlar Kütahya’nın kent ve bölge olarak sağladığı yatırım avantajlarına
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da bağlı bulunmaktadır. Kütahya’da ekonomik gelişmeyi doğrudan etkileyen
faktörler olarak gelişim bileşenleri kavramı içerisinde ulaşım, iletişim, ener-
ji, sermaye, ham madde, teknoloji, iş gücü açılarından ilde yapılan araştır-
mada sadece teknolojide yetersizlik tespit edilmiştir. Ulaşım, ham madde ve
iş gücünde ise kısmen yeterlilik söz konusudur. İletişim, enerji ve sermaye
faktörleri bakımından yeterlilik bulunmuştur (Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›:
2001, s.92).

Kütahya ili için yapılan araştırmalar ve bizim gözlemlerimize göre ‘yük-
sek potansiyel yüksek gelir’imajı; sanayi, tarımsal ve ticariturizm sektörleri-
nin sonuçlarına bağlı olarak gelişmektedir.

Kütahya ili; mevcut potansiyelini değerlendirecek ilave kamu altyapı iyi-
leştirmelerine sınai kapasitede, genişleme ve iyileşmelere ihtiyaç duymak-
tadır. Bütün bunlar yerel bölgesel ve/veya Türkiye ve Türkiye dışı teşebbüs
gücünün ilgisi ile doğru orantılı olarak mümkün olabilir. Türkiye’de de yatı-
rım ortamının iyileştirilmesi, yapısal bir sorun olarak ele alınmakta ve yürü-
tülen istikrar programı çerçevesinde takip edilmektedir. Ekonomik sistem-
den gelen risk faktörlerini azaltılması söz konusu olmaktadır.

Kütahya’da ise sanayi sektörüne girdi sağlayan sektörlerde kaliteli üre-
tim ve süreklilik sağlanmalıdır. Tarım sektöründe; bitkisel ve hayvansal üre-
tim alanlarında işletme büyüklükleri arttırılmalı, bilgi ve beceri düzeyi yük-
seltilmelidir. Et ve süt besiciliği teşvik edilmelidir. Bu alanlardaki destekler-
den yararlanabilecek işletme ve örgütlenmeler oluşturulmalıdır. Tarım sek-
töründe son yıllarda verimliliği arttırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Yeni tohum-
luluklarla bitkisel üretimde verim bazı yerlerde bire on beş den bire yirmi be-
şe yükseltilmiştir. Diğer tarafdan çok parçalı tarım arazilerinin birleştirilmesi
konusunda Kütahya ilinde pilot çalışmalar yapılmaktadır. Bir bütün olarak
Kütahya’da insan toprak ilişkilerinin yeniden düzenlenmesinin gerektiren bir
yapısal dönüşüm gereği bulunmaktadır. Sulama projeleri, ulaşım alanında-
ki çalışmalar hızlandırılmalıdır. Bu alanda sulama amaçlı yapımı devam
eden baraj ve göletlerden büyük bölümünün yakında devreye gireceği se-
vindirici bir gelişmedir.

Sanayi sektöründe Kütahya’nın 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın
teşvikine ilişkin destek araçlarının uygulanması ile ilgili son yıllarda özellik-
le organize sanayi bölgelerinin büyük oranda teveccühe mahzar olduğu gö-
rülmektedir. Özellikle 2005 yılında teşvik belgesi alan toplam yatırım tutarın-
da büyük bir patlama yaşanmış 603.430.364 milyon TL’ye yükselmiştir. Teş-
vik belgesi alan işletme sayısı ise 2005 yılı için 49 olmuştur. Yatırımların
sektörel dağılımında 11 adet alt yapı yatırımı dışında; seramik sektörü 9,
ulaştırma 5, gıda ve içki 4, turizm ve pişmiş kil sektörleri 3’er adet ile öne
çıkmaktadır. Yatırım büyüklüğü bakımından seramik ve cam sektörleri yak-
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laşık %85 ile toplam yatırımların ?’den fazla pay almaktadır. Organize sa-
nayi bölgesi yönetimi ile yapılan görüşmelerde 2005 yılındaki yatırım patla-
ması ile bölgede hemen hemen yer kalmadığı anlaşılmaktadır. Bunun üze-
rine Kütahya il merkezinde ikinci bir O.S.B.’nin yer tespiti çalışması yapıl-
mıştır. Yıldız Entegre Tesisleri yanındaki II. O.S.B.’de yer alacak sanayi iş-
letmelerinin 5084 sayılı kanundan istifade edebilmesi için bir an önce kuru-
luş çalışmalarının bitirilebilmesi ve alt yapı çalışmalarının tamamlanması
gerekmektedir.

Kütahya’da 2002 yılından bu yana teşvik belgesi almış işletmelerin top-
lam yatırım tutarları ve istihdam miktarları aşağıdaki tablolarda yer almak-
tadır (2006 y›l›n›n ilk dört ay› dahil).
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IV. UYGUN YATIRIM ALANLARI

Sanayi yatırımların gelişebilmesi için; fiziki, beşeri, finansal ve kültürel
ortam unsurlarının sağladığı avantaj ve dezavantajlar; ülke, bölge ve/veya
il ekonomik birimler açısından büyük önem taşımaktadır.

Kütahya için uygun yatırım önerileri ilk önce yer altı ve yer üstü doğal
kaynak potansiyelleri dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Uygun
yatırım alanlarının değerlendirilmesinde Kütahya’nın mevcut doğal ve yer
altı kaynakları tarım, hayvancılık, turizm potansiyellerinin öne çıkacağı açık-
tır. Geçmişten günümüze ilde yapılan kamu ve özel yatırımların büyük bir
çoğunluğu bu potansiyeli değerlendirmeye dönük olmuştur.

Orman ürünleri sanayinde yapılabilecek yatırımlar dört ana başlık altın-
da gerçekleştirilebilinir. Bunlar; lata üretimi, lamine yonga levha (laminat)
üretimi, lif levha (MDF) üretimi ve lamine parke üretimidir.

Gıda sanayinde gerçekleştirilebilecek iki tür yatırım bulunmaktadır. Bun-
lar süt ve süt mamulleri üretimi ve hazır unlu gıdalardır.

Madencilik sektörü, Kütahya için büyük önem arz eden bir sektördür ve
sektörde önemli yatırımlar yer almaktadır. Sektördeki yatırımlar Kütahya’nın
maden potansiyelini değerlendirmeye yönelik olarak kurulmuş olmasına
karşın, aramalı üreten yatırımların yokluğu dikkat çekmektedir (Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›: 2001, s.116).

Kütahya’da madencilik sektöründe iki yatırım çeşidi yatırım için uygun
bulunmaktadır. Bunlar cevher zenginleştirme tesisleri ve briket kömür üreti-
midir.

Kütahya’da tekstil sektöründe iki tür yatırım yapılabilir. Bunlar hazır giyim
üretimi ve örme giyim üretimidir.

Kütahya’da makine imalât sanayinde gerçekleştirilebilecek yatırım konu-
ları ise ambalaj makineleri üretimi, otomotiv yedek parçaları üretimi, ağaç
işleme makineleri üretimi ve elektrik motoru ve jeneratör üretimidir.

Bu yatırım çeşitlerinin dışında bor ürünleri üretimi, elektronik malzeme
ve cihazlar üretimi ve sınai kalıp üretimine yatırım yapılmalıdır. Mevcut sa-
nayi sektörlerinin girdilerini üretebilecek ara malları, yatırım malları üretimi
ile, endüstriyel tasarım ve teknoloji üretimi alanlarında üniversite ve araştır-
ma kuruluşları ile iş birliği geliştirilmelidir.

İşadamlarının örgütlenmeleri teşvik edilmelidir. Örgütler içinde, projeler
geliştirilmeli, proje bilgisi geliştirilmelidir. Tarım ve sanayide sağlanan des-
tekler hakkında, Hazine, DPT, San. ve Tic. Bakanlığı, DTM, Üniversite gibi
kuruluşlardan yararlanılmalıdır.
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ÜniversiteSanayi işbirliği gerçekleştirilmeli, üniversite bünyesinde, bir gi-
rişimcilik enstitüsü (araflt›rma merkezi) kurulmalıdır.

İşadamı dernekleri ve Odalar, üyelerini yerli ve yabancı fuar ve pazarla-
ra sık sık götürmelidir. Özellikle AB Pazarları hakkında bilgi arttırılmalıdır.

V. SONUÇ

Kütahya ili, geniş yer altı ve yer üstü doğal kaynakları ve sanayi potan-
siyeli ile önemli bir ekonomik güce sahip bir il görüntüsü çizmektedir. Kütah-
ya bu zenginliğine dayalı olarak sanayisini geliştirme aşamasındadır. Özel-
likle iç ve dış yatırımcı İl’e yatırım amaçlı çekilebildiğinde İl, hammadde çı-
karılan İl statüsünden çıkıp hem hammadde çıkarılan hem de hammadde-
nin işlendiği bir İl statüsüne ulaşacaktır. Yine doğal kaynaklar ile ilgili olarak
termal turizm potansiyel zengin olan İl, bu konuda önemli adımlar atmak du-
rumundadır. Bu potansiyel de kaplıca ve türevleri olarak değerlendirilmeyi
beklemektedir.

Kütahya ilinde, tarım, hayvancılık ve ormancılık varlığını esas alan sa-
nayi işletmelerinin kurulabilme potansiyeli de çok geniş bulunmaktadır. Bun-
ların başlıca hangi sektör ve dallar oldukları, metin içinde belirtilmeye çalı-
şılmıştır. Bu üç sektör ilin avantajı olduğu halde, adeta dezavantajı olmuş-
tur. Özellikle bu sektörler istihdam açısından çok emek arzı içermesine rağ-
men emek verimliliğinin çok düşük olması İl için çok önemli bir ekonomik ka-
yıp olmaktadır.

İlde giderek artan sınai ürünlerin üretiminin daimi olarak teknoloji, amba-
laj, tasarım, finansman ve pazarlanma bilgisi sorunu giderilmesi (özellikle
seramik ürünlerinde..) İl ekonomisinin reel büyümesine katkı sağlayacaktır.
Bu konuda özellikle termal turizm, çini, seramik gibi ürünlerde ulusal ve
uluslar arası fuarlara katılım gerekliliği bulunmaktadır.

Kütahya; istihdam yapısı itibari ile bir tarım kenti, turizm potansiyeli ile bir
turizm kenti, GSYİH yapısı itibari ile bir sanayi kenti durumundadır.

Kütahya ilinde, mevcut ekonomik potansiyelini değerlendirilmesini başa-
rabilecek, aktif bir teşebbüs gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Mevcut işadamı
dernekleri, Odalar, Borsalar, esnaf teşekkülleri, bilgi, görgü ve deneyimleri-
ni yükselten işlere, faaliyetlere ağırlık vermelidir. Burada, siyasal partilerin,
sivil toplum kuruluşlarının, kamuyerel yöneticilerinin, üniversitenin, Kosgeb
vb. kuruluşların, rasyonel Kütahya projelerinde bir araya gelmeleri gerek-
mektedir.

Özellikle Kütahya’daki Bor potansiyelinin değerlendirilmesine dönük An-
kara’da kurulan Bor Enstitüsü ile işbirliği yapılmalıdır. Kosgeb’in Sinerji Mer-
kezi çalışmaları bir an önce tamamlanmalıdır.
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2. Dünya Savaşından sonra ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, boş za-
manın ve gelirin artması, sınır formalitelerinin azalması, tatil bilincinin yayıl-
ması ve insanlarda gezme görme motivasyonunun gelişmesiyle birlikte
özellikle 1960’lı yıllardan sonra turizm hızla gelişmiştir. Tüm bu gelişmeler-
le birlikte turizmin istihdam ve ödemeler dengesi üzerindeki olumlu etkisi
devletlerin ilgisini çekmiş ve bu sektörün geliştirilmesi için teşvikler ve pro-
jeler ortaya konulmuştur.

Ülkemizde de özellikle 1980 sonrası turizm endüstrisinin gelişmesi için
çalışmalar yapılmıştır. Halen turizm endüstrisinde 1 milyon kişiyi aşkın di-
rekt istihdam, buna ilaveten yaklaşık 1,5 milyonu aşkın kişiye de dolaylı is-
tihdam olanağı sağlanmaktadır. 2005 yılında ülkemize gelen turist sayısı 21
milyon kişiye ulaşmış olmasına rağmen, turist başına ortalama harcama
miktarı 2003 yılında 810 dolar iken, 2004 yılında bu rakam 784 dolara, 2005
yılında 752 dolara gerilemiştir.

Turist başına düşen gelirlerin azalmasında ana neden olarak, nicel artı-
şın kitle turizminden kaynaklandığı ve sejur turizmdeki rekabet, çevresel ko-
şullar ve destinasyonların doyma noktasına gelmesi nedeni ile fiyatların git-
tikçe düşmesi gösterilmektedir. Aynı şekilde sejur turizmin mevsimselliği, ta-
rihi ve kültürel yapıya olumsuz etkileri nedeni ile alternatif turizm çeşitlerine
olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle çekicilik anlamında turistle-
re deniz, güneş ve kum ürünlerini sunan bölgeler dışında kültürel, sportif ve
sağlık gibi turizm çeşitlerinin sürdürülebilir gelişimi için uygun bölgeler için
detaylı planlama sayesinde mevsimselliğin ve gelirlerin sürekliliğinin sağla-
nabileceği, kitle turizminin hacminden ve elastik yapısından kaynaklanan
bağımlılık derecesinin de düşürülebileceği savunulmaktadır.

24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Tedbirlerinin uygulamaya konulmasıyla,
Türkiye’de ithalikame iktisadi politikaları yerine liberal politikalar uygulan-
maya başlanmıştır. Türkiye 1980’lı yıllardan sonra birçok teşvik ve tedbirler-
le turizmi geliştirmeye gayret etmiştir. Ege bölgesi tarih boyunca hep önem-
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li bir konumda yer almıştır. Doğal ve tarihi zenginlik açısından üstünlüğe sa-
hip ve tarım, sanayi, ticaret, hizmet sektörleri belli bir gelişmişlik düzeyine
kavuşmuş Ege bölgesinde; turizmin bir endüstri haline gelmesi 1980’li yıl-
lardan sonra olmuştur. Yatırım ve işletme belgeli tesislerin ve yatak kapasi-
telerinin üçte biri Ege bölgesinin üç önemli turizm merkezine aittir. Türki-
ye’ye gelen ziyaretçilerin % 2025’i Ege bölgesini gezmektedir. Otel ve lo-
kanta sektörü katma değerinden Ege bölgesi % 22’lik pay ve konaklama
sektöründe yaratılan 7,8 katrilyon T.L.’lik (2001 yılı cari fiyatlarıyla) katma
değerden % 23’lük pay almaktadır (EBSO: 2003; 7475). Ege bölgesinin tu-
rizm kaynaklarını daha iyi kullanabilmesi için bölgesel sürdürülebilir turizm
politikalarını göz önüne alması gerekmektedir.

Ege Bölgesinde yer alan Kütahya da sahip olduğu kültürel ve doğal de-
ğerler ile ülkemiz turizminde çeşitliliğin arttırılmasında katkıda bulunabile-
cek bölgelerdendir. Bu amaçla söz konusu çalışma Kütahya’nın turizm po-
tansiyelinin ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi bağlamında öneriler
sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

1.Kütahya’n›n Turizm Arz›

1.1.Do¤al Kaynaklar

Kütahya ili Ege Bölgesi’nin İçbatı Anadolu Bölümünde, Yukarı Sakarya
ve Güney Marmara bölümlerinin kavşağında bulunmaktadır. Ege Bölge-
si’nin bu bölümü İç Anadolu Bölgesi ile asıl Ege Bölgesi arasında bir eşik
konumundadır. Bu eşik ortalama yüksekliği 1.200 metre olan ovalardan
meydana gelmiştir (Kütahya Valiliği: 2005; 6). Yüzölçümü 11.875 km2 olan
Kütahya kuzeyinde Bursa, kuzeydoğusunda Bilecik, doğusunda Eskişehir
ve Afyon, güneyinde Uşak, batısında Manisa ve Balıkesir illeri ile çevrilidir
(Kütahya Belediyesi: 2001; 7). Kütahya’nın Merkez dahil 13 İlçesi, 77 Bele-
diyesi, 544 Köyü vardır. 2000 yılı sayımına göre nüfus 656.903, Merkez nü-
fusu 207.905’dir (Kütahya İl Nüfus Müdürlüğü/18.05.2006).

Kütahya İli İç Anadolu’nun karasal iklimi ile Ege ve Marmara’nın ılıman
iklimi arasında geçiş özellikli bir iklime sahiptir. İklim ve sıcaklık şartları ba-
kımından, Ege, Marmara, ve İç Anadolu Bölgelerinin özelliklerini taşımakta-
dır. İlin %53’ü ormanla kaplıdır. İklim özelliklerinde olduğu gibi, bitki örtüsü
açısından da Kütahya Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinin bitki örtüsü
özelliklerini taşımaktadır. Karaçam, Kızılcam, Ardıç, Kayın, Meşe, Kestane
ve Çınarlar zengin bir örtüsü oluşturmaktadır (Kütahya Valiliği: 2005; 7). İlin
yaban hayatı da oldukça zengindir. İlde Gediz Murat Dağı, Sabuncupınar ve
Şaphane dağları Av Komisyonu ve Milli Parklar Başmühendisliği tarafından
geyik üretme ve koruma alanları olarak ilan edilmiştir. Düzenli olarak kontrol
edilen bu sahadaki geyik neslinin yeniden çoğaltılmasına çalışılmaktadır

134



(Kütahya Belediyesi: 2001; 30). Kuşlar açısından da zengin olan bölgenin
Altıntaş Ovasında toy kuşları koruma alanı da bulunmaktadır. Bu ova Ana-
dolu’da kalan son toy kuşlarının üreme alanlarından biridir (Kütahya Valili-
ği: 2005; 6263). Çakal, tavşan, tilki, kurt, yaban ördeği, yaban kazı, sülün,
keklik ve yaban domuzu en çok rastlanan hayvan türlerindendir (Turizm Ba-
kanlığı: t.y; 1856).

Kütahya; kuzeydoğusunda Türkmen Dağı, batısında Karlık Tepe, kuzey-
batısında Eğrigöz Dağı, güneybatısında Şaphane Dağı, güneyinde Murat
Dağı ile çevrilidir. Kütahya ili toprakları, çok sayıda akarsu vadisiyle parça-
lanmıştır. İl alanının %11’ni kaplayan ovalar ise geniş tabanlı çöküntü alan-
ları özelliğindedir. Ovalar; Porsuk Çayı Vadisi, Kocasu Vadisi ve Simav Ça-
yı Vadisi içinde değerlendirilebilir. İlin önemli ovaları, Kütahya Ovası, Yon-
calı Ovası , Köprüören Ovası, Aslanapa Ovası, Altıntaş Ovası, Tavşanlı
Ovası, Örencik Ovası ve Simav Ovası’dır. İlin tek doğal gölü Simav Gölü;
baraj gölleri ise Porsuk, Enne, Kayaboğazı, Söğüt ve Çavdarhisar baraj göl-
leridir. Göletler; Pazarlar, Çalköy, Belkavak, Sofular, Karagür, Çerte ve Ku-
ruçay göletleridir. İl coğrafyasının dağlık bir özellik göstermesi, akarsular
açısından zengin bir bölge olmasında ana faktör olmuştur. İl sınırları içeri-
sinden geçen Kirmasti, Kocasu, Kocaçay ve Simav nehirlerinin suları Mar-
mara’ya; Felent ve Porsuk akarsuları ise Sakarya nehri vasıtası ile Karade-
niz’e; Gediz Çayı ise Ege Denizi’ne dökülmektedir. Debileri nispeten az olan
akarsulardaki rejim düzensizliği de fazladır. Akarsuların beslenmesinde ye-
raltı suları da rol oynamaktadır: Felent Çayı, Porsuk Çayı, Murat Çayı (Oy-
su), Kureyşler Deresi, Kokar Çayı, Avşar Deresi, Gediz Çayı, Emet Çayı,
Bedir Deresi, Tavşanlı Çayı, Hamzabey Çayı (Kocaçay) ve Simav Çayı
önemli su kaynaklarındandır (Kütahya Belediyesi:Temmuz 2001;78 ve Kü-
tahya Valiliği: 2005; 6).

Mağaralar Kütahya’ya 55 kilometre uzaklıkta olup; Ovacık’ın İnlice Ma-
hallesinde yer almaktadır. Çam ormanlarıyla kaplı bu vadide kayaların do-
ğal yapısı Kapadokya’yı aratmayacak güzelliktedir (Turizm Bakanlığı: t.y;
1853).

Kütahya’nın Jeolojik bakımdan oluşumu çok eskilere dayanmaktadır.
Kütahya 1.ci ve 2.ci derece deprem kuşakları üzerinde yer almaktadır (Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığı: 2001; 3). Jeolojik oluşum sırasında çökmelere ve
kıvrılmalara uğramıştır. Deprem kuşakları üzerinde bulunan Kütahya yeral-
tı sıcak suları bakımından güçlü bir potansiyele sahiptir. Kütahya ilinin ara-
zi yapısında kireç taşı, kil ve kum taşı tabakaları yaygın bir şekilde bulun-
maktadır. Bu bölgede birçok termal kaynağı bölgede yer almaktadır. Bunla-
rın başlıcaları aşağıdadır (Kütahya Belediyesi: 2001; 2225):
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Il›ca-Harlek Kapl›calar›: Kütahya-Eskişehir karayolunun 21. kilometre-
sinde ana yoldan 4 kilometre içeride yer almaktadır. Kaplıca bir yerleşim
mekanıdır ve her türlü altyapısı ve tanzimi tamamlanmıştır. Konaklama im-
kanı ve pek çok kaynağın bulunduğu merkezde halen üç kaynaktan yarar-
lanılmaktadır. 4043 derece sıcaklıkta bulunan Harlek ve Kadılar kaynakları
ılıştırılmadan banyo yapılabilen ender doğal kaplıca sularındandır. Bu kap-
lıcanın böbrek taşları, safra kesesi, siyatik, lumbago, romatizma, çocuk fel-
ci, sinirsel gerginlik gibi rahatsızlıklara ve çeşitli göz hastalıklarına iyi geldi-
ği bilinmektedir. Ilıca Harlek Kaplıcaları 23/03/1989 gün 13900 sayılı Bakan-
lar Kurulu Kararıyla “Termal Turizm Merkezi” ilan edilmiştir.

Yoncal› Kapl›calar›: Kütahya-Tavşanlı Yolunun 16. kilometresinde yer
alan Yoncalı Kaplıcalarının; kullanım tarihi Anadolu Selçuklu Devleti’ne da-
yanmaktadır. İlin tek kür merkezi 500 dönümlük bu bölgede bulunmaktadır.
İlgili tesiste genel termal olanaklar yanında, özel terapiler de uygulanmak-
tadır. Yoncalı’da değişik özelliklere sahip termal kaynaklar bulunmaktadır;
Dübecikler Havuzu, Batak (Çamur Banyosu) ve Çelik suyu hamamı yüksek
(%83 ve üzeri) radyoaktiviteye sahiptir. Bu kaynakların karaciğer bozukluk-
larını, böbrek ve romatizma hastalıklarını tedavi ettiği, vücudu gençleştirdi-
ği ve dinçleştirdiği belirtilmektedir.Tarihi hamam ve caminin bulunduğu kap-
lıca halen bir yerleşim merkezidir. Yoncalı’daki şifalı suların sıcaklığı 3236
derece arasında değişmektedir. 17/09/1993 gün 4833 sayılı Bakanlar Kuru-
lu Kararıyla “Termal Turizm Merkezi” ilan edilmiştir.

Gediz Il›casu Kapl›calar›: Gediz’in 15 kilometre güneybatısında bulu-
nan kaplıca suyunun karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarına iyi geldiği
bilinmektedir. Merkezde belediyeye ait moteller vardır ve su sıcaklığı 6080
derece arasında olup, su yaklaşık 10 yerden kaynamaktadır. Sarıkız Kay-
nağı, Karakazan Kaynağı, Buğuluk kaynağı ve en sıcak kaynak olan Kah-
veönü Traverten Kaynaklarından yararlanılmaktadır. Gediz Ilıcasu Kaplıca-
ları 18/03/1987 gün ve 11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Termal Tu-
rizm Merkezi” ilan edilmiştir.

Murat Da¤› Kapl›calar›: Gediz’e 30 kilometre mesafedeki kaplıca mer-
kezi Murat dağının batı yamaçlarında yer almaktadır. İçildiğinde karaciğer
ve böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtilen bu kaynak, dağ turizmi, trek-
king ve kampçılık faaliyetlerine de uygun bir bölgededir. Bölgede Beledi-
ye’ye ait tesisler vardır. Bir adet izci kampı da bulunmaktadır. Kaplıca da de-
bisi yüksek olan başlıca 3 kaynak vardır. Gediz Murat dağı kaplıcaları
18/03/1987 gün ve 11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Termal Turizm
Merkezi” ilan edilmiştir. Bölge aynı zamanda dağ turizmi ve kampçılık faali-
yetlerine uygun olduğundan, İzmir’den bir seyahat acentası bölgeye her yıl
Haziran aylarında doğal yaşamın ve endemik bitki örtüsünün görülmesi için
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turlar düzenlemektedir.
Emet, Yeflil ve Kaynarca Kapl›calar›: Kütahya ‘ya 100 kilometre mesa-

fedeki Emet’de bulunan kaplıcalardan antik çağlardan beri yararlanılmakta-
dır. Kaplıcadaki tüm tesisler Belediye’ye aittir. Kongre Oteli, bir açık ve bir
kapalı olmak üzere iki olimpik yüzme havuzu, rekreasyon ve sportif amaçlı
hizmet birimlerinin inşaatı halen devam etmekte olan bölgede, 4050 derece
sıcaklıktaki kaplıca suları ağrılı rahatsızlıkların ve romatizmal hastalıkların
tedavisinde etkili olmaktadır. Emet Yeşil ve Kaynarca Kaplıcaları
17/09/1993 gün ve 4833 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Termal Turizm
Merkezi” ilan edilmiştir.

Simav Eynal Kapl›calar›: Eynal Kaplıcaları Simav’a 4 kilometre mesa-
fede yer almaktadır. 160 derece sıcaklığa sahip olan kaplıcanın; kadın has-
talıkları, nevralji, nefrit, romatizma, böbrek hastalıkları ve ağrılı hastalıkların
tedavisinde faydalı olduğu belirtilmektedir. Simav Eynal Kaplıcaları
23/03/1989 gün ve 13900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Termal Turizm
Merkezi” ilan edilmiştir. Eynal Kaplıcaları; kaplıca özelliğinin yanı sıra çev-
renin eğlence ihtiyacını da karşılamaktadır. Eynal Kaplıcalarında belediye-
ye ait konaklama tesisleri ve bunların yan hizmet birimleri bulunmaktadır.

Tavflanl› Göbel Kapl›calar›: Göbel Kaplıcaları Tavşanlı’nın 7 kilometre
batısında yer almaktadır. Kaplıca suları 32 derece sıcaklıkta olup, romatiz-
ma, siyatik, cilt hastalıkları, yaraların tedavisi, mide ve bağırsak ülserleri,
adale ve kemik rahatsızlıklarının tedavisinde faydalı olmaktadır.

Hisarc›k Hamamköy Kapl›calar›: Hisarcık’a 10 kilometre mesafede, 51
derece sıcaklıktaki Hamamköy sularının içme uygulamalarıyla mide, bağır-
sak sistemi, karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarını tedavi ettiği bilinmek-
tedir. Konaklama tesisi açısından ise son derece yetersizdir.

Kütahya’daki termal kaplıcaların bazıları termal turizme açılmış olma-
makla birlikte önemli bir potansiyel arzetmektedirler. Bunlar: Simav Naşa,
Simav Çitgöl, Emet Samrık, Emet Dereli ve Hisarcık Yukarı Yoncaağaç su-
larıdır (Kütahya.net web sayfası/16.05.2006).

Kütahya bölgesi doğa ve yayla turizmi açısından da önemli bir potansi-
yele sahiptir. Bu anlamda ilde sunulan alternatiflerin bazıları aşağıda belir-
tilmektedir(Kütahya Belediyesi: 2001; 2629):

H›d›rl›k: Kütahya Merkezde bulunan tepelik mesire yeri piknik alanı ola-
rak da kullanılmakta, geleneksel uçurtma şenliği de bu bölgede yapılmak-
tadır.

Çaml›ca: İl merkezine 5 kilometre mesafedeki çam ağaçlarıyla kaplı
alan, Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan piknik yerleri, soğuk suları, te-
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miz havası ve manzarasıyla çevre halkına hizmet veren geniş bir mesire ye-
ridir.

Porsuk Baraj›: Eskişehir Yolu’nun 20. kilometresindeki baraj gölü özel-
likle yaz aylarında mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Barajda olta balıkçı-
lığı da yapılmaktadır. Gelecekte iyi planlanırsa Kütahya’nın gözde eğlence
ve dinlence merkezlerinden biri olabilir. Zaman zaman göçmen kuşlara da
ev sahipliği yapan barajın hemen yanında başlayan Frig Vadisi mağaraları
da barajın önemini artırmaktadır.

Enne Baraj›: İl merkezinden 27 kilometre mesafedeki baraj koruma ve
sulama amaçlı yapılmıştır. Ancak son yıllarda dinlenme, piknik ve amatör
avcılığın da yapıldığı bir mesire yeri olarak ilgi çekmektedir.

A¤aç Köy Regülatörü: İl merkezine 15 kilometre mesafedeki Ağaç-
köy’de DSİ tarafından yaptırılan regülatör bir mesire yeri haline getirilmiştir.
Burada Sazan, Kızılkanak, Yayın ve Dargın balıklarını avlamak mümkün-
dür.

Ana Sultan Mesire Yeri: Kütahya il merkezine 24 kilometre mesafede
Afyon yolu üzerindedir. Çevre düzenlemesi orman işletmesi tarafından ya-
pılmış olan merkez şu anda Kütahya Milli Parklar Başmühendisliği tarafın-
dan ağaçlandırılmakta ve korunmaktadır. Restorasyonu ünlü ressam Ahmet
Yakupoğlu tarafından yapılan Ana Sultan Türbesi’de merkezin önemini ar-
tırmaktadır.

Kuruçay Göleti: Tavşanlı’ya 5 kilometre mesafede bir mesire yeridir.
Gölette olta balıkçılığı yapılabilir.

Vak›f Ormanlar›: Tavşanlı yolunun 30. kilometre sinde yer alan orman-
lık alan “Ehrami Karaçam” türünün bulunduğu nadir ormanlardandır (Kütah-
ya Belediyesi: 2001; 27). 1988 yılında tescil edilerek koruma altına alınmış-
tır. Kütahya Tavşanlı karayolunun güneyinde, Kütahya’ya 40 kilometre
uzaklıktadır (Kütahya Valiliği/İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı: 2005; 110).

Kasaliç Tabiat› Koruma Alan›: Domaniç ilçesinde bulunan bu alan bal-
ta girmemiş ormanlardandır. Kayın ve Karaçam hakim ağaç türleri vardır.
Ayrıca Meşe, Titrek, Kavak, Ahlat, Armut, Eğrelti Sarmağı, Sırımbağ, Bö-
ğürtlen, Öksürük Otu, Papaz Külahı, Yabani Çilek ve Noel Gül Kasaliç’deki
diğer bitki türleridir. Başlıca hayvan türleri; ayı, yaban domuzu, geyik, tilki,
tavşan, porsuk ve kirpidir (Kütahya Valiliği/İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 2005; 111). Çok zengin bir bitki örtüsüne sahip
bu bölge Osmanlı Devletinin doğumuna beşiklik etmiştir. 13.yüzyılda Ana-
dolu Selçuklu Devletine bağlı bir “uç beyi” olan Ertuğrul Gazi, Domaniç’i bir
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yaylak olarak seçmiştir. Osmanlı Beyliğinin kurucusu olan Ertuğrul Gazi’nin
annesinin türbesinin Domaniç’in Çarşamba köyünde olması da buranın
önemini artırmaktadır. Her yıl düzenli olarak kutlanan Haime Hatun’u anma
törenleri Eylül ayının ilk haftasında yapılmaktadır. İlçe merkezindeki Sarıkız
ve Ebe Çamlığı da yörede mesire yeri olarak kullanılmaktadır (Kütahya Va-
liliği: 2005; 34).

M›z›k Çam›: Domaniç’in Domur Köyü yakınlarındadır. Osman Gazi’nin
bebek beşiğinin kurulduğu ağaç olarak düşünülmektedir (Kütahya Valiliği/İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı: 2005; 110). Za-
man içinde kuruyan ağaç, Kütahya Milli Parklar Başmühendisliği tarafından
koruma altına alınmıştır.

Ahmet Yakupo¤lu Park›: 24.000 m2 alana kurulu park şehir merkezin-
de belediyece yapılmış sosyal alandır.

Hisar K›r Kahvesi: Kütahya Kalesinde bulunan tesiste, şehir manzara-
sı ile birlikte, yiyecek içecek imkanları da sunulmaktadır

Bin Y›ll›k Kestane A¤ac›: Boyacı Alan Mevkiinde asırlık kestane ağaç-
ları bulunmaktadır. Kütahya’nın 7 kilometre güneyinde bulunan 3 adet kes-
tane ağacı meyve vermektedir. Bunlardan özellikle bir tanesi 8 metreyi bu-
lan çevresi ve 20 metreye yaklaşan yüksekliği ile 1.000 yıllık bir anıt ağaç-
tır. Ağaçlar koruma altındadır (Kütahya Valiliği/İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı: 2005; 110).

Murat Da¤›: Gediz’e 30 kilometre mesafedeki Murat dağı, 2.312 metre
yüksekliğindedir. Kestane, Meşe ve Çam ormanlarında meydana gelen çok
zengin bir orman kuşağına sahiptir. Kamp, dinlenme ve mesire yeri olarak
önemli bir alandır. Murat dağında piknik yerlerinin ve dinlenme alanlarının
yanı sıra, termal kaplıca kaynaklarında kür merkezi ve bungalovlar vardır
(Kütahya Valiliği/İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakan-
lığı: 2005; 110).

Gölcük Yaylas› ve Di¤er Yaylalar: Simav’ın en büyük mesire yeridir.
1.450 metre yükseklikte Simav-Emet karayolu üzerinde yer alır. Ortasında
suni göl bulunmaktadır. Yemyeşil ormanlarla kaplı, içme suyu mevcut olup
kamp ve dinlenme yeri olarak önemli bir alandır (Kütahya Valiliği/İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı: 2005; 110).

Kütahya genel olarak deniz seviyesinden yüksek olduğu için, Gölcük
yaylası gibi bir çok yaylası vardır. Yükseklikleri 1.200 ile 1.500 metre arasın-
da değişen Emet’de Sarıalan, Kirazlı, Tetik, Kavaklı, Alaçlı, Alanoluk, Baş-
maklı, Sümbüllüdere; Aslanapa’da Ermez; Domaniç’de Dere, Çarşamba,
Eğridere, Bileylik, Kocayyala ve Üçtepeler; Simav’da Çeyrekçi, Dokuzcan
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ve Gökokuluk yayları mevcuttur.
1.2. Kültürel Kaynaklar

Kütahya’da tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar çok çeşitli mede-
niyetler gelip geçmiştir. Ev sahipliği yaptığı bu medeniyetlerin hemen hep-
sinden pek çok kültürel değer günümüze miras olarak kalmıştır. Kütahya Hi-
tit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyanoğulları ve Osmanlı Dönemi uy-
garlıklarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaşmıştır. Bu ilin sınırları içinde yerle-
şen en eski halk Hitit’lerdir. Buna rağmen çevredeki Arkeolojik buluntular ilin
yerleşim tarihini ilk çağlara kadar götürmektedir. Kütahya, bugün de işletilen
zengin maden yatakları dolayısıyla her devirde önemli bir merkez olmuş ve
geniş ticaret yolları üzerine kurulmasından dolayı hızla gelişmiştir. Kütahya
“Türk ve dünya askerlik tarihi” nin en büyük zaferinin kazanıldığı yer olarak
bilinen zengin bir kültürel mirasa sahiptir (Kütahya Valiliği: Ocak 2002; 37).
Kütahya Ezop’un ve Evliya Çelebi’nin doğum yeri olarak da tanınmaktadır.
17 Temmuz 1921 tarihinde Yunan işgaline uğrayan Kütahya’da Türk ordu-
larının 26 Ağustos’ta başlattığı Büyük Taarruzla kesin zafer elde edilmiş
olup; Türkiye Cumhuriyetinin temelleri burada atılmıştır. Mustafa Kemal
‘’Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir İleri’’emrini Kütahya’ya bağlı Dumlupınar
ilçesinde vermiştir (Kütahya Valiliği: 2005; 8).

Kütahya’da Antik Eserler (Kütahya Valiliği: Ocak 2002; 170-172-174-181):
Frig Vadisi: KütahyaEskişehir Karayolunun 26. kilometresinde yer al-

maktadır. Bölge eski bir yanardağ olan Türkmen dağlarının tüfleri ile kaplı-
dır. Friglerin volkan tüfünü yontarak çeşitli amaçlarla kullanmalarına neden
olmuştur. Bölge Roma ve Bizans dönemlerinde de çeşitli amaçlarla kullanıl-
mıştır. Bölge doğal kaya yapısı, tarihi kalıntıları ve çam ormanları ile bir tu-
rizm merkezi konumundadır. Frig Vadisi iki ana bölümde incelenebilir: Birin-
ci bölüm Sabuncupınar, Söğüt, İnli, Fındıklı Köyleri civarındaki kuzey bölü-
müdür. İkinci bölüm ise daha güneydeki Ovacık Köyüdür. Frig Yaylaları, çok
eski çağlardan beri çeşitli kavimler tarafından iskan edilmiştir.

Aizonoi Antik Kenti: Kütahya’nın 57 kilometre güney batısında Çavdar-
hisar bölgesinde yer almaktadır. Bedir Çayı’nın iki tarafında kurulmuş antik
Roma kentidir. Dünya’nın ilk borsa binası bu antik şehirde yer almaktadır.
Aizanoi antik kenti Efes, Bergama, Side gibi kentlerle çağdaştır.

Kütahya Kalesi; Kale Roma döneminde yapılmış olmakla beraber böl-
gede egemenlik kurmuş olan Bizans, Selçuklu, Germiyanlı ve Osmanlı ta-
rafından da kullanılmıştır. Kale’nin son şeklini Bizans döneminde aldığı tah-
min edilmektedir. Kütahya Kalesi antik devirlerden başlamak üzere yerleş-
menin başladığı bir bölgede ve Kütahya şehrinin ilk kurulduğu yer olduğu
tahmin edilen bugünkü şehre hakim tepe üzerinde kurulmuştur. Kütahya
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Kalesinde ayrıca Döner Restoran ve kır kahvesi mevcuttur.
Kütahya’da Selçuklu Döneminden Kalma Eserler
(Kütahya Belediyesi: Temmuz 2001; 33):
Yukarı Kale Camii, Balıklı Camii, Hezar Dinarı Mescidi, Yoncalı Hamamı

ve Mescidi, Ulu Camii Sakahanesi, Sadettin Cami ve Sakahanesi, Hıdırlık
Mescidi.

Kütahya’da Germiyano¤ullar› Döneminden Kalma Eserler 
(Kütahya Belediyesi: Temmuz 2001; 34-35):
Analcı Mescidi, Kurşunlu Camii, Çatalçeşme Mescidi, Yakup Çelebi İma-

ret Külliyesi, Ihsak Fakih Külliyesi, Vacidiye Medresesi, Balabaniye Medre-
sesi, Saray Hamamı, Küçük Hamam.

Kütahya’da Osmanl› Döneminden Kalma Eserler
(Kütahya Belediyesi: Temmuz 2001; 36-44):
Ulu Camii (Yıldırım Han Camii), Takvacılar Cami (Timurtaş Paşa Cami),

Meydan Camii (Aslan Bey Camii), Karagöz Ahmet paşa Camii, Şengül Ca-
mii, Küpecik Camii, Lala Hüseyin Paşa Camii, Özbek Camii, Ali Paşa Ca-
mii, Mollabey Camii, ve Külliyesi, Ahırardı Camii (Dilsizoğlu Hacı İbrahim
Camii),Yeşil Camii, Bülbül Mescidi (Yakup Çavuş Mescidi), Deve Yatağı
Mescidi, Cedid Mescid i(Yeni Mahalle Mescidi), Ahi Evren Mescidi (Hacı Ev-
ren Mescidi), Molla Halil Mescidi (Kazasker Mescidi), Mevlevihane Dönen-
ler Camii, (Ergun Çelebi Zaviyesi), Eydemir Hamamı (Elvan Bey Hamamı),
Balıklı Hamamı (Rüstem Paşa Hamamı), Lala Hüseyin Paşa Hamamı, Ke-
mer Hamamı, Şengül Hamamı, Yeni Mahalle Hamamı (Cedid Mahellesi Ha-
mamı), Büyük ve Küçük Bedesten, Kapan Hanı, Muvakkithane (Balıklı ma-
hallesinde Saadettin Camisinden Balıklıya giderken eski müftülük binası
önündedir. Burasını kapıcıbaşı rütbesinde bulunan Kütahya mütesellimi Ha-
lil Kamili Ağa yaptırmıştır), Hükümet Konağı.

Cumhuriyet Dönemi Eserleri
(Kültür ve Turizm Bakanlığı web sayfası/17.05.2006 ve Kütahya Valiliği:
2005; 28-30-31-32-47-50-51):
Kütahya Kossuth Müzesi: Macar Özgürlük savaşının önderlerinden

Lajos Kossuth (1850-1851 yılları arasında) Macar sokaktaki bu evde kalmış
olup, kendisi Macar Anayasasını da bu evde hazırlamıştır. Müze 1982 yılın-
da ziyarete açılmıştır.

Dumlup›nar Atatürk Evi: Mustafa Kemal’in karargahı olarak kullanılan
evin aslına uygun restorasyonu yapılarak, 2003 yılında ziyarete açılmıştır.

Çinili Camii: 1973 yılı yapımı olan cami, iki katlı olup içi ve dışı tama-
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men çinilerle kaplıdır. Orta Asya Türk Mimarisi örnek alınarak yapılan cami
tek kubbeli ve sekizgen bir yapıya sahiptir. Kubbenin içi hat sanatı örnekle-
riyle bezenmiştir. Bu cami Kütahyalı Ressam Ahmet Yakupoğlu’nun şehrin
kültür ve sanat koleksiyonuna kattığı bir yapıttır.

Kütahya Arkeoloji Müzesi: Ulu Cami yanında Umurbin Savcı Medrese-
si olarak bilinen yapı 1965 yılında ziyarete açılmıştır. Medrese binası 1314
yılında Germiyan Beylerinden Umur Bin Savcı tarafından yaptırılmıştır.

Kütahya Çini Müzesi: Germiyan Beyi II. Yakup (1387-1429) külliyesinin
imaret bölümü olan bu yapı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore
edilerek, Çini Müzesi olarak 5 Mart 1999 tarihinde ziyarete açılmıştır. Türbe
bölümünde II. Yakup Bey’in çinili sandukası bulunmaktadır. Müzede 14.
yüzyıldan başlayarak günümüze kadar süregelen çini eserler sergilenmek-
tedir.

Germiyan Sokak: Merkez Pirler mahallesinde, 18. yüzyıl Kütahya evle-
rinin topluca bulunduğu Germiyan Sokak, Arnavut kaldırımlı yolları ile Kü-
tahya’daki tarihi kent dokusunun korunduğu önemli bir alandır.

Baflkumandan Tarihi Milli Park›; Kurtuluş Savaşımızın geçtiği Zaferte-
pe Çalköy ve Dumlupınar’daki bu topraklar şehitlerin aziz hatırasına, müze,
anıt ve şehitliklerle donatılmıştır. Milli parktaki bu anıt, müze ve şehitlikler
aşağıdaki gibidir (Kütahya Valiliği: 2005; 42):

- Zafertepe Çalköy’de; Zafer Anıtı, (Başkumandan Meydan Savaşı İdare
Yeri), Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Yüzbaşı Harputlu Şekip Efendi Anı-
tı, ve Atatürk Anıtı,

- Dumlupınar İlçesinde; Kurtuluş Savaşı Müzesi, Atatürk Evi, Atatürk
Anıtı, Dumlupınar Şehitliği ve içinde; Mehmetçik Anıtı, Şehit Baba ve Oğul
Anıtı, Milis Anıtı ve Gazi Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Mareşal Fevzi Çak-
mak Anıtları.

Di¤er Eserler: Tavşanlı Belediye Müzesi, Altıntaş Belediyesi Açık Hava
Müzesi, Sadık Atakan Çini Evi, Kütahya Hava Er Tugay Komutanlığı Taş
Eserler Müzesi.

El Sanatlar›: Çinicilik, dokumacılık, el işlemeciliği, elmas ve gümüş işle-
meciliği, porselen (Turizm Bakanlığı: t.y; 1858-1859).

Yöre Mutfa¤›: Gökçemen hamursuzu, gözleme, ıspanaklı şibit, kaymak
baklavası, yufka tatlısı (Turizm Bakanlığı: t.y; 1860).

Sit Alanlar› (Ağustos 2005 tarihi ile) 
(Kültür ve Turizm Bakanlığı Web Sitesi/17.05.2006):
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- Arkeolojik Sit Alanı: 188
- Kentsel Sit Alanı: 2
- Doğal Sit Alanı: 7
- Tarihi Sit Alanı: 2
- Arkeolojik ve Doğal Sit: 19
- Tarihi ve Kentsel Sit: 2
- Tarihi ve Arkeolojik Sit: 3
- Kültür (Tek Yapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları: 994
- Toplam: 1217

Yerel Etkinlikler:

Tablo 1: Kütahya’da Yerel Etkinlikler ve Tarihleri________________________________________________________

Etkinli¤in Ad› Tarihi

Atatürk’ün Kütahya’ya Gelişi 24 Mayıs
Kütahya’nın Fethi ve Hıdırellez Şenlikleri 6 Mayıs
Simav Sünnet Şenliği 6-10 Mayıs
Simav Hıdırellez Kutlaması Mayıs Ayının 

I., II., III. Pazar Günleri
Çavdarhisar Hacıkebir Rahvan At Yarışları 17-18 Mayıs
Kütahya Evliya Çelebi Satranç Turnuvası Mayıs Ayının 3. Haftası
Geleneksel EMOK 
(Endru Motosiklet Kulübü) Şenliği Haziran
Simav (Kuşu Kasabası) Gözleme, 
Bazlama Günü Haziran’ın İlk Haftası
Tavşanlı (Çukurköy) 
Şaban Dede Leblebi Festivali 27 Haziran
Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri Haziran’ın 3. Haftası
Şaphane Vişne, Kiraz Festivali Haziran’ın Son Haftası
Pazarlar Altın Kiraz, Vişne Festivali 01 Temmuz
Çavdarhisar Kültür ve Turizm Festivali 17-18 Temmuz
Gediz Tarhana Festivali 01-07 Ağustos
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Şaphane (Üçbaş Beldesi) Sarımsak Festivali 7 Ağustos
Kütahya Hıdırlık Uçurtma Şenliği Ağustos’un 3. Haftası
Tavşanlı Linyit Kültür ve 
Sanat Şenlikleri (Tunçbilek) 22 Ağustos
Dumlupınar Zafer Haftası 26-30 Ağustos
Simav Panayırı 25 Ağustos-5 Eylül
Altıntaş 30 Ağustos Kültür ve Sanat Etkinlikleri 28 Ağustos
Altıntaş Zafertepe Çalköy Beldesi 27-28-29 Ağustos
Kütahya’nın Kurtuluşu 30 Ağustos
Kütahya Dumlupınar El Sanatları ve 
Ticaret Fuarı 15-31 Ağustos
Emet’in Kurtuluşu, Bor Kültür ve 
Termal Turizm Festivali 30 Ağustos-5 Eylül
Domaniç Hayme Ana’yı 
Anma Günü ve Göç Şenlikleri Eylül Ayının ilk Pazar’ı
Tavşanlı Kurtuluş Günü 3 Eylül
Simav’ın Kurtuluşu 4 Eylül
Hisarcık Emtia, Hayvan, 
Müzik, Eğlence Panayırı 8-16 Eylül
Kütahya Aşure Günü Muharrem Ayının 

10. Günü________________________________________________________
Kaynak: Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri / 2006.

1.3. Ulafl›m

Kütahya ili coğrafi konum itibariyle tarih boyunca ulaşım ağları üzerinde
bir geçiş bölgesi olma özelliği göstermiştir. Bir kaç yüzyıl Anadolu eyaletle-
rinin merkezi olması, milli kurtuluş savaşındaki önemli yeri, ağırlıklı olarak
bulunduğu coğrafyadan kaynaklanmaktadır. Kütahya ili kara ve demir yolla-
rı açısından kavşak noktasında yer almaktadır. İlde hem karayolu, hem de
demiryolu ulaşımından yararlanılmakta olup; zengin maden yataklarının bu-
lunmasından dolayı yoğun karayolu taşımacılığı yapılmaktadır (Kütahya Ti-
caret ve Sanayi Odası: 1998; 9). Kütahya’da havalimanı bulunmamakla bir-
likte komşu illerin de ihtiyacına cevap verebilecek bir adet uluslararası ha-
valimanı planlanmaktadır. Kütahya’nın komşu illere düzenli karayolu bağ-
lantısı vardır. İl karayoluyla tüm komşularına doğrudan bağlıdır. İl içi ulaşım
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da gelişmiştir. İlin şu andaki durumu ve sahip olduğu potansiyel göz önüne
alındığında karayolları istenilen düzeyde gelişme göstermemiştir. Ayrıca ku-
zey güney transit taşımacılığı güzergahı üzerinde bulunmaktadır. İldeki de-
miryolu ulaşımı ise daha sınırlıdır. Özellikle maden rezervleri, demiryolu ta-
şımacılığını önemli bir ulaşım aracı haline getirmiştir (Kütahya Valiliği: Ocak
2002; 166).

1.4. Kütahya’n›n Bölgesel Geliflme Göstergeleri Çerçevesinde Tu-
rizm ‹flletmelerinin Durumu

İlin ekonomisi tarım ve sanayiye dayanmaktadır. Nüfûsun çoğu tarım,
hayvancılık, ormancılık, avcılık ve balıkçılıkla uğraşmaktadır. Verimli ovala-
rında en çok tahıl ekilmektedir. Sebzecilik ve meyvecilik de oldukça geliş-
miştir. Kütahya’da güneybatıkuzeydoğu doğrultusunda uzanan ovalar, ta-
rımsal üretimin merkezi durumundadır. Nüfusun geri kalan kısmı ise ma-
dencilik sektöründe çalışmaktadır. Başlıca maden yatakları linyit, krom, gü-
müş, baryum, borasit, manyezit, antimuan, kobalt, cıva, asbest, bor tozu,
demir, kurşun, manganez ve mermerdir. Kütahya sahip olduğu yeraltı kay-
naklarının hem tür olarak çeşitliliği hem de rezerv olarak zenginliği ile önde
gelen iller arasındadır. Söz konusu madenler Kütahya’nın sosyal ve iktisadi
gelişmesinin itici gücü olmuşlardır. Bu kaynakları değerlendirmek amacıyla
önemli kamu yatırımları yapılmıştır (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; 2001; 20).
Tunçbilek ve Seyitömer Termik Santralleri ile Kayaköy Hidroelektrik Santra-
li enerji üreten önemli tesislerdir.

Tarım halen önemli ölçüde ağırlığını sürdürmekle birlikte, Cumhuriyet
döneminde il madencilik ve sanayi yönünde önemli gelişme kaydetmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kütahya’nın çinicilik, dokumacılık ve de-
ricilik merkezi olduğu bilinmektedir. Ancak atölye üretimi düzeyinden gerçek
anlamda sanayileşmeye Cumhuriyet döneminde geçilmiştir. Kütahya’da
üretimi artan ve küresel pazara açılan porselen, çini ve seramik sanayinin
gelişimi göz önüne alınırsa, söz konusu sanayinin istihdam olanaklarını ar-
tırmada en önemli sanayi kollarından birini teşkil ettiği görülmektedir. Kütah-
ya, Türkiye’de atölye tipi sanayinin en ileri olduğu illerden birisidir (Kütahya
Belediyesi: Temmuz 2001; 17).

İl çevresindeki nispeten daha gelişmiş olan şehirlerin etkisi altındadır.
Gediz’in Uşak’a yakın olmasından dolayı, söz konusu çevrenin ticari haya-
tında bu ilin önemli etkisi olmuştur. Aynı şekilde Tavşanlı’nın Bursa’ya yakın
oluşu, Simav’ın Merkez’e uzak olması, bir çok ilçenin ticari faaliyetlerini baş-
ka illere kaydırmalarına sebebiyet vermiştir. Ancak özellikle son yıllarda çi-
niciliğin çok gelişmiş olması nedeniyle, ticari hayatta bir canlılık baş göster-
miştir. Özellikle yaz aylarında iç ve dış turizme yönelik imalat yapan çinici-
lik ve porselen sektörü ticari hayata canlılık kazandırmaktadır (Kütahya Be-
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lediyesi: Temmuz 2001; 20). Kütahya’nın tarım, hayvancılık, ve madencilik
ağırlıklı ekonomik yapısı göz önüne alındığında; diğer illerle ticari bağlantı-
larının geliştiği görülmektedir (Egev: 2003; 44). Hizmetler sektörünün son
yıllarda gelişmesiyle birlikte; sektörel çeşitlilik ilin zenginleşmesine neden
olacaktır.

1996 yılında yapılan illerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına gö-
re, 76 il içinde 31.ci sırada bulunan Kütahya 2003 yılında 81 il içinde 40. cı
sıraya düşmüştür. 1987-2000 döneminde, GSYİH içinde Kütahya’da tarımın
yıllık ortalama büyüme hızı %0,5; sanayinin %0,4 ve hizmet sektörünün
% 1.7’dir (DPT: Eylül 2003; 223) . 2000 yılı ele alındığında; Kütahya ile kom-
şu illerinin GSYİH’sında sektörlerin payları incelendiğinde, tarım en fazla Af-
yon’da gelişmiş olup, Kütahya beşinci sıradadır. Sanayide en fazla gelişmiş
birinci il Bilecik olup, Kütahya ikinci sıradadır. Ulaştırmahaberleşme hizmet-
lerinin payı açısından birinci sırada Afyon bulunmaktadır ve Kütahya üçün-
cü sırayı teşkil etmektedir. Otellokanta hizmetlerinin payı açısından en yük-
sek payı turistik bir kent olan Balıkesir almış olup; ikinci sırada Bursa, üçün-
cü sırada Uşak, dördüncü sırada Afyon, beşinci sırada Kütahya, Eskişehir,
Manisa gelmektedir. Sanayi açısından gelişme gösteren bir il özelliği taşı-
yan ve hizmetler sektörünün büyüme hızı %1.7 olan Kütahya’da otellokan-
ta hizmetlerinin payı düşüktür (Tablo 2).

Tarihi, doğal güzellikleri ve termal kaynakları ile Kütahya büyük bir turizm
potansiyeline sahiptir. Çiniciliğin de Kütahya ekonomisine ve turizme katkı-
sının gün geçtikçe arttığı gözlenmektedir. Ancak sahip olduğu büyük potan-
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siyele rağmen Kütahya, Türkiye turizminde hak ettiği düzeye gelebilmiş de-
ğildir. Bunda tanıtım eksikliği kadar, turizm yatırımlarına gereken önemin
verilmemesi de etkili olmuştur. Çini ve porselen ürünlerinin pazarlandığı
alanlar İstanbul, diğer büyük şehirler ve turistik merkezlerdir. Turisti doğru-
dan Kütahya’ya çekmenin ve doğrudan satış-pazarlama stratejilerinin yolla-
rını aramak gerekmektedir. Alternatif turizm olanaklarının bir çoğuna sahip
olan Kütahya, 5000 yıllık arkeolojik, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle KÜL-
TÜR TURİZMİ, şifalı kaplıcalarıyla SAĞLIK TURİZMİ, %53’ünü kaplayan
ormanlarıyla, Frig Vadisi ve günübirlik mesire yerleriyle DOĞA TURİZMİ
açısından büyük bir potansiyel arz etmektedir (Kütahya Valiliği:Ocak
2002;165).

1980-2006 yılları arasında; turizmin gelişimini takip etmek açısından,
Kütahya ve komşu illere verilen turizm ve ulaştırma yatırım teşvik belgeleri
incelendiğinde; 26 yıl içinde Kütahya’ya turizm alanında 8; ulaştırma alanın-
da 74 teşvik belgesi verilmiştir. 7 komşu ilin (Afyon, Balıkesir, Bilecik, Bur-
sa, Eskişehir, Manisa, Uşak) teşvikleri ile karşılaştırıldığında turizm teşvik-
leri sayısı açısından Bursa birinci, Balıkesir ikinci, Afyon üçüncü, Manisa
dördüncü sıradadır (Tablo 3a).

Ulaştırma teşvikleri sayısı açısından 8 il karşılaştırıldığında en çok teşvi-
ki alan ilk üç il sırasıyla Bursa, Balıkesir ve Eskişehir olarak ortaya çıkmak-
ta; bu üç ilin aldığı teşvik sayısı 380’i bulmakla birlikte diğer 5 şehrin aldığı
teşvik sayısı 216’da kalmaktadır. Bu veriler genel olarak değerlendirildiğin-
de, Bursa turizm ve ulaştırma teşvikleri açısından 1. sırada yer almakta
olup; 2.sıradaki Balıkesir ile birlikte diğer 6 şehrin aldığı teşvikler kadar teş-
vik almış bulunmaktadır. Sanayiye ağırlık verilen Eskişehir’de turizm teşvik-
leri yerine ulaştırma teşviklerinin sayısı daha fazladır (Tablo 3b). Uşak, Bi-
lecik ve Kütahya ise turizm teşviklerinin sayısı açısından son sıradadır. Kü-
tahya’da alınan turizm teşviklerine göz atıldığında ise, yıllar bazında alınan
toplam 8 teşvikin 4 tanesinin son iki yılda alındığı görülebilir. Bu 1995-2005
yılları arasında hiç turizm teşviki almamış il için sevindirici bir gelişmedir
(Tablo 3c).

Kütahya ve komşu illere verilen tarım ve turizm kredileri ele alındığında,
Bursa tarım sektörü kredilerinde birinci sıradadır. Yıllar bazında bakıldığın-
da, Kütahya tarım kredileri açısından genellikle son sıralarda yer almakta-
dır. Turizm kredileri açısından Balıkesir birinci sırada olup; Kütahya banka
kredilerinden hiç yararlanmamıştır (Tablo 4)
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Son yıllarda turizmin gelişimi açısından atağa kalkan Kütahya sahip ol-
duğu zengin turizm potansiyeline rağmen yeterli konaklama imkanına sahip
değildir. Alternatif turizm çeşitleri içinde ele alınan termal turizm de aynı du-
rumdadır. Türkiye’de altı termal turizm merkezine sahip tek il Kütahya olma-
sına rağmen, bu termal merkezlerden yalnızca Yoncalı Termal Turizm Mer-
kezinde bu ile ait tek kür merkezi bulunmaktadır (Kütahya Belediyesi: 2001;
23). Ayrıca, ilde apart, karavan ve pansiyon tipi konaklama imkanları henüz
gelişmemiştir.

2005 yılı itibariyle ilde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletme
belgeli 3 otelde 189 odalı 384 yatak kapasitesi bulunmakta olup; yatırım
belgeli 4 otelde 184 oda ve 368 yatak kapasitesine sahiptir. Ayrıca İlde ol-
dukça kaliteli belediye belgeli otel ve lokantalar bulunmaktadır. Belediye
belgeli tesis sayısı 46 olup; yatak sayısı 3.385’dir (Kütahya Valiliği/Kültür ve
Turizm Müdürlüğü; 2006; 3-4).

Turizm belgeli tesislerin çoğu merkez ilçede yoğunlaşmıştır ve kentsel
turizm talebine yönelik faaliyette bulunmaktadırlar (Yoncalı Tütav Termal
Otel hariç). Kentsel konaklama yatırımları açısından Kütahya kent merkezi-
ni Tavşanlı ilçesi takip etmektedir. Belediye belgeli tesisler de Merkez ilçe
başta olmak üzere Simav, Tavşanlı, Gediz ilçelerinde bulunmaktadır. Simav,
Gediz, Emet ilçelerindeki tesisler termal potansiyeli değerlendirmeye yöne-
lik otel ve motellerdir. İlde yiyecek-içecek ve eğlence imkanları açısından da
yeterli tesis bulunmamaktadır. İkisi turizm belgeli tesis olmak üzere 2-3 özel
yeme-içme tesisi dışında otellerin restoranları hizmet vermektedir (Kütahya
Valiliği/Kültür ve Turizm Müdürlüğü: 2006; 5-6). Seyahat işletmelerinin sayı-
sına bakıldığında; 9 tanesi Kütahya merkez ilçede olmak üzere toplam 12
seyahat acentası vardır (Tablo 5).
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2- Kütahya ‹li’nin Sosyo-Ekonomik Verileri Çerçevesinde Bu ‹le
Olan ‹ç ve D›fl Turizm Talebinin De¤erlendirilmesi

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın ortasında bulunan, Eskişehir, Bur-
sa gibi illerle komşu olan, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Germiyan Bey-
liği, Osmanlı İmparatorluğuna evsahipliği yapmış bir kent özelliği taşıyan ve
Cumhuriyet tarihine damgasını vuran Kütahya ülkemizin önemli illerinden-
dir. Zengin maden yatakları sayesinde geniş ticaret yolları üzerinde kurulu
bu kent birçok ilke imza atmıştır. 1993 - Avrupa Diploması ve 2000 - Avru-
pa Konseyi Onur bayrağı ödüllerine (Kütahya Valiliği/İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı: 2005; 73) sahip Kütahya’ya olan il-
ginin son yıllarda artması üzerine, orta ve büyük ölçüde yatırımlara ağırlık
verildiği görülmektedir.

Doğal varlıkları (özellikle şifalı suları), tarihi yapı ve yerleri ve çinileri ile
önemli bir potansiyel sergileyen Kütahya, son yıllarda turizm hareketlerin-
den yeterli olmasa da payını almaya başlamıştır. Ancak bu durum yeterli ol-
mayıp; Kütahya yatırımlar ve tanıtım açısından bir hamle yapmaya başla-
mıştır. Turizm etkinlikleri ilin ekonomik kalkınması ile paralel olarak gelişti-
rildiği ve turizm yatırımları da bu doğrultuda yaygınlaştırıldığı takdirde, Kü-
tahya’da turizm hareketliliği artacaktır.

Konaklama istatistiklerine bakıldığında, Kütahya’yı ziyaret eden turistle-
rin çoğunluğunun yerli, yabancı ziyaretçinin daha az olduğu görülmektedir.
İlin yabancı turist pazarından aldığı pay %0.05; yerli turist pazarından aldı-
ğı pay ise %1.22’dir. Ortalama kalış süreleri yerli ziyaretçilerde 1.80; yaban-
cı ziyaretçilerde 2.04 gündür. Yabancı ziyaretçiler açısından ilk sıraları ABD,
Almanya, İngiltere almaktadır. Yaz aylarında ve hafta sonlarında rekreas-
yon amaçlı ziyaret edilen yerlerin başında orman içi dinlenme tesisleri, Baş-
komutan Milli Parkı ve kaplıca tesisleri gelmektedir (Kütahya Valiliği/ Kültür
ve Turizm Müdürlüğü: 2006; 6) (Tablo 6 ve Tablo 7). İle yönelik transit turist
talebi de mevcuttur.

Kütahya Frigler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılardan
kalma birçok eseri topraklarında barındırmakta olup, müze açısından zen-
gin bir ildir. Bunlardan birçoğunun henüz hak ettikleri ilgiyi çektikleri söyle-
nemez. Müzeleri ziyaret edenlerin sayısına ve müze gelirlerine göz attığı-
mızda; 2005 yılı ziyaretçi sayısının 2004 yılına göre daha fazla olduğu gö-
rülmektedir (Tablo 8 ve 9).

Termal turizm alanında, ülkemizin bünyesinde bulundurduğu 1500 civa-
rında termal (20 derece üstü) ve şifalı su kaynakları açısından Türkiye Av-
rupa’da birinci dünyada, yedinci durumdadır (“Türk Turizminin Yeni Alterna-
tifi: Termal Turizm,” Ağustos 2005; 6). Bu potansiyelin değerlendirilmesinde
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Kütahya ilindeki kaynakların önemi yadsınamaz. 6 Termal Turizm Merkezi
ile Türkiye’nin en zengin termal kaynaklarına sahip olan Kütahya kaplıcala-
rı bir dizi hastalığı tedavi etmektedir. Kütahya’da bulunan termal tesislerin
nitelik ve nicelik açısından bu potansiyele cevap verebilme konusunda ba-
zı eksiklikleri olduğu söylenebilir. Bölgeye hali hazırda yaz aylarında olan
kaplıca turizmi talebi, arzın çok üzerindedir. Bunun yanında, uzman perso-
nel ve belirli teçhizat (ultrason, laboratuar, böbrek taşı kırma ünitesi, güzel-
lik ve bakım üniteleri, masaj üniteleri, fizik tedavi üniteleri vb.) ile oluşturula-
bilecek daha profesyonel klinik hizmetler, profesyonel sağlık ve güzellik pa-
ketlerinin oluşturulmasını sağlayacak, bu da sağlık turizmi için çok önemli
olan amaç ve sonuç ilişkisini güçlendirecektir.
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Termal kaynaklar açısından zengin olan Türkiye’nin öncelikli hedefi 2020
yılında kaplıca yatağı kapasitesini 1 milyona çıkartmak ve 1 milyon yaban-
cı ve 30 milyon yerli termal turisti ağırlamak olmalıdır. Bu hedeflere ulaşıl-
ması durumunda, termal turizm ülkemize yılda 23 milyar dolar ek ekonomik
katkı sağlayacaktır (Jeotermal Suların Sağlık Açısından Faydaları: Nisan-
Mayıs 2006; 35).
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Kütahya’da geliştirilebilecek turizm çeşitleri aşağıdaki gibidir:

- Kültür Turizmi : müzeler, ören yerleri, tarihi ve 
arkeolojik değerler,

- İnanç Turizmi : İstanbul ve Konya’dan sonra Mevle-
vilik Merkezi ve diğer türbeler (Kü-
tahya Valiliği/Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü:2006;8).

- Termal Turizm : Ilıca-Harlek, Yoncalı, Eynal, Murat 
Dağı, Ilıcasu Kaplıcaları ve diğer 
kaplıca merkezleri,

- Yayla Turizmi : Gölcük Yaylası ve Murat Dağı,
- Dağ ve Doğa Yürüyüşü : Eğrigöz, Murat, Akdağ, Simav Dağ-

ları, Yeşildağ Frig Vadisi, Çamlıca 
Gölcük Yaylası, Domaniç Ormanları.

- Mağara Turizmi : Frig Vadisi Mağaraları,
- Kamp ve Karavan Turizmi : Gölcük yaylası,
- Sportif Olta Balıkçılığı : Porsuk, Enne Barajları ve Kuruçay 

Göleti ve Kayaboğazı Barajı.
- Kuş Gözetleme : Altıntaş Ovası ve Türkmenbaba Dağı,
- Atlı Doğa Yürüyüşü : Frig Vadisi,
- Bitki İnceleme : Domaniç Ormanları, Mızık Çamı, 

1000 Yıllık Kestane ağacı, Kasaliç 
Tabiatı Koruma Alanı, Murat Dağı, 
Vakıf Çamlığı Tabiatı Koruma Alanı,

- Av Turizmi : Türkmen Dağı, Domaniç Ormanları 
ve Şaphane Dağı gibi alanlarda 
kontrollü avlanma imkanları.

Ancak bu turizm çeşitlerinin planlı ve programlı bir bütünlük içinde ele
alınıp turiste arzedilmesi gerekmektedir.
3- Kütahya ‹lindeki Konaklama ‹flletmelerine Yap›lan Anketin De-

¤erlendirilmesi ve Kütahya ‹linin Turizm Potansiyeline Yönelik
“SWOT” “ÜZFT (Üstünlük, Zay›fl›k, F›rsatlar, Tehditler)” Analizi

8-9 Mayıs 2006 tarihlerinde İ.Ü. İktisat Fakültesi Araştırma Görevlisi Gü-
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rel Çetin, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı
Yüksek Lisans öğrencilerinden Mehmet Tevfik İzgi ve İsmet Aykut Kütahya
il merkezi ve ilçelerine bir saha gezisi düzenlemişlerdir. Bu gezinin amacı;
gözlem, yüz yüze görüşme ve anket yoluyla bu bölgenin turizm potansiye-
lini, arz durumunu, termal tesislerin kapasitelerini, yararlanılabilirliğini ince-
lemek için gerekli bilgi alt yapısını oluşturmaktır. Araştırma sırasında elde
edilen bilgilerle birinci aşamada konaklama işletmelerine yapılan anketler
sonucunda bulgular değerlendirilmiş ve ikinci aşamada Kütahya ilinin üs-
tünlük, zayıflık, fırsatlar, tehditler analizi yapılarak, önerilere yer verilmiştir.

3.1. Konaklama ‹flletmelerine Yönelik Yap›lan Anket

3.1.1. Araflt›rman›n Amac› ve Kapsam›

Kütahya ilinin uluslararası ve ulusal turizm pazarına açılması ve bu pa-
zardan hak ettiği payı alabilmesi amacıyla 2006 yılında Kütahya’da yapılan
bu anket çerçevesinde, Kütahya ilinde zamanın kısıtlı olması nedeniyle sa-
dece otellere yönelik anketler uygulanmıştır.

3.1.2.Araflt›rman›n Yöntemi

Araştırmanın temelini Kütahya ili merkez ve ilçelerindeki oteller oluştur-
maktadır. Bu bağlamda ankete konu olan oteller boyut olarak küçük ve şe-
hir otellerinden ziyade, kaplıca kaynaklarının üzerinde ve civarında kurul-
muş konaklama tesisleridir. Rastgele seçilmiş bu otellerin sayısı 13’tür. An-
ket kapalı ve açık uçlu dahil olmak üzere 22 sorudan oluşturulmuştur. Bu
sorularla, otellerin kapasitelerini, kaplıcaya sahip olup olmadıklarını, doluluk
oranlarını, ziyaretçilerin profillerini, çalışanların durumunu ve Kütahya’nın
turizm gelişimini ortaya koymak amaçlanmıştır.

3.1.3. Anket Bulgular›

Otellere yönelik olarak yapılan ankette sorulan 22 sorunun cevapları ay-
rı ayrı aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir:

3.1.3.1. Ankete Cevap Verenlerin Görevleri

Kütahya ilinde ankete cevap veren otellerden anketi cevaplayan görev-
lilerin 6’sı otelin hem sahipliğini hem de genel müdürlüğünü yapmaktadır.
Yine cevaplayanlardan 5 kişi otel müdürü, 1 kişi resepsiyonist ve diğer 1 ki-
şi de muhasebe sorumlusudur. Bu dağılım, Kütahya ilindeki otellerin yarıya
yakın kısmının genellikle küçük ve orta boy işletmelerden meydana geldi-
ğinden, mal sahiplerinin aynı zamanda otellerin genel müdürlüğünü de yü-
rüttüğünün de bir göstergesidir. Bu oran %46,1 dir.
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3.1.3.2. Otellerin Faaliyet Süreleri

Otel işletmelerinin 7’si 10 yıldan fazla, 4’ü 1 ile 2 yıl, 1’i 3 ile 5 yıl, 1’i 6
ile 10 yıl arasında geçen bir sürede faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtmiştir.
Otellerin büyük çoğunluğu 10 yıldan daha fazla bir süredir faaliyettedir.

3.1.3.3. Otellerin Y›ld›zlar› ve Türleri

Ankete cevap verenler 10 otelin belediye belgeli, 1 otelin 3 yıldızlı, 1 ote-
lin 4 yıldızlı ve bir otelin de özel belgeli olduğunu belirtmişlerdir. Tablodan da
anlaşılacağı üzere yöredeki otellerin büyük çoğunluğu belediye belgelidir.
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3.1.3.4.Otellerin Bünyesinde Bulundurdu¤u Birimler

Anket yapılan toplam 13 otelin 6’sının kaplıca suyu, 6’sının toplantı sa-
lonu, 4’ünün spor tesisleri, 5’inin havuzu, 1’inin sağlık merkezi, 1’inin fizik
tedavi merkezi, 1’inin kür merkezi ve 3’ünün de diğer yan birimleri bulun-
maktadır.

3.1.3.5. Kapl›cas› Bulunmayan Otellerde Kapl›ca Amaçl› Konakla-
yanlar

Anket yapılan 13 otelin 6’sı kaplıca tesisi niteliğinde, 7’si ise otel içerisin-
de kaplıcası bulunmayan konaklama işletmeleridir. Kaplıcası bulunmayan
bu 7 otelde konaklayanların amaçlarından biri de çevredeki kaplıca havuz-
larından yararlanma olabileceği düşüncesiyle bu soru ankette yer almıştır.
7 otelin 5’inde konaklayanların yüzde 51’den fazlası otelde kaplıca tesisi ol-
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mamasına rağmen çevredeki kaplıcalardan yararlanmak amacıyla bu otel-
leri tercih etmektedirler.

3.1.3.6. Otellerdeki Toplant›lardan Elde Edilen Gelirlerin Toplam
Gelirlerdeki Pay›

Anket yapılan 13 otelin 6’sının toplantı salonu mevcuttur. Bu değerlen-
dirme 6 otel için yapılmıştır. 6 otelden 4’ünün toplantı gelirlerinin toplam ge-
lirlere oranı %1 ile %10 arasında, 1’inin %11 ile %25 arasında ve diğer
1’inin de %26 ile %50 arasında bulunmaktadır. Bu salonlarda, bayi toplan-
tıları, kamu toplantıları, spor kulüplerinin toplantıları yapılmaktadır.
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3.1.3.7. Kapl›cas› Bulunan Otellerde Yer Alan Yan Birimler ve Veri-
len Hizmetler

Anketimize göre kaplıcası bulunan bu 6 otelde yer alan kaplıcayla ilgili
yan birimler değerlendirildiğinde; 5’inde termal havuz bulunduğu, ayrıca
3’er adet spor merkezi, kür ve güzellik paketleri ve fizyoterapi, 2 adet klinik
hizmetler ve elektroterapi, laboratuvar gibi diğer hizmet birimlerinin yer aldı-
ğı anlaşılmaktadır. Ayrıca 5 otelde bulunan havuz sayıları ise toplam 14’dür.
Bu havuzlar kadın ve erkeklerin ayrı ayrı girebilecekleri yerler olarak hizmet
verebilmektedir.

3.1.3.8. Kapl›cas› Bulunan Otellerdeki Sa¤l›k Personeli ve Uzmanl›k
Alanlar›

Kaplıcası bulunan 6 otelde çalışan personelin hangi görevleri yaptığı ve
kaç kişiden oluştuğu bu soruyla araştırılmaya çalışılmıştır. Bu 6 tesisin 3’ün-
de doktor, 3’ünde fizyoterapist, 4’ünde masöz ve masör, 2’sinde berber ve
hemşire, 5’inde termal ile ilgili temizlik ve bakım personeli bulunmaktadır.
Doktorların uzman oldukları belirtilmiştir.
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3.1.3.9.Otellerin Aylara Göre Doluluk Oranlar›

Otellerin doluluk oranları incelendiğinde kış aylarından ziyade yaz ayla-
rının daha dolu olduğu görülmektedir. En yüksek doluluk oranları ise Tem-
muz ve Ağustos aylarındadır. Ocak ve Şubat aylarında da doluluk oranları
en düşük düzeydedir. Kaplıca turizminin mevsimselliği ortadan kaldıracağı
görüşü, bugünkü koşullarda Kütahya ili için henüz söz konusu değildir. An-
keti dolduranlar, bu doluluktaki değişimin nedenleri olarak okulların tatil ol-
ma durumunu, ısıtma problemini, mevsimselliği, faaliyet eksikliğini, pazarla-
macıları, denizden uzaklığı belirtmişlerdir.
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3.1.3.10. Misafirlerin Yafl Gruplar›

Anketin yapıldığı otellerde konaklayan misafirlerin yaş durumu incelendi-
ğinde 0-12 yaş arasındakilerin oranı %7, 13-24 yaş arasındakilerin oranı %7,
25-35 yaş arasındakilerin oranı %11, 36-45 yaş arasındakilerin oranı %25,
46-60 yaş arasındakilerin oranı %36, 60 ve 61 yaş üzeri olanların oranı ise
%14’tür. Kütahya’yı daha çok 46-60 yaş arası kişiler ziyaret etmektedir.
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3.1.3.11. Misafirlerin Cinsiyetlerine Göre Da¤›l›m›

13 otele gelen misafirlerin %58’i erkek, %42’si bayandır.
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3.1.3.12. Bir Rezervasyon Esnas›nda Gelece¤i Belirtilen Kifli Say›s›-
n›n Toplam Rezervasyondaki Pay›

Bir rezervasyon esnasında geleceği belirtilen kişi sayısının en fazla ol-
duğu oran 3 ile 5 kişi arasındadır. Bu da %34,8’e tekabül etmektedir. En azı
ise %5,3 ile 11-15 kişi grubundadır.

3.1.3.13. Konaklayanlar›n Milliyetlerine ve En Çok Geldikleri Bölge-
lere Göre Da¤›l›m›

Konaklayanların milliyetlerine göre 5’den 1’e doğru sıralanması istenildi-
ğinde daha çok yerli turistin otellerde konakladığı, ikinci olarak yurt dışında
yaşayan Türklerin bu bölgeye geldiği, üçüncü olarak ise Avrupa, Amerika ve
Kanada’lı turistlerin Kütahya’da konakladığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
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3.1.3.14. Yerli Turistlerin Bölgelere Göre Da¤›l›m›

Konaklayanların bölgelere göre 5’den 1’e doğru sıralanması istenildiğin-
de Marmara Bölgesi 13 anketin 10’unda ilk sırada yer almıştır. İkinci olarak
Ege Bölgesi, üçüncü olarak da Akdeniz Bölgesi gelmektedir. En az işaretle-
nen bölge ise Güney Doğu Anadolu’dur.
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3.1.3.15. Misafirlerin Ortalama Kal›fl Süreleri

Otellere gelen misafirlerden 6 ile 10 gün arası konaklayanlar, %46.1 ile
en büyük oranı oluşturmaktadır. İkinci en büyük oran ise %30,8 ile 1-2 gün
arası konaklayanlardır.

3.1.3.16. Otellerde Çal›flan Personel Say›s›

Otellerin 8’inin personel sayısı 1-10 arasında değişmektedir. Üç işletme-
de 41’den fazla personel mevcuttur. İki işletmede ise 11-20 arasında perso-
nel çalışmaktadır.
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3.1.3.17. Otellerde Çal›flanlar›n E¤itim Durumu

Otelde çalışanların çoğunluğu lise mezunu olarak işaretlenmiş, ikinci sı-
rada ilk öğretim mezunu, üçüncü sırada ise üniversite mezunu olarak işa-
retlenmiştir.

3.1.3.18. Otellerin Pazarlama Faaliyetleri

Otellerde pazarlama faaliyeti olarak en fazla broşür ve el ilanı kullanıl-
makta, ikinci olarak internet ve sonrasında fuar yer almaktadır.
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3.1.3.19.Misafirlerin Rezervasyon Arac› Olarak Kulland›klar› Kay-
naklar

Misafirlerin, rezervasyon aracı olarak kullandıkları kaynakları 4’den baş-
layarak 1’e kadar sıralamaları istenildiğinde, en fazla kullanılan rezervasyon
aracının %100 oranla telefon olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

3.1.3.20.Kütahya ‹linde Turizmin Gelifliminin De¤erlendirilmesi

Kütahya ilinde turizmin gelişimi deneklere sorulduğunda 13 kişiden 7’si
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“gelişmekte”, 3’ü “az gelişiyor”, 2’si “hiç gelişmiyor”, 1’i de “hızlı gelişmekte”
cevabını vermiştir.

3.1.3.21.Kütahya ‹linde Turizmin Geliflimini Engelleyen Faktörler

Turizmin gelişimini engelleyen en önemli faktörler %30’ar ile yatırım ek-
sikliği ile tanıtım eksikliğidir. Daha sonra ise sırasıyla, “ulaşım alt yapısı, di-
ğer eksiklikler, hava kirliliği, deniz kıyısında olmaması” şeklindedir.

3.1.3.22. ‹lde Turizmin Geliflimi ‹çin Yap›labilecekler

İlde planlanması gereken turizm türü olarak kaplıcaların çokluğundan
dolayı, kaplıca ve sağlık turizmi’nin ön plana çıkarılması istenmektedir. Bu
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seçeneği kültür ve doğa ile kamp turizmi izlemektedir. Diğer seçenekler ise
çok fazla tercih edilmemiştir.

3.1.4.Bulgular›n De¤erlendirilmesi ve Öneriler

Bu anket sonucunda, Kütahya İlinde turizmin gelişmesi kapsamında el-
de edilen en dikkate değer sonuç; ilin sahip olduğu turizm potansiyelinin ye-
terince değerlendirilemeyerek, ulusal ve uluslararası turizm pazarından ol-
dukça az pay aldığı gerçeğidir. İlde anket uygulaması yapılan otellerden el-
de edilen sonuçlar ve değerlendirmeler ana hatlarıyla aşağıda ele alınmış-
tır:

- Kütahya ilinde bulunan oteller büyük çoğunlukla mal sahibi kişiler ta-
rafından işletilmekte ve yönetilmektedir. Bu da işletmelerin aile işlet-
mesi olduğunu ortaya koymaktadır. Otellerin yüzde 53’ü 10 yıldan
fazla bir süredir faaliyetlerini sürdürmektedir. Otellerin çoğunluğu be-
lediye belgelidir. Ayrıca çalıştırdıkları personel sayıları bakımından
KOBİ kapsamında oldukları saptanmıştır.

- Kütahya’da kaplıca sularının bolluğu nedeniyle otellerin kurulduğu
yerler genellikle ya kaplıcaların üzerinde ya da civarındadır. Bu otel-
lerde konaklayanların büyük bir oranı da kaplıca sularından yararla-
nanlardan oluşmaktadır. Kaplıca otellerinin bir çoğunda havuz bulun-
makla birlikte, ayrıca toplantı salonları, spor tesisleri, fizik tedavi mer-
kezleri, kür merkezleri ve spa gibi kaplıcayla yakından ilgili yan birim-
ler de bulunmaktadır. Bu kaplıca tesislerinin bazılarında doktor vardır.
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Normal şartlarda bu tesislerde bir uzman doktorun bulunması gerek-
lidir. Kaplıca tesislerinde fizyoterapist, masör, masöz, berber, hemşi-
re ve temizlik ve bakım personellerinde yetersizlik vardır. Otellerin ya-
rısına yakınında toplantı salonu mevcutken toplantı salonlarından el-
de edilen gelir düşüktür.

- Otellerin aylara göre doluluk oranlarında mevsimsellik söz konusu-
dur. Ülkemizin deniz-kum-güneş turizminde olduğu gibi Haziran,
Temmuz ve Ağustos aylarında en yüksek doluluk mevcuttur. Termal
tesislerdeki bu mevsimselliğin sebebi olarak okulların yazın tatil edil-
mesi, ısınma konforundaki eksiklik ve iş tatillerinin yazın alınması
gösterilmektedir.

- Gelen misafirlerin yaş grupları dikkate alındığında, 46-60 yaş arası
gelenler çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu yaşı 36-45 arasındakiler ta-
kip etmektedir. 60 yaş üzerindekilerin oranlarının daha yüksek olma-
sının beklenmesine rağmen düşük çıkmasının sebebi olarak konfor
eksiğini göstermek mümkündür.

- Gelen misafirlerin cinsiyet olarak çoğunluğu erkektir. Ancak bu oran
çok yüksek değildir. Ziyaretçiler genellikle 3-5 kişilik gruplar halinde
otellerde kalmaktadır. Genellikle yanlarında çocuklarını da getirmek-
tedirler. Dolayısı ile grup rezervasyonları için, ilave kişi ücretinin alın-
maması veya 2 oda kiralayana indirimler gibi, talebi etkileyebilecek
faaliyetler yapılabilir. Kütahya yabancı turistler tarafından keşfedilmiş
değildir. Büyük oranda yerli ziyaretçiler otellerde kalmaktadır. Bunda
yatırım ve tanıtım eksikliğinin rolü yüksektir. Gelen yerli turistlerin ço-
ğunluğu Marmara Bölgesinden ve özellikle de İstanbul’dan gelmekte-
dirler. İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgesinden gelen yerli turistlere
de rastlanmaktadır.

- Otellerdeki ortalama kalış süresinin yarıya yakını 6 ile 10 gün arasın-
da gerçekleşmektedir. Kaplıcada tedavilerin en az 20 günü bulduğu
düşünüldüğünde, bu rakam az olmakla birlikte, diğer turizm çeşitleri-
nin ülkemizdeki ortalama geceleme sayısının (genel ortalama 4 ge-
ce) hayli üzerindedir. Otellerde çalışan personel sayısı çoğunlukla 1
ile 10 arasında bulunmaktadır. Büyük otellerin olmaması nedeniyle
personel sayıları da azdır. Otelde çalışan personelin çoğunluğu lise
mezunudur, ancak turizm alanında eğitim görmemişlerdir. Ancak yet-
kililer Kütahya dışında kıyı bölgelerde çalışan Kütahyalı bir çok tu-
rizmcinin olduğunu, Kütahya’da yatırım çoğaldığında bu kişilerin
memleketlerine döneceklerini belirtmişlerdir.

- Oteller büyük oranda müşterilerinin ağızdan kulağa tanıtımından ya-
rar görmekte ve bu durum, işletmelerde kalan turistlerin memnuniyet
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derecelerini açıklamaktadır. Konaklama tesisleri gazete ilanlarını, in-
terneti, broşür ve katalogları, kartvizitleri az da olsa kullanmaktadır.
Yol levhalarında eksiklikler mevcuttur. Bazı yol levhaları silinmiş, yer-
lere düşmüş ve işlev göremez durumdadır. Müşteriler rezervasyonla-
rını büyük oranda telefonla gerçekleştirmektedirler, fakat telefon re-
zervasyonundaki iletişim bozuklukları ve güvenirliğin az olması, bu
yöntemin eksiklikleri arasındadır. Acenta kullanımı yaygın değildir.
Seyahat acentalarının pazarlama ve dağıtım ağındaki payları düşü-
nüldüğünde bu payın arttırılması gereği ortadadır.

- İldeki turizmin gelişimi konusundaki fikirlerin çoğunluğu “gelişmekte”
olarak açıklanmaktadır. “Az gelişmekte” fikrini savunanlar da mevcut-
tur. “Az gelişmekte” fikrini savunanların çoğunluğu alt yapı yatırımla-
rından şikayetçi olan kişilerdir. Bölgenin turizm gelişimini engelleyen
faktörler konusunda yatırım, tanıtım ve alt yapı eksikliği özellikle vur-
gulanmaktadır.

- Kütahya’da turizmin gelişimi konusunda yapılabilir turizm çeşitleri
kaplıca merkezli ve diğerleri de destek mahiyetinde olan kültür turiz-
mi, doğa ve kamp turizmi olarak açıklanmaktadır. Ilıca, Murat Dağı
kaplıcaları termal turizm açısından değerlendirilmesi gereken yerler-
dir. Frig Vadisi, Dumlupınar Şehitlikleri, Amazonlar Lahdi, Aizano-
i Antik kenti, İlk Antik Ticaret Borsası, müzeler kültür turizmi için elve-
rişli kaynaklar niteliğindedir.

- Ayrıca bazı otelciler tarafından kaplıca bölgelerinin belirli renklerinin
olması ve belirli bölgelerdeki tesislerde belirli renklerin hakim olması
gereği de imaj ve farklılığın yaratılması açısından olumlu bir görüş
olarak desteklenmiştir.

3.2. Kütahya ‹linin Turizm Potansiyeline Yönelik “(SWOT) ÜZFT
(Üstünlük, Zay›fl›k, F›rsatlar, Tehditler)” Analizi

Günümüz turizm hareketlerindeki gelişim trendi, tüm dünyada olduğu gi-
bi ülkemizde de Sejur (tatilci) turizmi dışında alternatif turizm çeşitlerinin ve
yeni çekim merkezlerinin daha fazla gündeme gelmesine neden olmaktadır.
Bu bağlamda, Kütahya’nın turizm potansiyelinden faydalanmak amacı ile,
turizm pazarına açılması ve pazardan hak ettiği payı alabilmesi için planla-
nabilecek stratejileri belirlemek amacıyla hazırladığımız bu çalışma kapsa-
mında gözlemin yanında, yerel bürokrasi, sivil toplum kuruluşları ve işletme
sahipleri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek, Kütahya’nın sahip oldu-
ğu turizm potansiyeline yönelik ÜZFT (SWOT) analizi yapılmıştır.

Stratejik planlama ve yönetimin en önemli konularından birisi olan ÜZFT
(SWOT) analizi ile, makro ya da mikro düzeyde bir kurumun veya bir orga-
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nizasyonun ya da bir yörenin bir veya birkaç konuya yönelik iç kaynakları-
na dair “Üstünlük” (Strength) ve “Zayıflık”ları (Weakness) ile karşılaştığı ve-
ya karşılaşabileceği, dış çevre kaynaklı “Fırsat” (Opportunity) ve “Tehdit”le-
ri (Threat) incelenerek; mevcut durum ve yapılması gerekenler konusunda
bölgede turizmin planlamasına ve gelişmesine katkıda bulunulması amaç-
lanmaktadır.

Bu çalışma kapsamında yer alan ÜZFT (SWOT) analiz çalışması; 08-09
Mayıs 2006 tarihlerinde İ.Ü. İktisat Fakültesi Araştırma Görevlisi Gürel Çe-
tin, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı Yüksek
Lisans öğrencilerinden Mehmet Tevfik İzgi ve İsmet Aykut tarafından Kütah-
ya ve ilçelerine gerçekleştirilen alan gezisi sırasındaki yüz yüze görüşmele-
re ve gözleme dayalı olarak yapılmıştır.

Gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler ve gözlemlerden elde edilen bilgi-
ler ve görüşülen kişilerden alınan öneri, fikir ve tekliflerden yararlanılarak
hazırlanan rapordaki ÜZFT (SWOT) analizi ile, Kütahya ilindeki turizm po-
tansiyelinin belirlenmesi ile turizm arzının ortaya çıkarılması ve bunun so-
nucunda; ulusal turizm hareketleri öncelikli olmak üzere bir strateji çizilme-
sinde izlenecek yolun belirlenmesi hedeflenmiştir.

Kütahya ilinin turizm potansiyeline yönelik ÜZFT analizi araştırmasında
elde edilen veri ve bilgiler ışığında ortaya çıkan sonuçlar şu şekildedir:

3.2.1.Kütahya ‹linin Turizm Potansiyeli Aç›s›ndan Üstün Yönleri 
(Strength):

- Kütahya İli, doğal güzellikleri, zengin tarihi ve kültürel özellikleri ile tu-
rizm açısından doğal bir üstünlüğe sahiptir.

- Kütahya ilindeki yerel yönetimler, turizm işletmecileri, ticari birlikler ve
sivil toplum örgütleri turizme ilgi göstermekte ve turizmin geliştirilme-
sine yönelik bilimsel ve akademik çalışmaları desteklemektedir. Öze-
likle yerel yönetimler turizm yatırımları konusunda öncülük yapmak-
ta, özel sektör yatırımları için projeler geliştirmektedir.

- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ilin ekonomisine önemli katkılarda
bulunmaktadır. Ayrıca, üniversite bünyesinde eğitim-öğretim faaliyet-
lerini sürdürmekte olan ön lisans düzeyinde turizm eğitimi veren Mes-
lek Yüksek Okulunun varlığı ilin turizm gelişimi için önemlidir.

- Kütahya’nın alternatif turizm anlamında birçok kaynağı henüz hiç kul-
lanılmamıştır. Özellikle Doğa turizmi, Kış turizmi, Kamp-Karavan Tu-
rizmi, Kültür turizmi ve hatta termal kaynakların birçoğu ya potansiye-
linin altında ya da hiç değerlendirilmemiştir.

- Kütahya ilinde orman yoğunluğu; flora-fauna ve endemik bitki örtüsü
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aşısından zenginlik sağlamaktadır.
- İl sınırları içinde yer alan Murat Dağı, Aizonai, Frig Vadisi ve kaplıca-

lar turizm çeşitlerinin geliştirilmesi bakımından üstünlük sağlamakta-
dır.

- Kütahya’nın coğrafi anlamda geçiş noktasında yer alması, ulaşım alt
yapısı yatırımları ile bölgeye olan trafiği arttırabilir.

- Halen Kütahya’da termal turizm talebi özellikle yaz aylarında karşıla-
namamaktadır. Yeni termal kaynakların kullanılmaya başlanması, te-
sis sayılarının ve kapasitelerinin arttırılmaya başlanması ile birlikte
termal kapasitenin daha fazla kullanılmaya başlanacağı açıktır.

- TÜRSAB’ın Çavdarhisar-Aizonai bölgesinde planlamakta olduğu ko-
naklama yatırımı, bölgenin özellikle seyahat acentaları arasında bili-
nirliğini arttırabilir. Bölgedeki kültürel mirasın Anadolu kültür turları
programlarında yer almasını kolaylaştırabilir.

- İlin coğrafi alanının yarısından fazlasının dağlık alanlardan oluşması
ve ormanlarla kaplı olması, kitle turizmi dışında kalan turizm hareket-
lerinin de Kütahya iline yönlendirilmesinde değerlendirilebilir.

- Kütahya’nın ormanlık ve dağlık bir topografik özelliğe sahip olması
bölgede yaban hayatı zenginleştirmiş ve avcılık sporu ve av turizmi
için potansiyelin oluşmasını sağlamıştır.

- Kütahya’nın antik dönemlerden günümüze kültürel ve sosyal bir köp-
rü olması ve tarih boyunca önemli ilkler kenti özelliğine sahip olması
turizm açısından bir üstünlük sağlamaktadır.

- Kütahya, Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletinin milli bağımsızlık müca-
delesini kazandığını açıkça ortaya koyan savaşlara sahne olmuş,
Türk ordusunun savunmadan saldırıya geçtiği merkez olarak tarihe
geçmiştir. Özellikle tarih bilincinin “Şu Çılgın Türkler” kitabı ile birlikte
yayılmaya başlaması ile bölgeye savaş anıtları için gelen ziyaretçi
sayısı artmaktadır.

- Ayrıca Türk Kurtuluş Savaşı’nın Yunanistan yakın tarihindeki yeri de
çok önemlidir. Bu nedenle bu bölge Çanakkale’de Anzak’larda oldu-
ğu gibi Kütahya’da Yunan vatandaşları için bir merak uyandırabilir.

- Kütahya ili aynı zamanda iklimler arası geçiş bölgesidir. Bölgede Ka-
radeniz, Akdeniz ve Karasal iklim özellikleri görülebilmektedir. Özel-
likle dağlık bölgelerde Kasım-Mart ayları arası kar yağışı durumu ve
yükseklik Kış turizmi için olanaklar yaratmaktadır.

- Kütahya’da ormanlık arazi nedeni ile hava kalitesi özellikle Emet gibi
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belli yörelerde oksijen bakımından yüksek düzeylerdedir.
- Özellikle tesis yöneticilerinin müşterilerinin genelde her sene gelen

müşteriler olduğunu, bir gelenin tekrar geldiğini belirtmeleri, memnun
ve sadık müşteri tanımlamasına uymaktadır. Ancak kapasite prob-
lemleri aşılmadıkça bu avantajın kullanımı sınırlı kalacaktır.

- Planlanan özel sektör yatırımları da ürünün kalitesi ve çeşitliliğiyle
birlikte, bölgenin pazarlanması açısından umut vermektedir.

- Askeri tesisler nedeni ile bölge, özellikle “Yemin Töreni” dönemlerin-
de de ziyaretçi çekebilmektedir.

- Özellikle kaplıcalarda uzun süreli konaklamaların çokluğu ve gecele-
me sayısının yüksekliği, devre mülk sistemine uygunluğu göstermek-
tedir.

- Kütahya’nın tanıtımına yönelik “Kütahya İndirim Günleri” gibi ka-
mu&özel sektör ortaklaşa yapılan çalışmalar cazip bulunmaktadır.

- Bölgede yapılan ve planlanan restorasyon ve koruma çalışmaları tu-
rizm potansiyelinin değerlendirilmesi için önemlidir.

3.2.2.Kütahya ‹linin Turizm Potansiyeli Aç›s›ndan Zay›f Yönleri (We-
akness):

- Kütahya’da turizm potansiyelinin geliştirilmesi konusunda zayıf yön-
lerden biri ulaşım sorunudur. İl sınırlarında havalimanı bulunmaması,
özellikle ilçelere ulaşımda yolların bozuk olması ve tren yolunun çe-
şitli nedenlerle ülkemizde aktif olarak kullanılmaması Kütahya’da ula-
şımın sorunları arasındadır. Ulaşım sorunu nedeni ile İlin sahip oldu-
ğu turistik değerler arasında coğrafi kopukluk söz konusudur.

- Kütahya’da özellikle Merkez ilçede evlerde fosil yakıtların kullanımı,
son derece gelişmiş toprak endüstrisi, enerji üretimi ve madencilik te-
sislerinin yarattığı kirlilik ve hava akımının yeterli olmaması, bölgede
hava kirliliğinin hissedilebilir ölçüde artmasına ve buna bağlı sağlık
problemlerinin çoğalmasına neden olmaktadır.

- Kütahya turizmi dış aktif turizme yeterince açılamamıştır. Bu konuda-
ki istatistikler çok zayıf bir görüntü çizmekte, yabancı turist için başlı
başına bir ürün ve tanıtım çalışması yapılması gereğini ortaya koy-
maktadır.

- İlde özellikle en büyük turist çeken Kaplıca turizminin okulların tatil ol-
ması ile birlikte başlaması nedeni ile turizm talebinin mevsimselliği
söz konusudur.
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- Bölgedeki kaplıca uygulamalarının birkaç tesis dışında klinik ve pro-
fesyonel uygulamalarla birleştirilmemiş olması, sağlık ve güzellik pa-
ketleri anlamında uygulanamamasına neden olmaktadır.

- İl genelinde niceliksel olarak rehber sıkıntısı söz konusudur. Dış aktif
turizmin gelişmesi ile birlikte bölgenin yabancı dil bilen yerli rehberle-
re ihtiyacı olacağı açıktır. Bu durum hali hazırda bölgedeki tesislerde
çalışan personel için de geçerlidir.

- Türkiye genelindeki ve yurtdışından bazı seyahat acentelerinin paket
programlarında Kütahya’nın yeterince yer bulamamasının başlıca
nedenlerinden biri, yeterli alt yapının olmaması ve tanıtımın yapılma-
masıdır.

- Kütahya İli’nde Kaplıcalara dayalı turizm anlayışının hakim olması,
diğer turistik değerlerin ihmaline neden olmaktadır.

- Bölge turizminde aktif pazarlama ve dinamik fiyatlandırma eksiği de
göze çarpmakta bazı dönemlerde doluluk oranı %100’e ulaşmasına
rağmen düşük sezon fiyatları uygulanmaktadır. Özel sektörün yatırım
eksikliği de pazarlama faaliyetlerini olumsuz etkilemiş, yerel yönetim-
ler tarafından yapılan pazarlama çabaları da verimli ve etkili olama-
mıştır.

- Bölgede katılımı yüksek toplantı ve kongreleri ağırlayabilecek, tesis
ve konferans merkezi eksikliği vardır.

- Kütahya İli’nin ulusal ve uluslararası turizm fuarlarında yeterince ta-
nıtılamadığı ve turizm konusunda bilimsel çalışmaların yeterli olma-
dığı, görüşmeler sonucunda elde edilen olumsuz veriler arasında yer
almaktadır.

- Turistik değerlerin bulunduğu yerlerde altyapı ve sosyal tesislerin ek-
sikliği de diğer olumsuz etkenler olarak görüşmeler sırasında belirtil-
miştir.

- Kütahya’daki doğal ve kültürel değerler dağınık bir yapıdadır, farklı il-
çelerde bulunan örneğin kültür turizmi çekim merkezleri arasındaki
mesafeler uzaktır. Ayrıca bu tür yerlerde tesis altyapısında da yeter-
sizlikler bulunmaktadır.

- Bölgenin bazı yerlerinde bulunan yatırımları tamamlanmamış tesis-
ler, örneğin; Gediz Kaplıcalarında SSK’ya devrolunan tesisler ve Mu-
rat Dağı’nda yapımı tamamlanmamış otel gibi, özellikle yaz aylarında
yüksek doluluğa rağmen yatırımların tamamlanmaması hatta eskiyen
tesislerin renovasyon yerine kapatılmasının düşündürücü olduğu
söylenmiştir.
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- Kaplıca turizmine bağımlılık söz konusu olduğundan, bölgede kaplı-
ca turizmi müşterilerinin çok büyük çoğunluğunun da yerli turistlerden
oluştuğu dikkate alındığında, bölgedeki turizm aktivitesinin ulusal
ekonomik yapıya bağımlılığı gerçeği ortaya çıkmaktadır.

- Aileleri ile birlikte gelen çocuklar ve nispeten yaş ortalaması düşük
olan daha genç turistleri çekebilecek aktivitelerin ve tesislerin azlığı
görülmektedir.

- Bölgedeki tesislerin modernleşme ve renovasyon ihtiyacı bulunmak-
tadır. Özellikle çoğunlukta olan Belediye tesislerinde sınırlı hizmet su-
nulmakta, bunların birçoğu ekonomik ömrünü tamamlamış bulun-
makta, teknolojik ve fiziksel anlamda yenilenmeye ihtiyacı olduğu ifa-
de edilmektedir.

- Bazı bölgelerde iletişim alt yapısı ile ilgili problemler bulunmakta, cep
telefonu ve internet şebeklerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.

- Bölgedeki seyahat acentalarının faaliyet eksikliği, kaplıca, kültür ve
diğer alternatif turların ve paketlerin düzenlenmemesi, eksiklik olarak
görülmektedir.

3.2.3.Kütahya ‹linin Turizm Potansiyeli Aç›s›ndan F›rsatlar› (Oppor-
tunity):

- Kütahya İli’nde Uşak ve Afyon’a hizmet vermesi planlanan uluslara-
rası havalimanı projesi mevcuttur. Projenin bulunduğu alan tellerle
çevrilmiştir.

- Askeri “Yemin Töreni” dönemlerinde çapraz satış aktiviteleri yaygın-
laştırılabilir.

- Evsel yakıt olarak doğal gaz kullanılmaya başlanması, ilin kronik ha-
va kirliliğini azaltmaktadır.

- Milli Parklarda geçerli olan “Alan Kılavuzluğu” hakkında yapılan yasal
düzenleme, kamu ile özel sektör ve hatta bakanlıklar arasında gerek-
li işbirliği sağlanarak verimli kullanılabildiğinde, yöre halkının turizm
sektöründe istihdam edilebilmesinde ve Kurtuluş Savaşı’nın gençle-
re ve tüm Türk halkına en doğru şekilde aktarılmasında yararlı olabi-
lecektir.

- Kütahya’nın turizm değerlerinin pazarlanmasında internet vb. geliş-
miş teknolojilerin kullanılması, turizm pazarından daha fazla pay alın-
ması için faydalı olabilecektir.

- AB’ne üyelik ve entegrasyon sürecinde doğacak toplumsal ve kültü-
rel yakınlaşmalar, İlin turizm gelişimi için önemli yararlar sağlayabilir.
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- Turist gönderen bölgelerdeki talebin gösterdiği kültür-doğa-eğitim
amaçlı seyahatlere yönelik eğilim ile Kütahya’nın çeşitlilik arz eden
turizm potansiyeli arasında bir uyum ve işbirliği sağlanabilir.

- Demiryolları kesişim bölgesinde yer alan Kütahya’nın ülkemizde de-
mir yollarının gelişimi ve hızlı tren projeleri ile birlikte ulaşılabilirliği ar-
tacaktır.

- Avrupa Birliği sürecinin de talebi genel anlamda arttırabileceği tahmin
edilmektedir.

- Kütahya turizm bölgesi olarak ilan edilmiş 6 adet kaplıca merkezine
sahiptir.

- Sağlık sigortası kuruluşlarının bazı fizik tedavi ve kaplıca tedavilerini
kapsamlarına almaya başlaması, kaplıcaların tabii merkezler olarak
talebini arttırabilir. Özel sağlık sigortası müşterilerine yönelik pazarla-
ma aktiviteleri ve indirimler yapılabilir. Bölgesel termal kartları çıkarı-
labilir, diğer bölgelerdeki sağlık merkezleri ile ortak pazarlama anlaş-
maları yapılabilir.

- Ekonominin gelişmesi, satın alma gücünün, sağlık ve kültür turizmi-
ne olan ilginin, turizm kültürünün ulusal ve uluslararası anlamda art-
ması, KDV oranlarının düşmesine yönelik beklentiler bölgeye olan ta-
lebi arttırabilir.

3.2.4.Kütahya ‹linin Turizm Potansiyeline Yönelik Olas› Tehditler
(Threat):

- Kütahya İli ve çevresi, olası bir deprem tehdidi altındadır. Altyapı ile
üstyapıya zarar verme niteliğindeki bu tarz bir afet olasılığı bölgenin
çekim gücünü azaltmaktadır. Geçmişte olan Gediz depremi ve etkile-
ri hafızalardan tamamen silinmiş değildir.

- Ekonomideki muhtemel olumsuzluklar, yerli turiste bağımlı kent turiz-
mine olan talebi azaltabilir.

- Emeklilik yaşının yukarı çekilmesi, kaplıcalara olan 3. yaş turizmi ta-
lebini daraltabilir.

- Bölgeye verilen teşviklerin komşu illere verilen turizm ve ulaştırma
teşviklerine nazaran az olması yatırımcıları yeterince özendirmemek-
tedir.

- Bölgesel anlamda rakip çekim merkezlerinin benzer ürünler için da-
ha gelişmiş alt yapı sunmaları ve daha fazla bilinmeleri rekabet şan-
sını azaltabilmektedir.
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3.2.5.ÜZFT Analizi Sonuçlar›na Göre Kütahya ‹linde Turizmin Gelifl-
tirilmesi ‹çin Öneriler

ÜZFT (SWOT) analizi yapmak için Kütahya’ya yapılan araştırma gezi-
sinde elde edilen veriler ve yüz yüze görüşmelerde ortaya çıkan öneriler ışı-
ğında Kütahya’da turizm potansiyelinin daha verimle kullanılması ve turiz-
min geliştirilerek turizm pazarından daha fazla pay alınabilmesi için oluştu-
rulması gereken stratejilerin seçimi, ÜZFT analizinden türetilen TFZÜ Mat-
risi (TOWS Matrix) ile yapılmıştır. Bu matrisin temelinde, anahtar rolündeki
iç (üstünlükler, zayıflıklar) ve dış (fırsatlar, tehditler) etkenleri en iyi şekilde
eşleştirerek ÜF, ZF, ÜT ve ZT stratejilerini geliştirmek yatmaktadır. ÜF stra-
tejileri, fırsatlardan yararlanmakta kullanılacak üstünlükleri vurgularken; ZF
stratejileri, fırsatların kaçmasına sebep olacak zayıflıkların ortadan kaldırıl-
masını önermektedir. ÜT stratejileri, tehditleri engelleyecek veya azaltacak
üstünlükleri vurgular; ZT stratejileri ise, zayıflık ve tehditleri azaltmaya yö-
nelik savunma taktikleridir (David: 2001; 204-205) (Tablo 32).

Söz konusu matrisin Kütahya İlinde turizmin geliştirilmesi için uyarlan-
masından çıkan önerilerin açılımı şu şekilde ifade edilebilir:

• İlin Domaniç yöresinde otantik bir Osmanlı köyü düzenlenip Osman-
lı kültürünü ve geleneklerinin canlandırılması sağlanıp bu çekim gü-
cü temalı tesisler ile desteklenebilir.

• Her kaplıca merkezine belirli bir renk verilip, belirli bölgelerdeki tesis-
lerin belirli renklerde olması özendirilip imaj ve farklılaşma yaratılabi-
lir.

• İlin ulaşım alt yapısı geliştirilmeli, hızlı tren projesi istasyonları konu-
sunda lobi faaliyetleri yapılmalı, ilde karayolları bölge müdürlüğü ku-
rulmalı, karayolu geçiş noktasında yol kenarındaki dinlenme tesisleri
özendirilmelidir.

• Zafer Bayramı etkinliklerinin ulusal anlamı yanında uluslararası öne-
mi de anlatılmalı, Türk Kurtuluş Savaşı’nın dünya siyasi tablosunda-
ki etkileri de hedeflenmelidir. “Şu Çılgın Türkler” teması işlenmeli, di-
ğer şehirlerdeki muharebe alanlarını kapsayacak, bölgenin önemini
anlatan broşürler basılmalı ve dağıtımı yapılabilir.

• Kaplıca turizmi rezervasyonları çoğunlukla 3-5 kişilik aileler tarafın-
dan yapılmaktadır. Dolayısı ile bu ailelerin çocuklarına ve kaplıca tu-
ristleri arasında gençlerin de bulunduğu gerçeğine dayanarak daha
genç yaş grupları için tesisler ve eğlence mekanları hizmete açılabi-
lir.
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• Kaplıca turizmi açısından özellikle yaz aylarında birçok bölgedeki
arz, talebin altında kalabilmektedir. Talebin tam anlamıyla karşılana-
bilmesi için atıl durumdaki tesisler, yenilenerek hizmete açılmalı, özel
sektör tarafından yeni tesislerin açılması teşvik edilmelidir. Örneğin
Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası’nın öncülüğünde 1998 yılında yapı-
lan “Yerel Ekonomik Gelişme Programı” içeriğinde de belirtildiği gibi,
ilde yapılacak Kaplıca tesisinin geri ödeme süresi 3 yıla kadar düş-
mektedir. Ayrıca dönemsel fiyat uygulamaları yaygınlaştırılmalı, dina-
mik fiyat analizleri yapılamalıdır.

• Kütahya’da girişimciliğin yaygınlaştırılması için eğitimler verilmeli, ya-
tırımlar için krediler ve teşvikler sağlanmalıdır.

• Bölgenin turizm açısından gelişmesi özel sektörün ilgisine ve çabası-
na bağlıdır. Bu nedenle Belediye tarafından yönetilen tesislerden
sosyal sorumluluk amacı dışında kalanları özelleştirilmeli, halen ço-
ğunlukla kamu tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine katılım için
özel sektör özendirilmelidir.

• Kaplıca tedavilerinin sağlık sigortaları kapsamına alınması amacı ile
görüşmeler yapılmalı, halen SSK tarafından bazı fizik tedaviler için
kabul edilen uygulamaların özel sigortalar tarafından da benimsen-
mesi sağlanmalıdır. Bu amaçla ilk etapta 35 yaş üstü özel sağlık si-
gortası müşterilerine yönelik bir indirim kampanyası uygulanmalı, bu-
nun yanında büyük şehirlerde fizik tedavi merkezleri, ortopedik ecza-
neler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde tanıtım ve satış çalışma-
ları yapılmalıdır.

• Ayrıca tüm Kütahya kaplıcalarında sahiplerine değişik olanaklar sağ-
layan bölgesel kaplıca kartları oluşturularak pazarlama çalışmaların-
da kullanılabilir ve birden fazla bölgede talebi arttırabilir.

• Kaplıcalarda verilen hizmetlerin sadece şifalı sıcak su yaklaşımının
dışına çıkılarak, uzmanlar ve özel makineler eşliğinde, profesyonel
klinik hizmetleri sunulabilir ve belirli şikayetler için belirli sağlık ve gü-
zellik paketleri oluşturulabilir.

• Kültür turizminin geliştirilmesi anlamında öncelikli olarak Frig Vadisi
ve Aizonai olmak üzere Anadolu Kültür Tur güzergahlarında Kütah-
ya’nın da yer alması için TÜRSAB ile ortak seyahat acentalarına yö-
nelik tanıtım faaliyetleri düzenlenmelidir.

• Kütahya indirim günleri gibi ulusal anlamda şehri tanıtıcı faaliyetler
geliştirilmelidir. Örneğin bilgi almak isteyen potansiyel ziyaretçiler için
basılan broşürler üzerinde İl Turizm Müdürlüğü, acenta ve otel tele-
fon numaraları hazır bulundurulabilir.
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• Kaplıca tesislerinin modernleştirilmesi, yeni tesislerin yapılması turiz-
min geliştirilmesine katkı sağlar. 1999 yılında yerel ekonomik gelişme
programı çerçevesinde Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası’nın öncülü-
ğünde yapılan bir araştırmaya göre, Ilıca Harlek yöresinde yapılacak
böyle bir yatırımın geri dönüş süresi sadece 3 yıldır.
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PANEL

Kütahya Ekonomisinin Geliflmesinde Ana Strateji

Başkan : Y. Temel ENDEROĞLU
İ.A.V. Y.K. Üyesi ve Genel Sekreter

Üyeler(*) : İbrahim DURMAZ
KÜTİAD Başkanı

: Mustafa ERTEN
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Bakanlık Danışmanı

: Cemalettin KAYMAK
D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler
Daire Başkanı

: Prof. Dr. Şerafettin SEVİM
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi

(*) Üyeler, soyadlarına göre alfabetik sıra ile.
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BAfiKAN : Y. TEMEL ENDERO⁄LU

Sayın konuklar, seminerin panel bölümüne geldik. Gerçi en sonundaki
bir oturum, belki sıkıcı gelir ama aslında seminerin en hareketli bölümü ola-
caktır. Çünkü panelistlerin sunumundan sonra sizlerin katkılarını alacağız.
Stratejiyi ortaya koymak bakımından önemli. 

Ben size sayın panelistleri takdim etmeden önce panel tekniği hakkında
kısaca bilgi sunayım. Panel üç bölümden oluşacak, birinci bölümde pane-
listlerin onbeşer dakikalık sunuşları olacak. İkinci bölümde sizlerin soru ya-
da katkılarını alacağız. Üçüncü bölümde de sorular ve katkılar cevaplana-
cak. 

Bu kısa girişten sonra şimdi sayın panelistleri takdim ediyorum.
Sayın İbrahim Durmaz Kütahya İş Adamları Derneği Başkanı.
Sayın Mustafa Erten Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bakanlık Danışmanı,
Sayın Cemalettin Kaymak Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınmada Önce-

likli Yöreler Daire Başkanı,
Sayın Prof. Dr. Şerafettin Sevim Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üye-

si.
Şimdi ilk sözü sayın İbrahim Durmaz’a veriyorum. Süreniz onbeş dakika

buyurun.
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‹BRAH‹M DURMAZ

İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın çok değerli yöneticileri, İstanbul ve Anka-
ra’dan bugünde bizleri yalnız bırakmayan, Kütahya için değerli fikirlerini biz-
lerle paylaşan tüm misafirler hepinize hoş geldiniz diyorum, saygıyla selam-
lıyorum. 

Ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyetin ulvi ide-
allerine ancak güçlü bir ekonomi ile ulaşılabileceği gerçeği artık toplumun
her tarafı, her kesimi tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ülkemizin ekono-
mik ve siyasi istikrar anlamında geçirdiği şanslı birkaç yıl iç ve dış şer güç-
ler tarafından menfi olarak hedef alınmıştır. Bu nedenle iş dünyası, başta
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere iş adamı dernekleri, işveren
sendikaları ve adı ne olursa olsun iş dünyası yapılanmaları, ülkemizin eko-
nomik ve siyasi istikrarının devamı hususunda hem fikir olması gereken
trendleridir. Sivil duyarlılığı çağdaş yaşamın ve Avrupa Birliğinin temel de-
ğeri olarak kabul eden 59. hükümet, kabul etmek gerekir ki sivil inisiyatif ve
onun kuruluşlarına ülke gündeminin her alanında muhatap almış ve ortak
akıl konusunda en azından iyi niyetli olduğunu göstermiştir. Bundan aldığı-
mız yönetişim gücüyle derneğimiz, şehrimiz nüfusunun % 67’sini tarım ve
hayvancılık ağırlıklı geçimini düşünerek çalışmalarını bu yönde de sürdür-
mektedir.

Ağırlıklı besi ve süt hayvancılığı Avrupa Birliği normlarına uymamaktadır.
Eğer gerekli tedbirleri almaz isek, 2013 tarihinde şehrimiz işsizler ordusuna,
kırsal kesimler hayvancılık yapanları da eklemek zorunda kalacaktır. Çünkü
Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde, çiğ sütlerin hammadde olarak
kullanılabilmesi için, canlı bakteri sayısının 100 binin altında, somatik hücre
sayısının da 400 binin altında olması gerekmektedir. Maalesef ülkemizde
bu sayı bazı bölgelerde, canlı bakteri sayısı 400 binlerde, somatik hücre sa-
yısı da 2 milyondan fazladır. Sütün kalitesini müspete çevirebilmek için ya-
pacağımız işler çok yoğun ve ağır işlerdir. En önemli ayağı ise, hayvan sağ-
lığı ve sağım kalitesinin arttırılmasıdır. Köylerde kötü ahır koşullarında ya-
şayan ve sağılan hayvanlardan kaliteli süt elde edilmesi mümkün görünme-
mektedir. Çiftçilerimizin ekonomik imkanları da bu koşulların iyileştirilmesini
kısa dönemde imkansız kılmaktadır. Hayvan sağlığı açısından da çiftçileri-
mizin, hayvanlarını düzenli olarak veteriner kontrolünde tutmalarını engelle-
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mektedir. Bu noktada köylerimizde, köyün uygun bir yerinde hijyenik sağım
tesisinin kurulması ve bu tesiste sorumlu yönetici olarak bir veterinerin istih-
dam edilmesi, kısa dönemde çözüm sağlayacak uygun bir proje olarak gö-
zükmektedir. Böylece hem hayvan sağlığı garanti altına alınmış olacak,
hem de sağım işlemi uzman gözetimi altında hijyen kurallarına göre yapıla-
caktır. Kısaca bahsettiğim bu projenin detayını Vilayetimize, Belediyemize
ve İl tarım Müdürlüğümüze sunduk.

Bu projemizle de komşu ilimiz Balıkesir İl Genel Meclisi üyeleri çok ilgi-
lendiler. Şu anda yaptığımız görüşmelerde faaliyete geçildiğini öğrendik.
Çokta memnun olduk. Hayvancılık, tarım, sanayi, turizm şehri Kütahya’mız
her zaman avantaj olarak gördüğümüz coğrafyası başta olmak üzere, ko-
şulları da dikkate alındığında her şeyin yatırım için kurgulandığını gözlem-
lediğimiz Kütahya’mız, ekonomide istenilen performansa ulaşması adına
hareketli günler yaşıyor. Başta sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Millet
vekillerimiz olmak üzere resmi, yarı resmi ve sivil toplum kuruluşları daha
güçlü bir Kütahya ekonomisi hedefine kilitlendiler. 

Saygıdeğer dinleyiciler, güzel şehrimiz Kütahya’yı ben şuna benzetiyo-
rum. İşletmelerimize bir çok müracaatlar olur ve çalışanda bir sürü işyerimiz
var. bunların içerisinde çok fazla meziyeti olan insanlar var. Yani bir işçi hem
muhasebeci, hem kaynakçı, hem elektrikçi veya buna benzer meziyetleri
olabilir. Bunlar tabi ki güzel şeyler. Bizim ilimizde her türlü şeyden, tarımdan,
hayvancılıktan, turizmden her şeyden nasibini almış, ama bu örnekteki
adam misali tüm ekonomik alanlarda ciddi faaliyet göstermekte, lakin hiç bi-
rinde Türkiye çapında ön plana çıkamamaktadır. Tarım var, sanayi var, tu-
rizm, kaplıca hepside mevcut. Bunun en güzel göstergesi Kütahya ili geliş-
mişlik performansı 2003 yılı verileri. Kütahya’mız tarım iş kolunda çalışan-
ların toplam istihdama oranında 81 il içerisinde 26. olmasına rağmen, kırsal
nüfus başına tarımsal üretim değeri açısından 54. dür. Tarımsal üretimimi-
zin kırsal nüfus başına tarımsal değeri sadece 869 YTL’dir. Buda gösteriyor
ki tarımsal üretimde büyük bir verimlilik problemimiz var. Çiftçimiz hala ata-
dan kalma yöntemlerle üretim yapmakta ve yeni ürünler üreterek tarımsal
üretimlerini gerçekleştirememektedir. Yine verilerde görüyoruz ki, kırsal nü-
fus başına tarımsal kredi miktarında 42 YTL ile 60. sıradayız. Bu konuda ya-
pılabilecek işlerin başında en önemlisi tarımda büyük bir eğitim ve değişim
hamlesidir. Bu eğitim ve değişim hamlesinde itici güç oluşturacak ve pilot
üretimler ile çiftçimize örneklik gösterecek, üniversitemize ait bir ziraat fa-
kültesi kurulması şarttır. Kurulacak fakültede süt teknolojisi, zeoteknik, bah-
çe bitkileri ve bitki koruma gibi bölümlerin olması muhakkaktır. 

Şehrimiz sanayisi ise 2003 yılı istatistiklerinde bizlere şunu gösteriyor.
Sanayi iş kolunda çalışanların toplam istihdama oranında 81 il içerisinde 24.
sırada olmamız, Kütahya’mızın da sanayi şehri ciddi faaliyet gösterdiğini de
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gösteriyor. Zira porselen üretiminde dünya 5.’siyiz. İmalat sanayi işyeri sa-
yısında 33., imalat sanayi yıllık çalışanlar ortalama sayısında yine 81 il içe-
risinde 25. sırada olmamız, bu dallarda da ciddi faaliyetimizin olduğunu gös-
teriyor. Ama şu da bir gerçek ki, şehrimiz sanayi ve imalattaki başarısını ti-
carette gösteremiyor. Sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında ticaret iş
kolunda çalışanların toplam istihdama oranında 58. sırada olmamız, bizim
tüccar olmadığımızı gösteriyor. Bunun sebepleri arasında yine ayrı raporu-
muzda üniversite bitirenlerin, okul bitirenlere oranında 66. sırada olmamız
Kütahyalının üniversite tahsili de yapmadığını gösteriyor ve ticaretine men-
fi olarak yansıyor. Gençlerimizi üniversite tahsili yapmaya özendirmeliyiz.
Her zaman açık hava müzesi olarak tabir ettiğimiz şehrimizde yerli ve ya-
bancı turistleri çekecek bir çok esrimiz var. Sayın hocamızın da belirttiği gi-
bi Konya’dan sonra ikinci Mevlana şehri, mevlevihanesi olan şehir Kütahya.
Çavdar Hisarımız, hakeza aynı şekilde öyle. Bizler, turizmimizi kaplıca ve
inanç turizmine yönlendirirsek turizmde de başarılı olacağımıza inanıyorum.
Yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak yerlerimiz maalesef yeterli değil. Tek
gururumuz ılıca Harlek gibi işletmelerimiz onlarında çoğalmaları gerekiyor. 

Ülkemiz Avrupa Birliği müzakereleri yolunda yeni bir döneme başlamış-
tır. Bu zor müzakere sürecinde, biz Kütahya İş Adamları Derneği olarak Av-
rupa Birliği ile bütünleşmeye hazırlık safhasında sürecin beraberinde geti-
receği ekonomik, sosyal hatta siyasal değişimin iş dünyasına ve toplumun
diğer kesimlerine getireceği değişiklikler ve çıkaracağı muhtemel maliyetle-
re ilişkin bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bizde, Kütahya İş
Adamları Derneği olarak uyuyan güzel Kütahya’mızı artık her alanda geliş-
mesini istiyoruz. Bunun içinde en büyük hedefimiz idareciler, sivil toplum ör-
gütleri ve hemşehrilerimizle birlikte, birlik ve beraberlik içinde çalışıp ilimizi
hak ettiği yere getirmektir. Saygılar sunarım efendim.
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MUSTAFA ERTEN

Efendim günün bu saatinde herhalde dikkatleri çekipte, söylediklerimizi
anlatabilmek epeyce zor olacak. Ancak benden önceki konuşmacıdan al-
mak durumunda olduğum bir sözle başlamak istiyorum. Uyuyan güzel Kü-
tahya diyor, hocalarımızdan dinledik, turizm potansiyeli çok yüksek. Madem
potansiyeli yüksek, sanayi konusunda ciddi manada bir potansiyel var, za-
ten tarım ili, tarım bölgesi ve daha da önemlisi özellikle hocamızın da söy-
lediği gibi tüketim noktalarına da ciddi manada uygun şartlarda uzaklığı var.
Peki Kütahya niye böyle uyuyor. Demek ki ya tespitlerimizde bir hata var,
veya yaklaşımlarımız açısından bir sıkıntı oluşmuş durumda. Kütahya haki-
katen, ben sabahtan beri dinliyorum, özellikle açış konuşması yapan sayın
Validen, sayın Millet vekillerimize kadar Kütahya’da ciddi potansiyelin oldu-
ğunu, hatta daha da çok enteresan bir ifade duydum çok hoşuma gitti, bü-
rokratik yapıyla, siyasi otoritenin uyum içerisinde olduğunu ve buna kilitlen-
miş olduğunu arkadaşımdan da vurgulandı. Bu kilitlenme hep bu dönemde
mi oldu, bundan önce olmadı mı, niçin olmadı. Niye tarım potansiyeli, gıda
potansiyeli, niye madenlerimiz işletilemedi, niçin sanayi istenen verimi ala-
madı. Bunları yakalamamız gerekiyor. Acaba Kütahya’nın yapısal özelliğin-
de bir sıkıntımı var. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum, sayın Millet
vekillerim, sayın konuklar. 

Benim konum tarım ve size gelirken esas itibariyle programı inceleyip
büyük oranda tarım konusu konuşulacağını, sayın Milletvekillerinden Valiye
kadar ve hocalarımız dahil olmak üzere, ilin tarım potansiyelinin konuşula-
cağını bilerek, ben sadece tarım içerisinde hayvancılık, hayvancılık içerisin-
de 2013 vizyonunu yakalamaya çalışıyorum. Biz Türkiye’nin tarım potansi-
yeli nedir, Kütahya’nın bu potansiyel içindeki payı nedir, bunu yakalamak bu
potansiyel içerisinde önümüzde gelecek süreçte kısıtlarımızla, kısıtın avan-
taja dönüştürülmesi sürecini nasıl yaşayacağız, ben onları arz etmek istiyo-
rum. 

Avrupa Birliği ve uluslar arası uyum sürecinde, uluslar arası standart ve
rekabet koşullarının kazandırılması tarımın temel stratejik amacıdır. Halkın
hayvansal ve bitkisel gıdalara erişim normunun entegre olma sürecinde ya-
şadığımız gelişmiş ülkeler seviyesine ve özellikle AB normlarına erişmek te-
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mel amaçtır. Bunun yanında ki özellikle hocamız söyledi, gıda güvencesinin
yanında, özellikle daha önceki oturumlarda görmüştük, 20 milyonun üstün-
de genç nüfusu olan Türkiye için gıda güvenliğinin de tesis edilmesi gereki-
yor. Gıda güvenliğinin tesis edilmesinde temel unsur, tarladan veya klasik
manada çiftçiden çatala, gıda güvenliğidir. Kalıntı gibi, iyi tarım uygulamala-
rı gibi, iyi imalat uygulamaları gibi uygulamaların Avrupa normlarına, geliş-
miş ülke normlarına mutlaka uygun hale getirilmesi ve bunun sabit, kalıcı,
sürekli kılınması gerekiyor. Tarım sektöründe bitkisel üretim ve hayvansal
üretimin, ekonomik işletmelerin hocalarımızın da bahsettiği gibi oluşturul-
ması gerekiyor. Neden oluşturulması gerekiyor, çünkü rekabet şartlarının
gelecek süreçte ciddi manada kayıplar oluşturacağı söz konusu. Özellikle
de hocalarım vurguladı, bitkisel üretimde bizim üretim normumuz 55-60 de-
karlar seviyesinde, hayvansal üretimde de 10 adet hayvanın altında. Bu
ekonomik değil, hijyenik değil, sürdürülebilir değil, pazar şartlarını araştıra-
bilir ve kalıcı kılabilir değil. Öyleyse bu normları da yukarıya çekmemiz ge-
rekiyor ve bunların hepsini gerçekleştirmek için tarım sektöründe, sermaye
birikiminin oluşmasının temini esas olmalıdır. Bu cümleye dikkatinizi çek-
mek istiyorum. Türkiye’de tarım sektörü niçin ekonomik ölçeklere ulaşmadı,
niye rekabet şartlarından uzakta kaldı. Kütahya ilimiz niçin % 66 oranında
istihdamı orada barındırıyor, arkadaşım söylüyor, niye Avrupa normlarında
süt verimi yapamıyoruz ki, sütçülük hayvancılık sektörünün lokomotifidir.
Bilhassa ona bir açı, bir potansiyeli size arz etmek istiyorum. Neden yapa-
mıyoruz, tarım sektöründe istikrarlı sermaye birikimi imkanını vermiyoruz da
ondan. Hayvancılık yapan işletmemiz veya bitkisel üretim yapan işletmemiz
kalıcı, sürdürülebilir sermaye birikimini sağlaması için istikrarlı, karlı bir üre-
tim yapması gerekiyor. Bu sadece sektörün, sadece müteşebbisin, sadece
üretimi yöneten insanların işi değil. Tabi ki sabahleyin sayın Başkanda vur-
guladı. İstikrarlı, kalıcı, güvenilir bir siyasi otoriteyle, istikrarlı ekonomik bir
yapının oluşmasına bağlı. Çok kısa olarak hayvancılık sektöründeki temel
unsur nedir, arkadaşlarımda bahsettiler, süt sığırcılığı. Türkiye’de süt sığır-
cılığı hep yanılıyor, yanıltılıyor insanlar. Türkiye’de süt sığırcılığına esas teş-
kil edecek hayvan varlığı içindeki, yani 9 ila 10 milyon civarında hayvan var-
lığımız var ama bizim damızlık materyal dediğimiz, geleceğe motive edecek
olan materyal 4.5 milyon ila 4.7 milyon civarında. Peki bizim süt verimimiz
nedir, ortalama hocamız bahsetti, verimlilik çok önemlidir demiştik, süt veri-
mimiz hala Türkiye’de 1900-2000 Litre yıl veya laktasyon diyoruz biz buna.
Peki Avrupa’da bu ne, Avrupa’da 6000 Litrenin üstünde. Bunu yakalamamız
lazım. Buna bağlı olarak yetmiyor, arkadaşım çok rahat bir şekilde vurgula-
dı, çokta önemli bir şey. Biz Avrupa Birliği sürecine girdiğimizde veya onlar-
la entegre olduğumuzda mevcut süt üretimimiz yani 11 milyon ton olan süt
üretimimizin ne kadarını müzakere emsali olarak göreceğiz. Biz hala sana-
yie akıttığımız, sanayiin kullandığı süt miktarı bütün teşviklerimize rağmen,
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bütün sübvansiyonlarımıza rağmen 2.8 milyon ton civarında. Yani hala
efektif olarak değerlendirildiğinde ki son zamanlarda çok hızlı bir gelişme
var % 22’lerde olan kayıtlı süt miktarı % 37 ila % 40’lara doğru tırmandı ama
yetmiyor. Bunu daha da yukarıya çekmemiz lazım. 

Peki teknik manada uyumu nasıl sağlamamız gerekiyor, arkadaşlarım
bahsetti, süt kalitesini uygun hale getirmemiz lazım. Somatik hücre sayısı-
na dikkat etmemiz lazım. Somatik hücre dediğimiz nedir? Bizim tarımdan
gelmeyen arkadaşlarımız bilebilir, hastalıklardan dolayı süte intikal eden
hücre sayısıdır ki ben tarım bakanlığından bir arkadaşınızım. Devletin hay-
vancılıkla ilgili bütün teşvik, bütün sübvansiyon, bütün organizasyon, bütün
teknik kapasitesini hayvan hastalıklarını has etmesi gerekir. Süt teşvikini bı-
rakmalı, buzağı desteğini bırakmalı diğer unsurları bırakmalı. Bütünüyle
hayvan hastalıklarına entegre etmiş olsaydı, belki daha da hayırlı olabilirdi.
Çünkü hayvan hastalıkları çok ciddi manada verim kayıplarını beraberinde
getiriyor. Hayvan hastalıkları damızlık materyal oluşumunu engelliyor, da-
mızlık materyal olmayınca biraz sonra et sığırcılığına geçeceğim. Ette bazı
darboğazlarımızı anlatacağım. Dolayısıyla bunu sağlayamazsanız siz, 2013
Türkiye’sinde kişi başına tüketim ki şu anda süt ve eş değer tüketimi 140 ila
150 litre civarındadır veya kilogram olarak kabul edebilirsiniz. Avrupa’nın
normu 260-270 kilogram yıl / kişidir. Avrupa Birliğinin, Avrupa Birliğindeki ül-
kelerdeki nüfusun yaş ortalaması 56-57-58 civarındadır. Ama bizim yaş or-
talamamız 27’dir. Yaş ortalaması 57-58 olan ülkelerde süt tüketimi veya sü-
te eşdeğer tüketim 260-270 litre ve Türkiye 140. Öyleyse Türkiye kişi başı-
na süt tüketimini yukarıya çekmek zorundadır. Çünkü genç nüfus var, süt tü-
ketimi hayvansal reçinli proteinler, biz geleceğe yatırım olarak gıdaların ka-
bul ettiği norm, geleceğe yatırım sağlık yatırımıdır, eğitim yatırımıdır diye
görüyoruz. 

Süt ve sığırcılığı konusunu bir nebze geçtikten sonra, sizin dikkatinizi
çekmeye çalışacağım bir şey daha var. Türkiye’de hayvansal reçinli gıdala-
rın en önemlilerinden bir tanesi de kırmızı ettir. Kütahya’da bu potansiyelin
olduğunu düşünüyoruz. Peki Türkiye’de kırmızı et üretimi ne kadardır. Kişi
başına hala 9 kilogramlar civarındadır.son zamanlarda son derece düşmüş-
tür. Peki Avrupa’da bu norm nedir, dana eti normunda 24-25 kilogram, top-
lam kırmızı et normunda ise 80 kilogramların 100 kilogramların üstündedir.
80 ila 110 kilogram arasındadır. Peki Türkiye’de 2012-2013 yıllarında, Tür-
kiye nüfusunun 82 milyon civarında olduğunu varsayarsanız ve bu norma
doğru entegre olacağınızı düşünürseniz Türkiye’de et ihtiyacı 15 kiloya 16
kiloya çıkardığınızı varsayarsanız, Türkiye’nin kırmızı et üretiminin
1.300.000 ton civarında olması lazım. Peki Türkiye’de şu anda kırmızı et
üretimi ne kadardır, 650-700 bin ton civarındadır. Bir nebze teknik konuyu
hocalarımla paylaşmak için söylüyorum. Türkiye’de damızlık materyalin ka-
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saplık güç hesabına gittiğinizde, Türkiye’de bu eti üretme imkanınız yoktur.
Yani Türkiye’deki kasaplık güç, büyük başlar için 400 bin ton civarında, kır-
mızı et üretimini 450 bin ton civarında kırmızı et üretimini gerçekleştirelim.
Peki aradaki fark, hani küçük başları da ilave ederseniz 200 bin ton, 650 bin
ton olur. Peki aradaki açığı ya Avrupa Birliğinden gelecek olan etle veya hiç
istenmeyen ve biz çok mücadele ettiğimiz illegal manada gelen canlı hay-
van ve etlerle doldurmak durumundayız. Öyleyse, Türkiye’de özellikle da-
mızlık hayvan materyali sayısı son zamanlarda hızla düşüyor, 4.5 milyon-
dan mutlaka yukarıya 6 milyonlara doğru çıkarmamız gerekiyor. Buradan
sağlanacak olan besin materyalini mutlaka, besicilik sektöründe efektif ola-
rak kullanmamız gerekiyor. Ve mutlaka Türkiye 2013 yılında 650 bin ton,
700 bin ton olan kırmızı et üretimini 1.2 ila 1.3 milyon tona çıkarmak duru-
munda. Çünkü bu miktarda et Türkiye’de tüketilecek o zaman. Ya biz ürete-
ceğiz ya üretimle tüketim arasındaki farkı bir şekilde dolduracaklar. Bu bi-
zim için son derece sıkıntılı bir şey.

Hocalar pazara göre üretim yapılması gerekir dediler. İşte 2013 yılının
Türkiye’sindeki Pazar 23 milyon ton süt, bunun 20 milyon tonu tabloda ki-
tapta göreceksiniz, mutlaka sanayie akacak 1.2 ila 1.3 milyon ton kırmızı et
pazarı mutlaka tüketilecek, üretimle ilgili olarakta böyle bir potansiyelin ya-
kalanması lazım. Kütahya ile ilgili olmak üzere bu potansiyeli bir damızlık
materyal olarak süt sığırcılığına hassetmesi, ikinci olarakta besin materya-
lini dışarıya hem ihraç eder, yani dışarıya derken diğer illere ihraç eder ko-
numa gelebilir olması, çünkü geriye entegrasyonunda yem bitkileri ziraatın-
da hayli yoğun olduğunu bir potansiyel olduğunu görüyoruz. bu manada bir
Türkiye’nin kısıtının gelecek projeksiyonu açısından Kütahya’nın bir avan-
tajı olabileceğini düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.
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• Birincil üretimden bafllamak üzere G›da Güvenli¤i’nin
tesis edilmesi

- tarladan/çiftlikten çatala gıda güvenliği
- kalıntı/pestisit ve bu noktadaki normların yerleştiril-

mesi, kalıcılığının sağlanması,
- üretimden tüketime gıda zincirinin uygun bir şekilde

oluşturulması, izlenebilirlik olgusu ve denetim esas-
larının tespiti ile denetim işlevinin etkin bir şekilde
uygulanması

Türk tar›m›n›n temel amac›;

• AB ve uluslar arası uyum sürecinde, uluslar arası stan-
dart ve rekabet koşullarının kazandırılması

• Halkın hayvansal ve bitkisel orijinli gıdalara erişim normu-
nu entegre olma sürecini yaşadığımız gelişmiş ülkeler se-
viyesine ve özellikle AB normlarına çıkarmaktır.

TÜRK TARIMINDA 2013
V‹ZYONU - III

Mustafa ERTEN

Kütahya, 2 Haziran 2006 
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• Tarım sektöründe sermaye birikiminin oluşmasının temini
esas olmalıdır.
Bu meyanda Sabit Sermaye Yatırımlarının özendirilmesi
ve gerekirse cazibe ortamı sağlanarak diger sektörlerden
sermaye transferinin sağlanması temel amaç olmalıdır.

• Tarımda yaşayan ve istihdam edilen nüfusun rekabet
edebilir seviyeye düşürülmesinin önlemlerinin alınması
ve uygulanması;

bitkisel  üretimde 55-60 Da alanda faaliyet, hayvan-
cılık  işletmelerin de 10’un altında,
AB’de 160-170 Da ve 40-50 B.Baş işletme normun-
da,
birim verimin istenen, rekabet edebilir seviyeye ulaş-
tırılması,

• Tarım sektöründe:bitkisel üretim ve hayvansal üretimde
ekonomik işletmelerin oluşumunun sağlanması, hızlandı-
rılması ve rekabet koşullarının en etkin yaşanacağı süre-
ce sektörün hazırlanması
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• Mevcut hayvan varlığının ortalama süt verimi 2.000 lt/
laktasyon olarak kabul edilmektedir.
AB ülkelerinde bu değer 6 000 lt/ laktasyon seviyesinde-
dir.

• Yukarıda vurgulanan birim verim günlük olarak 6 lt ve 20
lt/gün’ü ifade etmektedir.

• Esas itibari ile Türkiye’nin batısı; Trakya, güney Marmara,
Sakarya ve Ege bölgesinde bu normlar yakalanmış, hat-
ta zaman zaman üzerine çıkılmıştır.

Süt S›¤›rc›l›¤›

• Süt sığırcılığı hayvancılık sektörünün lokomotifi olarak
kabul  edilmektedir.

• Özellikle insan beslenmesindeki öneminin yanında sektö-
re yeni damızlık ve besi materyali üretmesi açısından da
son derece önemlidir.

• Türkiye yüksek(kültür), orta (melez), ve düşük (yerli) va-
sıflı olmak üzere toplam 4.6 milyon civarında damızlık (di-
şi) hayvan varlığına sahiptir.

Alt Sektörlerde Durum Tespiti

• Bitkisel Üretim
• Hayvansal Üretim
• Su Ürünleri
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• Bu cümleden olmak üzere bu sektörde temel problem
hayvan hastalıklarıdır.

• Esasen devlet hayvancılıkla ilgili tüm gücünü; finanssal,
teknik ve organizasyon olarak bu konuya hasretmesi ge-
rekir.Bu sayede birim verim, kaliteli verim ve gıda güven-
liği tesis edilmiş olur.

• Üretimin arttırılması gerekir….

• Üretim standartlarına bakıldığında, özellikle somatik hüc-
re sayısı ve bakteriyel yük bağlamında AB normlarından
hayli uzakta oluğumuzun altının çizilmesi gerekir.

• Somatik hücre sayısında 400 000 ad/lt, bakteriyel yük’te
100 000 ad/lt normları eşik değerler olup halen Türkiye
ortalaması somatik hücre sayısında 1 000 000, bakteriyel
yük’te 2 000 000 ad/lt seviyelerindedir.

• Ayrıca,protein ve yağ değerlerinde de istenen seviyelere
çıkarılması esas olmalıdır.

• Ne kadar süt üretiyoruz?
• Türkiye’nin süt üretimi 1.5-2 milyon ton’u küçük başlardan

olmak üzere 11 milyon ton’dur.
• Türkiye’de sanayiye akan süt miktarı 2.8-3 milyon ton se-

viyesinde olduğu bilinmektedir.
Bu miktar,sanayiye akması gereken miktar dikkate alındı-
ğında hala %37-40’lar seviyesinde olduğu, hala %60’ların
kayıt dışında olduğu vurgulanmalıdır.
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• Türkiye’nin kırmızı et ihtiyacı nedir, ne olacaktır?
• Mevcut durumda Türkiye de 650-700 ton civarında kırmı-

zı et üretilip/tüketildiği varsayılmaktadır.
Bu değerin içinde 2000 000 ton civarında küçükbaşlardan
geldiği dikkate alınır ise büyükbaş kırmızı et 450-500 000
ton’dur.

• Ortalama karkas verim dikkate alındığında (185 kg) 
2.700 000 büyükbaş hayvanın kesime alınması gerekir.

Et  S›¤›rc›l›¤› ve Et üretimi

• Son yıllarda Türkiye’de  hayvan varlığında azalma seyre-
dilmektedir.
Bu azalma özellikle 1980-2000 yılları arasıda yaşandığı-
nı söylemek daha doğru olur.
Bu esas itibari ile damızlık materyalin yeterince olmayışı
ve besi materyalinin üretilememesinden kaynaklanmak-
tadır.

• Türkiye’de kişi başına tüketim süt olarak 27-30 lt/yıl sevi-
yesindedir.
Bu miktar  AB ülkelerinde 95-110 lt/yıl olarak karşımızda-
dır.

• Türkiye’nin nüfusu gençtir; daha fazla süt tüketmelidir.
Bundan dolayı cazip hale getirilmeli, özendirilmeli ve hat-
ta tüketimi sübvanse edilmelidir.

• Toplam süt eşdeğeri olarak tüketimimiz
140-150 lt/yıl mertebesinde olup, bu seviye Avrupa orta-
lamasında 250-260 lt/yıl’dır.

207



• Bu üretim ya sağlanmalı veya bu boşluk bir şekilde doldu-
rulacak, ithalat ve/veya yasal olmayan yollar. Tüketici ve
üretici sıkıntısı, istikrarsızlık, kazanılmış mesafelerin kay-
bedilmesi...

• İki durum da son derece mahsurlu; çiftçi açısından tüke-
tici açısından ve en önemlisi ülke açısından…

• Mevcut durumu çok özetle vurguladıktan sonra ne yapıl-
malıdır ve/veya sektörün seyir defteri ne olacaktır?

• Türkiye’nin  hayvan varlığı neden azalıyor, et açığı nere-
den kapatılıyor?

• Ülkemizde kişi başına et tüketimi 9 kg civarındadır. Ve an-
cak bu kadar üretim gücü vardır.

• Eğer tüketim hiç olmazsa 16 kg/kişi-yıl seviyesine çıkar-
makki AB ortalaması 24-25 kg dana olmak üzere 65-105
kg seviyesindedir-gerekiyorsa bu üretim 2013 yılında
1.250.000-1.300.000 ton seviyelerine çıkarılması esas ol-
malıdır.

Türkiye’nin kasapl›k gücü nedir?

4.500.000 damızlık 0.8 3.600.000 ad.
3.600.000 0.8 verim 3.240.000
3.240.000 0.5 1.620.000 besi materyali
1.620.000 200 kg 320.000 ton et
4.500.000 0.2 900.000

900.000 200 kg 180.000 ton et
olmak üzere toplam  b.baş (dana) kırmızı et üretimi potansi-
yeli vardır.
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• Türkiye 2013 yılından önce  AB Sürecini daha az sancılı
ve kriz yaşamadan geçirmek hedefinde ise bu sektörde
yukarıdaki tabloyu gerçekleştirmek durumundadır.

• Bu itibarla tarımsal teşvik ve sübvansiyonlarla birlikte sek-
törün ana motivasyonu  olan  piyasa talebini ve bu talebin
istikrarını temin,tesis ve sürekli kılmak durumundadır.

• Türkiye’nin damızlık materyal hacmi mutlaka arttırılacak-
tır; 5.6-6 milyon adet.

• Türkiye de birim verim arttırılacaktır; sütte 4 000 lt/yıl, et-
te ise 250-270 kg/karkas…
2 500 000 adet besi ,
1 000 000 adet süt (reforme inek) yıllık olarak kesime
alınması,
k.baş hayvan varlığımızın ise yıllık 400 000 ton et vere-
cek potansiyele çıkarılması zaruridir.

• Küçük başlar için damızlık materyal seviyesi 20 000 000
adet den 45 000 000 adete çıkarılmalıdır.

• Türkiye’nin damızlık materyal hacmi mutlaka arttırılacak-
tır; 5.6-6 milyon adet.

• Türkiye de birim verim arttırılacaktır; sütte 4 000 lt/yıl, et-
te ise 250-270 kg/karkas…
2 500 000 adet besi,
1 000 000 adet süt (reforme inek) yıllık olarak kesime
alınması, 
k.baş hayvan varlığımızın ise yıllık 400 000 ton et vere-
cek potansiyele çıkarılması zaruridir.
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• Bu mayanda Kütahya esas itibari ile Pazar noktasına ya-
kınlığı, üretim bölgesi olarak uygunluğu, hayvancılık kül-
türü açsından olmazsa olmaz olan yem bitkileri ve silaj
üretimi açısından uygun vasat iddi potansiyeli beraberin-
de getirecektir.

• Bahsettiğim hayvancılık sektörünün toplamı açısından
9 milyar $ olan Sabit Sermaye Yatırımı bize göre 2 kat ar-
tarak 18-19 milyar $’lar seviyesine yükselecektir.
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• Önümüzdeki süreç kimileri için olumsuzluklar yaşanan
süreç olacağı gibi; hazırlıklı olan, geleceği görebilen, pro-
jeksiyon yapan ve/veya gelecek zamanda düşünmek ve
ona göre program yapmak durumunda olanlar için de cid-
di kazanımlar süreci olacaktır.

• Ayrıca, bu süreçteki kazanımlar sürdürülebilir,kalıcı kaza-
nımlar olacak diye düşünüyorum.

• Kütahya ilimiz bu Sabit Sermaye Yatırımlarından maksi-
mum seviyede hisse almak planı, kararlılığı ve dinamikli-
ğini içinde olmalıdır.

• Oluşacak Sabit Sermaye yatırımları malum olduğu üzere
üretimi, istihdamı ve katma değeri beraberinde getirecek-
tir.

• Sizlere mevcut durumumuz ve gelecek yaklaşımını arz
ederken temel amacım bu noktaya gelinmede yaşanacak
sürecin olumsuz şartlarından en az, olumlu şartlarından
maksimum seviyede istifade edilmesini teminen  kıvılcım
çakmaktır.
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CEMALETT‹N KAYMAK

Sayın Millet vekillerim, çok değerli katılımcılar, bende şahsım ve de Dev-
let Planlama Teşkilatı adına hepinize saygılar sunuyorum ve mümkün oldu-
ğu kadar hızla sunuşumu gerçekleştirmek istiyorum. Sunuşumu iki ana bö-
lüm halinde tasarlamış idim. Önce ilin özet bir sosyoekonomik analizini yap-
mak, akabinde de yerel kalkınmada yeni yaklaşımları bir iki cümleyle ifade
etmekti. Şimdi bunları kısıtlı süre içerisinde hızla sunmaya çalışacağım. 

Ülkemizin 1987-2001 döneminde gayri safi yurt içi hasılasının yıllık orta-
lama büyüme hızı % 2.8 olmuştur. Ne yazık ki 2001’den sonraki tarihler iti-
bariyle il bazında gayri safi yurtiçi hasıla verileri, istatistik tarafından ortaya
konmadığı için 2001 ile yetinmek zorundayız. Ülke genelindeki bu büyüme
ile ve bölgeler bazında nasıl olmuştur, bütün bölgelerimiz eşit gelişebilmiş-
midir. Bölgeler arası gelişmişlik farklarının bu kadar yoğun olduğu ülkemiz-
de, bu büyüme yerelde nasıl gerçekleşmiştir. Bunu ortaya koymak istiyo-
rum, ancak önce şunu ifade etmek ihtiyacındayım. Daha 2002 yılında Avru-
pa Birliği ile uyumlu olarak ülkemizde bir istatistiki bölge birimi sınıflama ça-
lışması yapılmıştı. Bizim 81 ilimiz düzey 3 kabul edilmişti. Bu ilerimizin kom-
şu olanları guruplandırılarak düzey 2 bölgelerine ulaşılmıştı. Ve artık bu ta-
rihten sonra bütün istatistiklerin bu düzey 2’ler bazında toplanıyor, düzey
2’ler bazında analizleri yapılıyor, hele hele bölgesel gelişme politikalarından
bahsediyorsanız bu düzey 2’ler bundan sonra baza alınıyor, esas alınıyor.
Bu sebeple, ülke genelindeki bu büyümenin yerelde nasıl gerçekleştirildiği-
ni düzey 2’ler bazında da incelemek ihtiyacındayız. 26 düzey 2 bazında
baktığımız zaman, en hızlı büyüyen düzey 2’miz Aksaray, Kırıkkale, Kırşe-
hir, Niğde ve Nevşehir’den oluşan Tera 71 bölgesidir ki % 4.3, Türkiye orta-
lamasının bir hayli üzerinde. En yavaş büyüyen bölgemiz ise Çankırı, Kas-
tamonu ve Sinop illerinin oluşturduğu Tera 82 bölgesidir. Burada da % 0.
belki dikkatinizi çekiyor en yavaş büyüyen kuzeyde, en hızlı büyüyen de da-
ha güneydedir. Bizim bölgemiz yani Afyon karahisar, Kütahya, Manisa ve
Uşak illerinin oluşturduğu tera 33 bölgesinin büyüme hızı, bu bölgenin bü-
yüme hızı da Türkiye ortalamasına yakın 2.7’dir. Bölge olarak çok kötü de-
ğil. 
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Bu tera 33 bölgesini biraz daha yakından inceleyelim. Bölgemizde büyü-
meden bahsettiğimiz zaman hep 87-2001 dönemini kastediyorum ve yıllık
ortalamadır bu büyümeler. Bu bölgede en hızlı büyüyen Manisa’dır % 3.7.
Onu Afyonkarahisar takip ediyor % 2.5. Uşak 1.5 ve Kütahya % 1’in altında
bir büyüme gerçekleştirmiştir. Düzey 2 bazındaki büyümenin bu farklılıkları-
nı ortaya koyduktan sonra, il bazına inip il bazındaki duruma baktığımızda,
bu dönemde en hızlı büyüyen ilimiz Türkiye ortalamasının bir hayli üstünde
% 6.9 ile Şanlıurfa ili. En az büyüyen artık buna büyüyende diyemeyece-
ğim, eksi değere sahip olan ilimiz ise % -4.8 Siirt, Kütahya biraz önce arz
ettiğim gibi % 1’in altında bir değer. Bu il gayri safi yurtiçi hasılasının büyü-
me hızlarını sundum. Acaba sektörler nasıl, bu büyüme hangi sektörlerden
kaynaklanıyor. Böyle baktığımız zaman yine bu düzey 2, tera 33 düzey 2
bölgesindeki iller itibariyle tarım sektöründe en hızlı büyüyen il Afyon Kara-
hisar olmuş. Türkiye ortalamasının ve tera 33’ün üzerinde 1.2 sanayide en
hızlı büyüyen ise Manisa hizmetlerde de öyle. Kütahya’nın en hızlı büyüdü-
ğü sektörse, hizmetler sektörü olarak görünüyor. Bu tablo nasıl bir iki cüm-
leyle anlatılır, çok karışık, onun için bunu daha sadeleştirdiğimiz zaman şu-
nu söyleyebiliriz. Bu farklı sektörel büyüme hızları, sektörel yapıyı nasıl et-
kiliyor. Bir noktada büyüme, gelişme, kalkınma sektörel yapıdaki değişimi
ve dönüşümü ifade eder. Onun için buraya baktığımız zaman Kütahya’da
tarımın düşmekte olduğunu, bölge illerine göre yüksek oran sayesinde bir
düşme var. Hizmetlerde bir artış görülüyor. Tarımın ve sanayiden kaybedi-
lenlerin hizmetlerde toplandığını görüyoruz. Afyon Karahisar’da da tarım ve
Sanayide düşmeye karşılık hizmetlerde bir yoğunlaşma var. Manisa’da tarı-
mın kaybettiği payı olduğu gibi sanayi almakta, sanayi odaklı bir büyüme,
hatta hizmet sektöründe de bir azalma pahasına hizmetlere, sanayie bir yo-
ğunlaşma görüyoruz. Belki burada bir şeyin altını çizmem yararlı olabilir.
Kütahya’nın tarım sektöründeki payı % 16, bu aşağı yukarı tarımdaki payın
en düşük olduğu 7 il arasına giriyor. Tarım payının bu kadar düşük olduğu
son 7 il. Sanayideki 2001 yılı itibariyle % 47, buda sanayi payının en yük-
sek olduğu ilk ............... arasında. Yani hep böyle enlerde. Hizmetlerdeki
pay % 34, son derece düşük, bu payla herhalde pay sıralamasında 75. sı-
ralarda. 

Biz turizm potansiyelinden bahsediyoruz. Hizmetler sektörü fevkalade
burada düşük gözüküyor. Hizmetlerin içerisinde yer alan lokanta turizme
bakan yüzü, o çok düşük, ticaret çok düşük. Nihayet müteşebbis gücüyle il-
gili olarak şunu söylemek lazım. Türkiye’de çalışan istihdam edilenlerin içe-
risinde işverenlerin oranı % 2.6 iken ilimizde bu 1.3’tür, yarısı seviyesinde-
dir. Bunlar 2000 yılı değerleridir. Sayın vekilim istatistik biraz önce arz ettim.
Maalesef, yıllık bunları yetiştiremiyor. Bizde istatistik verilerini kullanıyoruz.
Gayri safi yurt içi hasıla malumunuz, Devlet İstatistik Enstitüsünce tahmin-
ler yapılıyor, hesaplamalar onlar tarafından yapılıyor. Bizde onları kullanıyo-
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ruz. Bütün bu ekonomik gelişmelerin belki bir sonucu olarakta görebiliriz. 
Kişi başı gayri safi yurtiçi hasıladaki dolar bazındaki gelişme ne olmuş.

1987’den 2001’e baktığımız zaman 1987’de birinci olan Manisa 1912 Dolar,
ikinci olan Kütahya 1586 Dolar, üçüncü Uşak 1191 Dolar ve son sırada Af-
yon Karahisar 907 Dolar. 2001’e kadar bu sıralama değişmemiş. Bunu da-
ha yakından görelim istiyorum. Onun için Türkiye ortalamasına 100 dediği-
miz zaman Kütahya’nın 1987-2001 dönemindeki kişi başı gayri safi yurtiçi
hasılası ne olmuş, birde 1997’den başlıyor. 97.4, 1987’de düşüyor, tekrar
1987’deki değerini 1996’da alıyor. Ondan sonra tekrar düşüyor ve 2001’de
Türkiye ortalamasının ancak % 84.1i seviyesinde bulunuyor. 

Bölge bazında analizleri yapıyor olduğumuzu söylemiştim. Şimdi şunu
sunmak istiyorum. Bölge gayri safi yurtiçi hasılasına bölge illerinin katkıları
nedir, bunda değişim nasıl olmuştur. 1987 Manisa’nın payı % 53, Kütahya
ikinci sırada % 22, Afyon Karahisar % 16, Uşak % 8.5. 2001’de nasıl değiş-
miş, Manisa payını % 7.6 artırmış çünkü % 3.7 büyümüştür. Diğer illerin bü-
yüme hızı düşük olduğu için paylarını kaybetmişler, diğer illerin kaybettiği
pay Manisa’da gözüküyor % 7.6 olarak. 

Bu ekonomik hareketlerin sosyal yansımalarını da bir iki cümleyle sun-
mak isterim. Tera 33 bölgesinin net göç hızı 1985-1990’da 3.3 iken, bu
1995-2000 döneminde -5.7’ye çıkmış, bölgedeki göç artmış. Artmayan Ma-
nisa’da göç yok. Dışa göç yok, net göç yok. Göç alıyor fakat göç vermiyor.
Uşak hakeza 1985-1990 dönemine kadar dışa göç vermezken, 1995-2000
döneminde -6.9 bir dış göç veriyor. Kütahya’nın göç hızında bir düşme gö-
rülüyor. -8.2’den 1.7’ye doğru. Ve nihayet bütün bunların sonucu Kütahya
81 il arasında 58 gösterge biz kullanarak sosyoekonomik gelişmişliklerini il-
lerimizin tartıyoruz. Bu 58 göstergeyle tarttığımızda illerimizi, sıraladığımız-
da Kütahya 40. sırada. Afyon Karahisar 44, Manisa 25, Uşak 30. burada bir
şeyi dikkate sunmam lazım sayın başkan izninizle, o 40. sırada olmasına
rağmen genel gelişmişlik seviyesinde eğitimin gelişmişlik seviyesi itibariyle
daha geriye düşmüş, sağlık göstergeleri itibariyle daha bir geriye düşmüş,
40’ın gerilerine düşmüş. Fakat imalat sanayiinde ise yüksek, bu dikkat çe-
kicidir diyorum. Sosyoekonomik gelişmişlikle ilgili veriler 2000 verileridir.
Araştırma 2003 yılında tamamlanmıştır. Burada son söz söyleyeceğim, ye-
rel kalkınmada yeni yaklaşımlardan bahsedecektim bugün. Bütün burada
tartışılan konuların özü ve özeti olan şeylerden bahsedecektim. Zaman yok,
ancak ismini vereceğim, bu kalkınma ajanslarıdır. 

Çok değerli katılımcılar iki yıl Devlet Planlama Teşkilatı bu kalkınma
ajansları kanun tasarısı üzerinde çalışmıştır. Ve nihayet bu kanun 25
Ocak’ta çıkmış, 8 Şubat’ta yayınlanmış ve kalkınma ajanslarının kuruluşu
başlamaktadır. Bana göre Kütahya gelişme için bir yol haritası arıyor, bugün
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burada bir yol haritası oluşturulmaya çalışılıyor. Bu yol haritasını oluştura-
cak kurum, kuruluş üzerinde iki yıldır planlamanın çalıştığı hükümetimizin
programında yer alan ve gerçekleştirilen 1963 yılında kurulması daha birin-
ci planda tavsiye edilipte, bugüne kadar kurulamayan ve bu sebepten böl-
gesel gelişme politikalarında başarısızlığa uğranılan kurum geliyor. Bu ümit
ediyorum ki, bütün az gelişmiş yörelerimizde ve Kütahya’yı ve bütün bölge-
lerimizin kalkınmasında halkımızla beraber liderlik yapan kuruluş olacaktır.
Yeni bir dönem açılıyor, kalkınma ajanslarının yerel kalkınmayı başlattığı
yeni bir dönem açılıyor. Sayın Millet vekillerim söylediler, ithal ikameti kal-
kınma modeli döneminde içe dönük büyüme stratejilerinin takip edildiği dö-
nemde, kamuya dayalı sanayi yatırımlarının getirip tıkadığı ülkemiz nasıl
1980 sonrasında ihracata dönük, dışa dönük büyüme stratejileriyle geliş-
mişse, bu illerimizde bugün kalkınma ajanslarıyla bu tıkanıklığı açacaktır di-
ye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
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PROF. DR. fiERAFETT‹N SEV‹M

Sayın Millet Vekilleri, sayın Vali Yardımcım, değerli hocalarım, sevgili ka-
tılımcılar. Herhalde bugünkü etkinliğin en zor tarafı bana kaldı. Sayın baş-
kanım inşallah vaktimi aşmam, aşarsam da mazur görün, bizim Kütahya’lı-
lığımıza verin. Tabi bizler buraya gelirken bazı bilgiler hazırladık ama sa-
bahtan beri bunların büyük çoğunluğu konuşuldu. Ben herkesin sabrına te-
şekkür ediyorum. Bu toplantının düzenlenmesine vesile olanlara, özellikle
de artık Kütahya’nın sorunlarına İstanbul’dan da bir bakış açısı oluşturulma-
sı gerçekten Kütahya’daki sevgili arkadaşımın da belirttiği gibi, bu yol hari-
tası arama çalışmalarına umarım olumlu sonuçlar, pozitif sonuçlar verir di-
ye düşünüyorum.

Şimdi panelimizin konusu, Kütahya ekonomisinin gelişmesinde ana stra-
teji olarak verildiğinde aslında tabi konu belirlenmiş bir hususta. Özellikle de
bu husus şimdi sabahtan beri saygıdeğer yöneticilerimiz neler yaptıklarını
Kütahya’da anlattılar, sevgili meslektaşlarım neler yapılması gerektiğini an-
lattılar, ama nasıl yapılacağı hususunda önemli eksikliklerimiz var. Şimdi
olaya strateji açısından baktığımız zaman, aslında strateji bu Kütahya eko-
nomisinin gelişmesi için bir yol belirleme anlamı taşıyor. Ancak benim bura-
da özellikle bundan sonraki bir toplantının konusunu oluşturabilecek bir hu-
susa dikkat çekmem gerekiyor. Bu son derece önemli teknik açıdan. Oysa
bizim, öncelikle bir Kütahya gelişme vizyonu belirleyerek daha sonra strate-
ji belirlemiş olsaydık bunun çok yararlı olacağını düşünüyorum. Yada çok
daha etkili olacaktır. Şu anda burada bugün yapmış olduğumuz çalışmalar
sonucunda maalesef o vizyonu tam olarak ortaya koyamadık. Dolayısıyla
bu şuna benziyor, biz bir yere gideceğiz ama o gideceğimiz yer henüz da-
ha tanımlı değil, yol tanımı yapmaya çalışıyoruz. Bu tabi ki zor. Ancak konu
özellikle ekonomi ile sınırlı olduğundan, ben kendimce ve zannediyorum ki
burada bir çok katılımcının da buna katılacağı bir vizyonu, Kütahya’nın ana
sorunlarından hareket ederek belirlemek istiyorum. Burası son derece
önemli. Şimdi sabahtan beri yapılan çalışmalar sonucunda da bunlar bizi
destekliyor.
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Önemli sıkıntılar söz konusudur ve Kütahya, sayın arkadaşımızın da ve-
rilerle ortaya koyduğu ki, o 2001 yılına ait verilerin çok değiştiğini zannetmi-
yorum. Tam tersine daha da kötüleştiğini düşünüyorum. Yani bugün verileri
alsak çok iyileşme, yani belirli bir sıçramanın olduğunu düşünmüyorum. Sa-
yın vekilim ben çok iyileştiğini düşünmüyorum. Yani konumuz burada tartış-
ma değil ama, onu çok fazla, neden iyileşmediğini de çok özet olarak ver-
mek istiyorum. 

Şimdi Kütahya, çok önemli bende habersiz hazırladığımız için çünkü,
1980 ve 2000 arasındaki süreç hem ülkemiz açısından, hem de özellikle
Kütahya açısından bir takım dönüşümlerin yaşanamadığı bir süreç olarak
değerlendiriyorum ki Kütahya bunu daha da dönüştüremedi. Şimdi o neydi,
1980-2000 yılları arasındaki gelişmeler 1980’den sonra Türkiye farklı bir
makro ekonomi politikası belirlemiştir. Dünyaya açılma, küreselleşme, deği-
şim bunun dinamikleri vardır. Şimdi Kütahya için özellikle 1980-1990 arasın-
daki en önemli konu özelleştirmeydi. Sayın vekilimde biliyor, biz uzun za-
mandan beri bunun içindeyiz. Şimdi Kütahya, dikkat ederseniz o geçmişten
2000’e kadar veriler içinde bu bölgenin sanayi yoğunluğu, sanayiden aldığı
pay bakımından birinci şehri. Neden, çünkü Devlet Planlama Teşkilatı he-
saplamalarına göre Kütahya gerçekten imalat sektöründe kamu sektörü
ağırlıklı bir yapıya sahip ve gerçekten dolar bazında da bunun Kütahya eko-
nomisine gelir yazılması, hatta gider yazılması aynı şekilde daha önce sa-
yın Vekilim biliyorsunuz bir çalışma yaptık, amortisman giderlerini Kütah-
ya’da harcanmış olarak gösteriyor Devlet Planlama Teşkilatı. Dolayısıyla
Kütahya, o dönemde hem gelişmiş hem de kalkınmış çıkıyor. Oysa günü-
müzün gelişmişlik kriterleri bakımından Kütahya’yı ele aldığımız zaman de-
ğişim olmadı. Ben birkaç tane örnek vereceğim, eğer bunun aksini iddia
eden varsa o sözümü geri alacağım. Bakın illerin gelişmişlik seviyeleri, ile
giren otomobil sayısıyla ölçülüyor. Evet, bir gelişmişlik, bir ekonomik geliş-
mişlik ölçütü olabilir. Ama bugün İstanbul’a bir otomobil girdiğinde sayıya
bakarsak 50 bin YTL, Kütahya’ya giren otomobil 3 bin YTL. Bunu nerden
anlıyorum, etrafımızdaki bütün illerde sıfır marka otomobil satan bayiler var-
dır. Sıfır marka otomobilin servisini yapan bayiler vardır. Kütahya’da yerli
otomobil dahil, bir tane ana bayi yoktur. Değişmemiştir sayın Vekilim, yani
benim kriterlerime göre söylüyorum, yoktur da. Bu neye göre veriliyor, eğer
siz bir ilde sıfır kilometre bir otomobili çok satarsanız geliyorsunuz oraya ba-
yilik açıyorsunuz, Kütahya’da yoktur daha bu. Ama gidin Uşak’a, gidin Af-
yon’a, gidin Eskişehir’e, gidin Manisa’ya bunların hepsi vardır. Benimde öl-
çüm bu, çok basit bir ölçü. Dolayısıyla bunlar önemli şeyler. Bakın bugün biz
telefonu gelişmişlik ölçütü koymuşuz. Bugün telefon gelişmişlik ölçütü değil,
herkesin cebinde cep telefonu vardır. Siz bana cep telefonunu bir gelişmiş-
lik ölçütü olarak koyarsanız, yani dolayısıyla bunu şunun için anlatmaya ça-
lıştım, Kütahya konusunda yanlış yargılarda bulunuyoruz sabahtan beri.
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Dolayısıyla, daha ciddi çalışmanın vizyon konusunda olması gerekir. Şimdi
vizyon nedir, vizyon Kütahya’yı gerek Türkiye’de gerek dünyada tatlı kılacak
hayallerimizdir. Kütahya’yı farklı bir yere götüreceğiz, o fark nedir, kendi
açımdan özellikle de ekonomik bir bakış açısıyla olaya baktığım zaman biz
Kütahya’da insanlara iş bulacağız. Birinci stratejik hedefimiz bu, iş bulaca-
ğız. İkincisi, onların gelirlerini yükselteceğiz, hem mevcut çalışanların, hem
de yeni istihdam sağlayacağımız kişilerin gelirlerini yükselteceğiz. Kütah-
ya’daki tarım, sanayi, imalat sektörü, hangi sektör derseniz dünya çapında
rekabet edecek bir yetenek kazandıracağız. Bizim vizyonumuz bu olmalıdır
ve dolayısıyla bütün yapılacak olanlar Kütahya’da bu ana vizyona yönelik
olursa, Kütahya’yı biz belirli bir süre sonra, belirli alanlarda tabi her alanda
da değil bunun araştırmasını yaptık, turizm dedik, hayvancılık dedik, ana
sektörler olarak bundan kısa sürede olumlu sonuçlar alacağımızı düşünü-
yorum. Aslında yapmış olduğum çalışmada bir swot analizi yaptık. Hocam-
da onu turizm sektöründe yaptı. Yani güçlü yönler, zayıf yönler mevcut du-
rum itibariyle gelecek bakış açısıyla da Kütahya’da oluşabilecek fırsatlar
tehditler boyutunda, umuyorum o çalışmada bunlar okunacak. 

Dolayısıyla şimdi ana sorunu işsizlik, istihdam olarak aldığımızda, gelir
seviyesinin yetersizliği olarak aldığımızda, bunu çözmede bazı makro ad-
resler birazda kent bazında mikro adresler çıkarmak gerekir. Şimdi makro
adreslerden birincisi, bu konuda çıkarmamız gereken ulaşım sorununa bir
adres çıkarmalıyız. Kütahya’nın bence en önemli sorunu ulaşımdır. Hem di-
ğer şehirlerle ulaşımı, hem de il içerisindeki ulaşımı önemli bir sorundur.
Çok basit bir örnek vereceğim. Geçtiğimiz Mart ayında Almanya’da Kütah-
ya’nın turizm potansiyelini pazarlamak için Köln’de Türk Alman iş adamları
derneğiyle toplantı yapıyoruz. Bende konuşmacı olarak Kütahya’nın turizm
potansiyelini anlatıyorum. Anlattım olay şu; Almanya’dan buraya termal tu-
rizm anlamında turist getirebilmemiz için Almanya’daki sağlık kuruluşlarıyla
anlaşma yapmamız gerekiyor. Çünkü onlar sağlık kuruluşları aracılığıyla
buraya turist gönderebilecekler. Tabi birazda yaşlı turistler genellikle, orada-
ki bir iş adamı daha önce Afyon’a gelmiş. İtiraz etti, ben Kütahya’nın Afyon’a
yakın olduğunu söylediğimde, İstanbul’dan Yeşilköy hava limanından Af-
yon’a beş saatte Mercedes otomobille geldiklerini, dolayısıyla termal turizm-
de eğer taşıyacağınız kişi hava alanından yirmi dakikadan uzaksa buranın
rantabıl olmadığını söyledi. Şimdi ulaşım konusunda bu denli sorunlar var-
ken, bizim Kütahya’nın turizm potansiyelini pazarlamamız çok uzak bir ha-
yal olarak görüyorum. Dolayısıyla mutlaka hem havaalanı sorunu, ümit edi-
yorum bu konuda önemli gelişmeler var hem de, havaalanı bağlantı yolları-
nın kurulduktan sonra ikincisi tabi ki turizm konusunda sadece Kütahya ola-
rak değerlendirmek gerekmiyor, olayı bir bölgesel kalkınma anlamında de-
ğerlendirecek bugün Afyon’da da vardır. Çünkü bizim rakiplerimizdir. Biz şu
anda Afyon’u yakalayamayız, Denizli bizim rakibimizdir. Bizden çok daha
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ileride bu konuda dolayısıyla onlarda çalışıyorlar. Sözlerimin başında Kü-
tahya’yı farklılaştıracak alanlar olarak ele alındığında şimdi bunlarla da re-
kabet etmek son derece zor, Afyon bu konuda çok çalışmalar yapıyor, De-
nizli bu konuda önemli atılımlar yapmış. Dolayısıyla ben turizmin bu anlam-
da Kütahya için çok önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyorum, şu an için
en azından. 

Şimdi en önemli yatırım alanının yine tarım ve hayvancılık olduğu konu-
sunda, burada tarım ve hayvancılıkla ilgili Ziraat Odalarından dostlarımız ol-
duğu için onunla ilişkin birkaç şey söyleyip bitireceğim sayın başkanım. Bu-
da önemli çünkü, farklı bir bakış açısıyla dünyanın bütün gelişmiş ülkelerin-
de tarım ve hayvancılık sanayiin finansmanını oluşturmuştur, iktisat hocala-
rı bunu bilir. Dolayısıyla biraz önce biz bir yere takıldık sabahtan beri, istih-
damın % 66’sı köyde tarımla uğraşıyoruz, tarımın payına baktığımızda %
16. Şimdi bu çok önemli bir çelişki. Bende bunu şöyle açıklıyorum. Eskiden
öğretmenler bize sorardı, oğlum baban ne iş yapıyor, çiftçi öğretmenim der-
dik. Oysa babam işsizdi. Yani ne kadar işsiz varsa çiftçi diyoruz. Dolayısıy-
la tabi köyde bu kırsal kesimde yada Kütahya’da kentine göre bu işsizliğin
daha da fazla olduğunu düşünüyorum. Tabi geliştireceğimiz alanlarda önce-
likle bu işsizlik sorununu çözmeli, tekrar söylüyorum, ve çiftçinin gelirini ar-
tırmalı. Tabi burada en önemli problem verim meselesi, hocalarımız değin-
di ona, çok önemli. Verimsiz bir üretim yapılıyor tarımda. Bunu da dikkate
alırsak Kütahya’da ve birde farklı olacak tabi ki, birde fark yaratacağız. Kü-
tahya’da Pazar sorununun yaşanmayacağı dolayısıyla tarım ve hayvancı-
lıkta verimli, geliri artırıcı, istihdam yaratıcı ve o bizim vizyonumuza uyan ya-
tırımın organik tarım konusunda olduğuna karar verdik. Şimdi organik tarı-
mın yapılabilmesi tabi böyle organik tarım yapalım anlamında da söyleme-
yelim. Hiç olmazsa birde strateji belirleyelim, organik tarım konusunda ne-
ler yapılabilir. Şimdi öncelikle organik tarım dediğimiz zaman, bu hem Avru-
pa Birliği sürecinde çok revaçta olan bir konu. Organik tahıllar, organik mey-
ve, organik üzüm ve üzümden mamul ürünler, organik hayvan yemi, orga-
nik sebze alanlarında Kütahya topraklarında küçük olması, karşılığı olması
sebebiyle organik tarıma birde işlenmemiş olmaması sebebiyle, Kütahya’da
bir çok özellikle madencilikten dolayı işlenmemiş topraklar var. Bunlarda or-
ganik tarıma uygun. Bunu da bir üstünlük olarak alıyoruz, bunu öğreniyoruz. 

Şimdi bunun için yapılması gereken, öncelikle Ziraat Odalarının, ben Zi-
raat Odalarını bu konuda bir inisiyatif olarak gördüm. Bir, üç tane şirket kur-
ması gerekiyor öncelikle. Bunlar, birincisi organik tohum sağlayacak, ikinci-
si, bunu sertifikalandıracak bir şirket, üçüncüsü de, bunu pazarlayacak bir
şirketin olması. Bir tane de şirket olabilir, yada üç ayrı şirketle bu işe girdi-
ğinde köylülere bu anlamda önemli bir açılım sağlayacağını düşünüyorum.
Diğer yandan hayvancılık potansiyeli, gerçekten tamamlamak istiyorum
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hayvancılığı. Bugün Afyon’un 19 et kombinesinin artık hammaddesi diyelim,
% 55’ini Kütahya sağlıyor. Şimdi Kütahya’daki bir çiftçi bir kilo etten 1 lira
para kazanmaz, yani son derece katma değeri düşük, burada uç ürüne dö-
nüştürülmediği için ama Afyon’a götürdüğü zaman, Afyon 7 bin liralık etten
20 bin liraya onu ürün haline getirip satıyor. Dolayısıyla 13 bin liralık bir kat-
ma değer yaratıyor. İşte Afyon’un zenginliğiyle, Kütahya’nın fakirliği arasın-
daki bu çelişkiyi en güzel açıklayan örnek olur diye düşünüyorum. Dolayı-
sıyla hayvancılığı da biz özellikle verimli ve zenginleştirilmesi için ben sa-
bahtan beri organize sanayi, ikinci organize sanayi, üçüncü organize sana-
yi, ben organize sanayile de Kütahya’nın kalkınacağını düşünmüyorum. Ba-
kın bunun altını tekrar çiziyorum. Mesela Tavşanlı Belediye Başkanımız bu-
radaydı. Tavşanlı Belediye Başkanımız şu anda Kütahya’ya rakip olacak bir
başka organize sanayi bölgesi yapıyor. Nedir organize sanayi bölgesi, hiç-
bir niteliği yok, hiçbir önceliği yok, hiçbir farkı yok. Sadece oraya yol getire-
ceksiniz, kanalizasyon getireceksiniz, elektrik getireceksiniz, sonra diyecek-
siniz ki yatırımcı gelsin. Yok böyle bir şey, böyle kalkınan bir şehir yok. Do-
layısıyla bence organize sanayi bölgelerinde belirli sektörlerde yoğunlaş-
ması, fark yaratacak alanlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Buna yöne-
lik olarakta fikrimi söylüyorum. Örneğin biz, ikinci organize sanayi bölgesini
kuracağımıza, keşke ikinci organize hayvancılık bölgesi kursaydık. Buda
çok önemli, bakın farklı bir yaklaşımdır. Organize hayvancılık yapsaydık,
hayvancılığı sevgili panelist arkadaşımda söyledi, daha nitelikli et üretirdik,
daha nitelikli süt üretirdik. Yani bizim tasarladığımız organize hayvancılık
bölgesinde ürettiğiniz sütün kilosu 1 lira, alıyor çünkü 1 liraya dolayısıyla bu
tür yaklaşımlarla Kütahya’yı farklılaştırabileceğimizi, istihdam sorununu çö-
zebileceğimizi ve zenginleştirebileceğimizi düşünüyorum. Dinleyicilerin sab-
rına teşekkür ediyorum, sorular olursa da tamamlayalım.
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PANEL
‹K‹NC‹ TUR

BAfiKAN: Y. TEMEL ENDERO⁄LU

Teşekkür ediyoruz. Şimdi panelin birinci bölümü bitti, ikinci bölüm sizle-
rin soru ve katkılarına geldi. Tebliğ sunan profesör hocalarımızda burada,
sorularınızı onlara da yöneltebilirsiniz, üç tebliğ sunuldu. Panelistlere de yö-
neltebilirsiniz. Bu sorularınız kitaba aynen geçecek. Soruyu soran önce lüt-
fen kendisini takdim etsin, ondan sonra soruyu da kime soruyorsa, onu da
belirtsin. Buyurun.

DR. SONER AKSOY

Efendim ben değerli konuşmacılara teşekkür ediyorum. Ancak bir iki hu-
susu ifade etmek istiyorum. Bende planlama kökenliyim. Sayın Kaymak’ın
ifadelerinde 1987-2001 yılı arasında kalkınma hızının ortalama 2.8 olduğu-
nu söylüyor. Bizimde bir hesabımız var, o hesapta biz 1991-2001 yılları ara-
sında yaptığımız bir hesaba göre kalkınma hızı sıfır. Yani Türkiye’nin o dö-
nemdeki kalkınma hızı sıfırdır. 2002’den itibaren de, 2003-2004-2005’te de
ortalama kalkınma hızı % 7’nin üzerinde. Böyle bir değişim ve gelişim içeri-
sinde olan bir Türkiye’de Kütahya’nın o bahsedilen bölümden pay almamış
olması, rakamların değişmemiş olması mümkün olamaz. Bunun rakamları
zaten elimizde var bizim. Biz bugün yapmış olduğumuz hesaplara göre, mi-
nimum son üç senede her ilçeye 50 trilyondan fazla yatırım yaptık. Sadece
şurada elimde Gediz’le alakalı rakamlar var. Tek tek rakamlar var, 88 trilyon.
Biz Kütahya Tavşanlı yoluna 16 trilyon para yatırdık, sadece bir yola. Onun
dışında Eskişehir-Kütahya çift yol bağlantısı, Kütahya-Afyon çift yol bağlan-
tısı, Kütahya-Gediz-Simav yolunun genişletilmesi buralara harcanan para-
ların miktarı son derece fazladır. Ve cumhuriyet tarihinde görülmemiş mik-
tarlardadır, emsal olarak gösterildiği zaman. Bu paralar Türkiye’ye harcan-
mıştır, Kütahya’da kalmıştır. Kütahya’da sadece ................ gazın yapmış ol-
duğu yatırım, doğalgaz için yapmış olduğu yatırım 20 milyon doların üzerin-
dedir. Toprağa gömülmüştür bu ve bu Kütahya’da bulunan işçi sanatçı ile
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yapılmıştır. Kütahya’da tesisat işi yapan, tesisat projesi yapan sadece do-
ğalgazla alakalı yapan kişi üç beş kişiydi, şimdi kırkbir tane mühendislik bü-
rosu var. Bunlar Kütahya’nın büyüdüğünü gösterir. 

Kütahya’da Toki 2500’e yakın ilçelerle beraber konut yapmıştır. Şimdi
2500 konut çarpı minimum 30 milyar hesaplarsanız ne eder, 750 trilyon
eder. Şimdi bunlar Kütahya’nın gayri safi yurtiçi hasılasında hiç mi katkı
yapmadı. Onun için sayın Sevim’in sözlerine katılmak mümkün değildir. Kü-
tahya’da defalarca Pejo, Renault ve Tofaş bayiliği plaza açmak için yer ara-
mıştır. Ama onların istediği yerler, istediği şekilde yer verme imkanı olmadı-
ğı için açma imkanı olmamıştır, ama araçlarını satmıştır. Geçen sene sade-
ce Simav’a 500 tane sıfır kilometre araba girmiştir. Bunlar bir hareketin, bir
bereketin olduğunu gösterir. Bu söylediğim 2500 Toki evlerinin de büyük bir
kısmı yapılmış, tamamı da satılmıştır. Dolayısıyla bunların, Toki’nin en azın-
dan yatırımının yüzde yarısı Kütahya’nın, işte hırdavatından, çilingirinden,
tesisatçısından temin edilmektedir. Olaya mal ve hizmet girmektedir, çok
önemlidir. 

Ayrıca Kütahya sanayi bölgesi olarak iki değil, üç dört tane organize sa-
nayi bölgesine ihtiyacı olan bir kenttir. Ama hayvancılıkla alakalı bir organi-
ze sanayi bölgesi kurulması istikametinde çalışmalarımız vardır. O da çok
haklı bir taleptir. Çünkü bu noktada bir potansiyel vardır. Ama bizde hayvan-
cılıkla alakalı henüz bir bilimsel çalışma ve ortam oluşamadığı için Altıntaş
barajının, yani Beş Karış barajının bitmesi beklenmektedir. O bittiği zaman
oraya hayvancılıkla alakalı büyük bir organize hayvancılık bölgesi kurula-
caktır. Bunlar projelerimiz içerisinde vardır. Sabahki konuşmamda bu il ge-
nel meclisi artık bunlara dönük bir strateji proje yapmalıdır ve buna dönük
çalışmaları, öncelikleri, hatta o geliştirdiği projeleri bizlere gönderip milletve-
kili olarakta biz halkın burada kendisinin yaptığı, kendi değerleri ile ilgili,
kendi hocalarıyla ilgili, kendi öngörüleriyle ilgili yaptığı projelerin arkasından
biz Ankara’da koşulacak şeyler varsa koşalım. Hiç olmazsa akıntıya kürek
çekmeyelim demek istemiştim sabahki konuşmamda. O bakımdan yani Kü-
tahya’da çok büyük gelişmeler oldu, çok şey sayabilirim, çok büyük geliş-
meler olduğuna inanıyorum ve halkımızda bunun farkındadır. Ve bununda
süratle geliştiğini, büyüdüğünü ve gelişeceğine inanıyorum. Teşekkür ediyo-
rum.

OSMAN DEREKÖYLÜ

Ziraat Odası başkanıyım. Sabahtan beri dinledik, hayvancılık tamamda,
hayvancılığı yalnız büyük baş hayvancılık olarak mı anlıyoruz, bu şekilde mi
değerlendiriyoruz. Halbuki Türkiye’de ve Kütahya’da küçük baş hayvan var-
lığı da oldukça fazladır. Bunlar koyun ve keçi, keçiyi de iki sınıfa ayırırsak
kıl ve tiftik olarak değerlendirebiliriz. Kütahya’daki bu potansiyel yirmi sene
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öncesiyle bugünün arasında çok büyük bir fark vardı, yok olmuştu, yok edil-
mektedir. Bir ay öncesinden de mevcut potansiyelin yok edilmesi için, Or-
man ve Çevre Bakanlığının mevcut hayvan varlıklarının satılması hususun-
da Kütahya ilinin tamamında Kütahya’nın 600’ün üzerinde köy ve beldesi
vardır. Bunların 478’i belde ve köyünün orman içi ve orman köyüdür. Her
köyde hiç değilse bir sürü bildiğimiz keçi sürüsü vardır. Bu 25-30 sürüye ha-
ne kadarda çıkar köyde. Bu bir, ikincisi ben sayın Taner hocamdan bunun-
la ilgili 30 Mayıs’ta Çanakkale’de küçük baş hayvan varlığıyla ilgili toplantı
olduğunu öğrenmiştim ama vaktimiz olmadığı için gidemedim. Bu hususta
ne tür bir çalışma yapıldı, ne tür tebliğler yapıldı, ne kararlar verildi. Eğer
malumatı varsa bunu da öğrenmek isterim. Teşekkür ederim.

YUNUS KAMBER

Kütahya Hamidiye Kızılca Ören Köyü önder çiftçilerinden. Tüm konulara
değinildi fakat tasarruf konusuna, konutlardaki ısı yalıtımı konusuna değinil-
medi. Dışa bağımlı bir ülkeyiz, yakıtta. Bu yaktığımız yakıtı ısınmada kullan-
dığımız yakıtı yakıyoruz. Isınma yerine havayı kirletiyoruz. İki işçi yevmiye-
sine yalıtım yapıldığını halka anlatmamız gerektiğine inanıyorum ve soludu-
ğumuz havayı teneffüs ediyoruz, hastalanıyoruz. Yine dışa bağımlı olarak
ilaç alıyoruz, yine döviz ödüyoruz. Hem bu Türkiye’nin konusu, hem ilimizin
birinci konusu olduğuna inanıyorum. Bu konuda çalışmalar yapılmasına
yardımcı olmasını istiyorum yetkililerden. Teşekkür ediyorum. 

SEFA ÇET‹N

İl Özel İdare Genel Sekreteriyim. Az önce tekrar vurguladılar. Sayın Mil-
letvekilimiz Soner Aksoy beyefendi ve özellikle Şerafettin hocamızın vurgu-
ladığı kentimizle ilgili ciddi bir stratejik plan yapılması konusu var. Bununla
görevli ve yetkili kuruluşlardan bir tanesi ve belki en önemlisi il özel idaresi.
Tabi bu stratejik plan yapılırken, birkaç kurumun ben şöyle bir vizyon koy-
dum, şöyle, misyon kurdum, swot analizini yaptım diyeceği bir şey değil tak-
dir edersiniz. Arkadaşlarımdan aldığım bilgi aslında Temmuz ayına kadar
bunun bitirilmesi gerekiyordu sayın Milletvekilim, çok ciddi bir çalışma yapı-
lamamış. Fakat en çok yakındıkları konuda, gerek sivil toplum kuruluşların-
dan, gerek üniversitelerimizden ve gerek diğer kamu kuruluşlarımızdan kat-
kı sağlanmasında yeteri özen gösterilmemiş olduğunu söylediler. Bugünkü
konuşulan konular buna şüphesiz bir ışık tutacak ve ben en çok Şerafettin
hocamın söylediklerinden umutlandım. Sizden bu konuda gerçekten katkı
bekliyoruz, ciddi bir ortaklık bekliyoruz Kütahya için. 

Ben siz konuşurken, bütün konuşmacılar konuşurken hep düşündüm
2020’de Kütahya’daki yerel gazeteler hangi başlıkları atabilir diye, hep umu-
dumuz şuydu, Şerafettin hocam farklı düşünse de ben 10-15 yıl sonra ger-
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çekten Kütahya’nın Afyon’la birlikte, Avrupa’nın termal merkezlerinden biri-
si olacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Birliğinde ciddi an-
lamda, o tabiri kullanmak istemiyorum ama, ciddi bir yaşam deneyimi süre-
si var uzun. Bende gördüm İsviçre’de birkaç kentte termal tesislere gittim.
60-70 kilometre uzaklıktan su getiriyorlar ve çok fazla özellikleri olan sular
değil. Sürekli de dolu o tesisler. Altıntaş’a yapılması planlanan havaalanı bi-
zim bu hadi diyelim vizyonumuz olsun, vizyonumuza önemli katkılarda bu-
lunabilir diye düşünüyorum. 

Bir başka gelişme şu olabilir belki, önümüzdeki yıllarda, Eskişehir’le bir-
likte ben Eskişehir’i de, Afyon’u da, Uşak’ı da rakip olarak düşünmüyorum.
Tam tersine bölgesel kalkınma ajanslarının kurulmasıyla birlikte, çok ciddi
işbirliği yapılabilecek bir alan, bir bölge planlaması diye düşünüyorum, ge-
lişme planlaması yapılabilir diye düşünüyorum. Eskişehir’de belli bir sanayi
potansiyeli var. Avrupa’daki bir takım fabrikaların bu bölgeye Eskişehir’e ve
Kütahya’ya yapılabilme olasılığının olduğunu düşünüyorum. Keza üçüncü
bir başlık belki Dünya Bor madenleri merkezi olabilir Kütahya buda umut var
şeylerden bir tanesi. Çünkü biliyoruz ki artık emek değil sermaye gidiyor
Çin’e, Hindistan’a bunlar Asya’ya kayıyor üretim merkezleri. Buradan da bu
bölge ciddi anlamda payını alabilir diye düşünüyorum.Çok teşekkür ediyo-
rum.

PROF. DR. TANER KUMUK

Teşekkür ederim. benim iki tane konuşmacıya birer tane sorum olacak.
Sayın Mustafa Erten’le, İbrahim Durmaz’a. Birde zannediyorum Ziraat Oda-
sı başkanının bir sorusu oldu bana. Ona bir açıklama getireyim, daha son-
ra. Sayın Erten verdiğiniz rakamlar çok çok önemli. Özellikle kırmızı et tale-
bi 2013’lü yıllarda 1.2 milyon ton belki daha fazla gerçekleşecek ve bugün-
kü rakamlara baktığımız zaman damızlık stoklarımızı bizim nerdeyse % 100
artırmamız gerekiyor ki bu et stokunu, et talebini karşılayabilelim. Şimdi so-
run şu, bu % 100 artış çok ciddi bir rakam. Yani hayvan adedi olarakta çok
ciddi bir rakam, 3 milyon, 4 milyon civarında bir artış parasal olarakta çok
büyük bir rakam. O zaman burada çok ciddi bir takım bu günlerden alınma-
sı gereken kararlar ve uygulanması gereken politikalar var, hayvancılık po-
litikaları var. O zaman siz Tarım Bakanlığı olarak bu konuda ne gibi girişim-
leriniz var, bakanlık olarak. İkincisi de, bakanlığın yapacağı çalışmaların dı-
şında özel sektörü bu işin içerisine çekmek için neler planlıyorsunuz, bir ça-
lışmanız var mı, bir takım teşvikler, hazırlıklar var mı. Çünkü bu damızlık
stokunun artırılması, böyle bugün artıralım, yarın artıracak bir şey değil. Za-
mana bağlı olan bir olay bu. Tarımda her konuda olduğu gibi. Bunu biraz
açıklarsanız memnun olurum.

Birde genç arkadaşım İbrahim Beye bir sorum olacak. Soru değil daha
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doğrusu da Ziraat Fakültesi açılması için Dumlupınar üniversitesinde bir ta-
lepte bulundu. Yani biz tabi tarımcılar olarak bu konuda canımız çok yanık.
Ziraat fakültesi çok net söyledi çünkü. Ziraatla veteriner arasında çok fark-
lılık var sayın Müdürüm. Ziraat fakültesi 22 tane var Türkiye genelinde. İki
tane üç tanesinde de öğrenci yok, yani toplam 25 tane var. Açamıyorlar da-
ha doğrusu, öğretim üyesi alt yapı eksikliğinden dolayı. Siz burada 26. sını
-27. sini eğer kurmaya kalkarsanız zannediyorum çok ciddi problemlerle
karşı karşıya kalacaksınız.

PROF. DR. fiERAFETT‹N SEV‹M

Hocam bir şey söyleyeyim hemen, Ziraat fakültesi konusunda biz bir çö-
züm bulduk. Ben onu söyleyeyim. Uygulamalı bilimler yüksek okulu bünye-
sinde buranın yerel sorunlarını çözebilecek, yapılanmada yani bir ziraat me-
sela tarım ürünleri pazarlama, o bölümleri kurabileceğimiz yani ziraat fakül-
tesi adı altında değil birde uygulamalı birimler, böyle bir üniversitemizin ya-
pılanması var.

PROF. DR. TANER KUMUK

Bu tabi farklı bir şey. Zaten İbrahim Durmaz arkadaşımızın konuşmasın-
dan benim anladığım, Kütahya ili tarımı konusunda araştırmalar yapılması-
nı daha çok arzu ediyor. Onun dışında çiftçiye yönelik bir takım çalışmalar,
eğitim çalışmaları konusunu daha çok gündeme getiriyor. Ama fakülte ayrı
bir olaydır, onu iyi düşünün diye söyledim. 

Son olarakta, ziraat odası başkanının sorusuna açıklama getireyim.
Zannediyorum en son yapılan toplantıyı kastediyorsunuz. ..................... ke-
çi yetiştiricileri dernekleri bir üst konfederasyon kurmak amacıyla Çanakka-
le’de toplandılar. Bakanlık yetkilileri, ilgili kuruluşlar hepsi bir araya geldi. Bu
konfederasyonun kurulması konusu karara bağlandı. Şu aşamadan sonra
yasal işlemleri yürütüyorlar diye biliyorum, yani olumlu olarak gidiyor. Teşek-
kür ederim.
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PANEL 

ÜÇÜNCÜ TUR

CEMALETT‹N KAYMAK

Sayın Vekilimin biraz önceki değerlendirmeme yönelik yaptığı değerlen-
dirmede biraz sözlerimin yanlış anlaşıldığı izlenimini edindim. Ben 1987-
2001 dönemindeki büyüme hızından bahsettim. 2001-2002-2005 dönemi
ile ilgili bir değerlendirme yapmadım. 1987-2001 büyüme hızı gerçekten
2.8’dir. yıllık ortalama büyüme hızı. Farklı dönemler aldığımız zaman bu dü-
şebilir, haklısınız ve nitekim sayın Vekilim 2000’de Türkiye’de kişi başı do-
lar bazında 2941 dolardır. 2001 yılına geldiğimizde kriz etkisini gösteriyor
2146 dolara düşüyor. 2005 itibariyle kişi başı 5080 dolara çıkıyor. Bu benim
değerlendirmelerim hep il bazında olduğu için, mecburen il bazında gayri
safi yurtiçi hasıla 1987’de başlıyor gerisi yok istatistiğin 2001’e kadar mec-
buren 1987-2001 dönemini baza alıp değerlendirdim. Bu dönemde Türki-
ye’nin yıllık ortalama büyüme hızı % 2.8’dir. 2001’deki kriz yılında 2144 olan
kişi başı değer 2005 yılında da 5020’ye çıkmıştır. Teşekkür ederim.

PROF. DR. fiERAFETT‹N SEV‹M

Sayın Milletvekilim, öncelikle bir yanlış anlaşılma oldu, onu düzeltmemiz
gerekiyor. Şimdi biz Kütahya’ya yatırım yapılmadı, yol yapılmadı demiyoruz.
Şimdi kıyaslama yapıyoruz, illerle kıyaslama yapıyoruz. Dolayısıyla Kütah-
ya’nın kalkınmışlığını illerle kıyasladığımızda, bir değişmenin olmadığını
söylemek için ben onu yani 2000’den 2006’ya kadar bir değişme olmadığı-
nı hatta Kütahya’da, Kütahya’nın özelliğinden dolayı daha da o yıllarda gör-
düğümüz bir sorunu yaşadık Kütahya’da. Ama biz bunu çözemedik Kütah-
ya olarak. Bakın çok önemliydi o. 35000 rakamı verdiler ben tam sayıları bil-
miyorum. Şimdi o, 2000 fiyatlarıyla ücretleri özellikle Kütahya’da azot, şe-
ker, SLİ, GLİ, Tavşanlı, termik düşündüğümüz zaman özellikle özelleştirme
ve devletin küçülmesi kapsamında buralardaki istihdam kayıplarını, emekli
olanları eklediğimiz zaman, özellikle Kütahya için bakın bu çevre illerde ben
bunun altını özellikle çizmek istedim. Afyon’da, Uşak’ta, Manisa’da kıyasla-
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dığımız illerde böyle bir şey yaşanmadı. İki milyar lira o zaman için, 

DR. SONER AKSOY

Onlarla ilgili değil sizin kıyaslamanız, Kütahya’nın 2001’den önceki eko-
nomik yapısıyla 2001’den sonraki ekonomik yapısı.

PROF. DR. fiERAFETT‹N SEV‹M

Hayır o şekilde demedik bakınız, kalkınmışlık derecelerine göre oralar-
da bir

DR. SONER AKSOY

Cemalettin Kaymak bey onu ifade etti. 1987 ile 2001 arasında Kütah-
ya’nın durumunu söyledi. Sizde dediniz ki, Kütahya’nın bu durumunda bir
değişme olduğunu sanmıyorum dediniz.

PROF. DR. fiERAFETT‹N SEV‹M

Ama karşılaştırmalı verdi. Bakınız diğer illerle beraber karşılaştırmalı
verdi. Bende kalkınmışlığında önemli bir değişikliğin olmadığını, otomobil
örneğimle verdim. Çünkü onlar öyle ölçüyorlar illerin kalkınmışlık derecesi-
ni. Dolayısıyla şimdi yani kamu yatırımları yoktur...

DR. SONER AKSOY

Yani bir yerdeki değişikliği zaten siz kendisini kendisiyle mukayese et-
meden ölçemezsiniz. Siz Manisa’yla Kütahya’yı ölçemezsiniz, farklı zaman-
larda.

PROF. DR. fiERAFETT‹N SEV‹M

Şimdi burada altını çizmek istediğim Kütahya’ya özgü sorunlar vardır.
Özellikle Kütahya’nın istihdam yaratma konusunda önemli sorunları vardır.
Kütahya insanının gelirinde önemli sorunlar vardır. Yani bu gelişmeler in-
sanlara tam olarak yansımıyor. Geçen yıl iki dolara geçinen insanlar, bu yıl
bir dolara geçiniyor Türkiye’de. Yani dolar artar bu ölçülerin çok önemli ol-
madığını, evet milli gelir 5020 dolardır Türkiye’de. Yarın dolar üç lira olursa
düşer milli gelirimiz 1500 dolarlara, yani bunlar çok önemli şeyler değil.
Bence bunlarla Kütahya’nın gelişmişliğini ölçmeye kalkarsak yanılırız diye
düşünüyorum. Kütahya’nın kendine özgü sorunları vardır.

Ben bu toplantıda özellikle Kütahya’ya ilişkin birkaç şey çıkarmak iste-
dim. Dolayısıyla bir şey daha vardı, ben arkadaşıma da biz özellikle strate-
jik planlama konusunda her zaman sizin dediğiniz anlamda, üniversite ola-
rakta yardıma hazırız. Ben, Hasan Fehmi beyde bilir, 1990 yılından beri Kü-
tahya’da stratejik plan yapmaya çalışan bir kişiyim ama muhatap bulamadı-
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ğım için, birazda kaynak bulunmadığı için bu konuda çünkü herkes şunu
zannediyor, ben eve gideceğim stratejik palan yazacağım. Stratejik plan
böyle bir şey değil. Dolayısıyla buna bir bütçe hazırlanması gerekir, bir kay-
nak hazırlanması gerekir, ekip kurulması gerekir, katılımın sağlanması ge-
rekir. Kütahya’yı biz bugün aslında bu tanımı da yapacaktım genelde bazı
konuşmacılar belirtmekle beraber, biz Kütahya’yı bu il merkezi olarak aldık.
Oysa Kütahya, Gediz, Tavşanlı onlara ilişkinde ben toplantılarda söylediğim
için bugün fazla girmedim. Büyük bir alandır coğrafi tanım olarak bunu da
katmak gerekir. Dolayısıyla Gediz başlı başına ben Türkiye’de Gediz’i hep
girişimciliğin, mesela Kütahya’da diyorlar ki girişimcilik problemi var, tam
tersini söylüyorum, herkese de söylüyorum. Eğer girişimcilik konusunda
ders almak istiyorsanız Türkiye’nin açık hava laboratuarı Gediz’dir diyorum.
Gelsinler görsünler Türkiye’de girişimcilik nasıl yapılırmış görsünler, hakika-
ten çok önemlidir bu. 

Dolayısıyla bu konuda da, birde Bor konusunda bir şey söylemek istiyo-
rum. Bence biz Bor konusunda, Bor stratejik bir üründür, gelecekte çok
önemlidir. Mesela benim elimde bu çalışmada burada pek yatırımcı olduğu-
nu düşünmüyorum ama yinede kayıtlara geçtiği için söyleyeyim. Mermer
konusu bence Bor’dan çok daha ekonomik, çok daha gelir getirici Türkiye
2004 yılında 1 milyar dolar, 2005 yılında yaklaşık 2.5 milyar dolarlık mermer
ihracatı yaptı. Kütahya’nın özellikle Altıntaş yöresinde ben hep farklardan
gittiğim için söylüyorum, marka olabilecek önemli yataklar var. Bunlar işlet-
meye açıldığı takdirde Kütahya ekonomisine çok önemli Bor’dan daha faz-
la çünkü Türkiye şu anda satmış olduğu, üretmiş olduğu Bor’dan toplam
200 milyon dolar ciro yapıyor, gelir elde ediyor. Dolayısıyla mermerden çok
daha fazla gelir elde edeceğini düşünüyorum. Buradaki yatırımcılar içinde
elimizde hazır bir fizibilite raporu da var. Bir mermer fabrikasının yatırım pro-
je raporu da var. İlgilenenler varsa, onu da kendilerine verebilirim. Teşekkür
ederim.

MUSTAFA ERTEN

Sayın başkanım çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı da verdiğiniz için,
soru soran arkadaşlarım için söylüyorum çok teşekkürler. Birincisi Ziraat
Odası Başkanımız, küçük başlarla ilgili yani biz hayvancılıktan kasıt sade-
ce büyük başlar mı anlıyorsunuz, küçük başlarda ne var, tebliğimde çok net
olarak göreceksiniz Türkiye’de küçük başlarda hayvan varlığı 25 milyon ci-
varındadır. Damızlık seviye açısından da 20 milyondur. Türkiye’nin kırmızı
et açığını gidermekte gelecek 10 yıl için söylüyorum, çok temel Avrupalıla-
rın domuzla ikame ettiği et açığını ancak damızlık kapasitemizi 45 milyon-
lara çekmekle sürdürebileceğimizi, ikame edebileceğimizi düşünüyorum.
Onun için gelecek on yılda küçük başlarda çok ciddi manada bir potansiyel
vardır, gelecek vardır, bir yatırım olgusu vardır. Kütahya zannediyorum bu
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manada 280 küsur bin civarında bir hayvan varlığı var küçük başlarda. Cid-
di manada bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugünkü Türki-
ye’de 180 ila 200 bin ton civarında bir kırmızı et eldesi var küçük başlardan.
Bu mutlaka iki katına çıkacak, kaçınılmaz. 

Hocamızın sorduğu bir soru var, çok önemli bir şey. Türkiye’nin damızlık
hayvan kapasitesi 4.6’dır demiştim. Peki gelecekle ilgili olmak üzere Türki-
ye’nin damızlık materyal ihtiyacı ne olacak. Benim hesaplamalarına göre
5.7 ile 5.8 milyon adet damızlık materyal olacak. Bu damızlık materyal mut-
laka 1900 litre laktasyondan 4 bin litre laktasyona/yıla üretimi artacak mut-
laka. Bu şekilde bu damızlık kapasiteyle ancak kırmızı et açığını kompanse
edebileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili olmak üzere Tarım Bakanlığı
2003-2004 yılında ciddi bir stratejik plan yaptı. 2005-2013 strateji planı diye
hükümetimizin de kabul ettiği bir stratejik planı var.

Bu değerler kabul gördü. Bundan dolayı da bütçede ciddi manada bir dö-
nüşüm oldu. Yani tarımsal bütçe içerisinde hayvancılığın payı % 6’lardan
% 18’lere tırmandı. Buradaki temel amaç şudur, tarım içerisindeki hayvan-
cılığın payını 23’lerden ki bugün itibariyle 25.3 civarındadır, % 40’ların üze-
rine çıkarmaktır. Çünkü tarım içerisinde hayvancılık katma değer açısından
önemli bir unsurdur. Peki Tarım Bakanlığı bunun yanında ne yapıyor, ben
bir yerde vurguladım, sabit sermaye yatırımlarını yoğunlaştırmamız lazım.
Türkiye’de tarımda yatırım yapacak sermaye birikimi olgusu olmadı şu ana
kadar. Hayvancılar para kazanamadı ki, yeniden yatırım yapsınlar, büyü-
sünler. Bu süt inekçileri içinde, damızlıkçılar içinde, tavukçuluk içinde varit-
tir. Bitkisel üretimde de var. Benim vurgulamak istediğim şey, özellikle siya-
si otoriteler için para kazanacak, sermaye birikimi yapacak ve bunu yatırı-
ma dönüştürecek istikrarlı bir ekonomik stabilerinin oluşturulması gerekiyor
bu sektör için. Asıl teşvik unsuru budur. Zannediyorum sizin sunumunuzda
da vardı hocam. Dediniz ki, OİSD ülkelerinde tarımsal destekler % 40’larda,
zaman zaman daha yükseklerdedir. Süt inekçiliğinde, sütte bizim Türkiye’de
bu sene itibariyle uyguladığımız destek 180 bin TL/litredir direk ve endirek
olarak. Bu şu demektir, % 30’un üstüne çıktı desteğimiz. Bu manada söyle-
mek istediğim şey şudur, tarım sektörü mutlaka dışsal başka sektörlerden
sermaye transferi yapması lazım. Hükümetin bu konuda bir teşvik sübvan-
siyon unsurların oluşturması gerekiyor. Bunu da yaptığımı söylemek istiyo-
rum çünkü, bizim tarımda kullandığımız tarımsal arazilerimizi büyük oranda
büyük yatırımcılarla paylaşıyoruz. Son zamanlarda dikkat ederseniz turizm,
inşaat sanayi sektöründen tarım sektörüne ciddi manada sabit sermaye ya-
tırımlarının aktığını görüyorsunuz. Bu cazibe ortamını oluşturması ve 2013
yılının stratejik hedefine matuf olmak üzere kurgulanmış bir yapıdır. Sunu-
mumuzda 2013 vizyonu diye bunu göreceksiniz. Teşekkür ediyorum.
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PROF. DR. M‹THAT D‹NÇER

Termal turizmle ilgili bana doğrudan yöneltilen bir soru yok. Zannediyo-
rum sayın paneliste bir soru geldi ama ben fikrimi söyleyeyim. Zaten bildi-
rimde de söyledim. Termal turizm dünyada zaten gelişmek zorunda, ömür-
lerinin uzadığını söyledim. Hatta değişik çağlarla mukayese ettim. Bu konu-
da potansiyel olduğunu da belirttim. Yalnız tabi ki potansiyelin efektife dö-
nüşmesi konusunda problemler olduğunu söyledik, yani potansiyel orada
duruyor. Ve benim tebliğimde söyleyemediğim swot analizi ve ...................
vardır. Orada da söyleyemediğim bir çok şey tebliğ yayınlandığı zaman gö-
rünecektir. Ben doğrusu gerekli tedbirler alınırsa bu potansiyelin efektif ha-
le dönüşeceği yönünde umutluyum. Dünya göstergelerinde bunu belirtiyor.
Hatta çağlar arası kıyaslamada yaptım tebliğimde ve her dönemde termal
turizmin özellikle gelir seviyesi yüksek batılılar tarafından oldukça popüler
bir önem kazandığını da belirttim. Dolayısıyla ben umutluyum, tedbir alındı-
ğı takdirde.

PROF. DR. AHMET ‹NCEKARA

Şimdi, Bor tuzları konusunda özellikle Kütahya’da, Türkiye’nin rezerv
varlığının % 45’nin olduğunu vurgulamıştık tebliğimizde. Bu konuda Bor’un
ürünlere ve başka mamullerin ortaya çıkmasında, hammadde ara malları
olarak kullanılmasında önemli yatırımlara ihtiyacı var Türkiye’nin. Bunu teb-
liğimizde de vurguladık göreceksiniz bu konuda Türkiye’de bor enstitüsü-
nün kurulmasıyla önemli bir adım atıldı onu geliştirmek istiyor Enerji ve Ta-
bi Kaynaklar Bakanlığı, o güzel bir adım. Çünkü Bor konusunda Türkiye’de
sadece Bor tuzlarının bir miktar zenginleştirilerek dışarıdaki alıcılara satıl-
ması gibi, yani katma değeri çok az bir ilaveyle satılması gibi bir durum var.
Kütahya’da kömürlerde de böyle, Bor tuzunda da böyle. Halbuki dışarıdan
gelecek veya Kütahyalı yatırımcıların nerelere yatırım yapacağına baktığı-
mızda Kütahya sanayi, sanayici, müteşebbisi, çevre illerden hammadde
aramalı olarak neler alıyorsa veya dışarıdan ithalatının kompozisyonuna
bakacak, neler alıyorsa burada hammaddesi olan o yatırımları teknolojide
bularak tabi müteşebbis sermayede bularak bu yatırımları yapacak. Kütah-
ya’nın bu anlamda gerçekten önemli potansiyeli var, sanayi potansiyeli var.
Bor konusunda çok önemli, yaklaşık onlarca sanayi ürününün Bor tuzu kul-
lanan sanayi ürününün girdisi olarak kullanılacak gerçekten yatırım bekle-
yen çok önemli alanlar var. Bunları hem Bor enstitüsünden hem Sanayi Ti-
caret Bakanlığından projelerini almak, bilgisini almak mümkün. Ayrıca bun-
lar hazır bilgiler. Birde üniversitelerden bor araştırması yapan enstitülerden
bunları bulmak mümkün. Bu bakımdan tebliğimizde de bu sanayilerin ne ol-
duğu belli, vurgulandı, göreceksiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
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DR. SONER AKSOY

Efendim son bir noktayı ifade etmek istiyorum. Bir kardeşimizin sözü ce-
vaplanmadı. Verimlilik veya tasarrufla alakalı bir suali olmuştur. Ben onu
enerjide tasarruf şeklinde eğer izin verirseniz cevap vereyim. Bu noktada
enerji verimliliği istikametinde bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. Bu komisyo-
numuza gelecektir en kısa zamanda. Bizim enerjiyi en iyi şekilde ulaşımda,
sanayide, ticarette, konutlarda nasıl daha uygun bir şekilde kullanabiliriz ve
tasarrufu nasıl yapabiliriz bunun hakkında yaptırıcı hükümler ihtiva eden
çok fevkalade AB uyumlu güzel bir yasa hazırlanmıştır. Bu yasa kısa za-
manda çıkacaktır. Tasarrufta böylece yapmış olacağız. Burada kardeşimizin
bahsettiği sadece enerjide bizim kaybettiğimiz miktar yıllık 2 milyar dolar ci-
varındadır. 

Birde sayın Profesör hocamın çevre kirliliğine dikkati çeken bir ifadesi ol-
du termik santraller için. tabi çok haklı ama dünyada vazgeçilmez bir enerji
kaynağı olan ve bütün dünyanın da kullandığı yani bugün doğalgazın mem-
ba olan Rusya’da bile çok kullanılan kömür tabiatıyla Kütahya’da da kulla-
nılacaktır ve Kütahya’da inşallah termik santral yapacaktır. Ama yeni tekno-
lojiler gelişmiştir. Akışkan yataklı teknolojiler vardır. Bu teknolojiler kullanıl-
dığı zaman, çevre kirliliği adeta sıfıra yakın olmaktadır. Külü ve diğer mater-
yalleri de partikülleri de değerlendirilmektedir inşaat sektöründe. Bu bakım-
dan termik santrallerin artık zarar vermeyecek şekilde dünyada çalıştığını
görüyoruz. pek çok örnekleri var. Mesela ben Almanya’da ...................’da
nehrin kenarında çalışan büyük termik santral gördüm. Daha başka birçok
yerde gördüm. Çevreyi de hiç kirletmemekte. Çok teşekkür ederim.

BAfiKAN: Y. TEMEL ENDERO⁄LU

Efendim bu şekilde seminerde sona ermiş oluyor. Sabırları için öncelik-
le katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. İkinci olarak, sayın panelistlere ve
verdikleri bilgiler için, katkıları için şahsım ve İktisadi Araştırmalar Vakfı adı-
na şükranlarımı sunuyorum. Hepinize saygılar, iyi akşamlar. 

VAL‹ YARDIMCISI BEK‹R SITKI KOCAKUNDAKÇI

Değerli misafirler ayrılmadan önce bugün İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın
bu güzel organizasyonu sayesinde çok değerli Millet vekillerimizin, değerli
hocalarımızın, kıymetli teknokrat ve bürokratlarımızın fikirlerini, düşüncele-
rini öğrenme imkanı bulduk. Bu güzel organizasyonu gerçekleştirdiği için İk-
tisadi Araştırmalar Vakfımıza Kütahya’mızın simgesi bir armağan hazırla-
dık. Lütfedip kabul ederlerse, sayın Millet Vekilimiz Soner Aksoy beyefendi-
nin bu armağanımızı İktisadi Araştırmalar Vakfı’nı temsilen sayın Genel
Sekretere takdim etmelerini istirham ediyorum.
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