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Kütahya İl Özel İdaresi
dergisinin 52. sayısını siz değerli
okuyucularımızla buluşturmanın
gururunu yaşıyoruz.
2020 yılında bütçe imkânları
dâhilinde
çeşitli
çalışmalar
yapılarak halkımızın hizmetine
sunuldu.
Yoğun
çalışmalar
sonucunda 20 Günlük bir
bütçe maratonunu bitirdik ve
hayırlısıyla 2021 yılı bütçemizi
de kabul ederek bu süreci
tamamlamış olduk.
Kanun, Vali’yi İl Özel
İdaresinin başı ve temsilcisi
olarak tanımlıyor. Bizlerin en
büyük sorumluluğu bu sürecin
bütün organlarıyla herhangi bir
sıkıntı olmadan koordinasyonu
sağlayıp yürütülmesine öncülük
etmektir.
Köylerimizde temel ihtiyaç
olan, yol, içme suyu gibi alanların
temel
sorunları
neredeyse
çözülmek üzere, az bir mesafemiz
kaldı. Bundan sonra ağırlığımızı
istihdama, üretime, köylümüzün

köyünde kendi hayatını idame
ettirecek gelir kaynaklarının
donatılması gibi bir çabanın içine
girmek bizim görevlerimiz ve
sorumluluklarımız arasında.
Hedefi 2023 olan Türkiye
Cumhuriyeti son yıllarda yaptığı
çalışmalarla dünyanın dikkatini
çekmeyi başarmış; gündem
belirleyen, takip edilen bir ülke
haline gelmiştir. İlimizde istihdamı
artırarak vatandaşımızın refahını
yükseltecek olan Altıntaş Zafer
OSB’nin bir an önce faaliyete
geçmesi için iş birliği içerisinde
çalışmalarımızı
sürdüreceğiz.
İl Özel İdaresi olarak hem
ekonomik açıdan hem de ilimizin
tanıtımı açısından katkı vermek
için var gücümüzle çalışıyoruz.
Kış mevsiminin olumsuz
etkilerinin en aza indirilmesi
ve vatandaşın kışı sorunsuz
geçirmesi için tüm kamu kurum
ve kuruluşlarına önemli görevler
düşüyor. Sahada sorun varsa
tüm kurum ve kuruluşlarımızla
iş birliği içerisinde çözme

gayretinde olmalıyız. Bu görevleri
eksiksiz yerine getireceğiz.
Salgının en başından bugüne
ülkemizde tüm kurumlarımız
etkin bir iş birliği içerisinde gece
gündüz demeden hizmet veriyor.
Güçlü sağlık sistemimiz, üretimin
aksamaması
için
açıklanan
destek paketleri, sosyal yardımlar
gibi birçok alanda yapılan
çalışmalarla dünyada model bir
ülke konumundayız. Kovid-19’u
grip, nezle gibi düşünmemek
gerekiyor. Ölümcül bir hastalıkla
karşı
karşıyayız.
Köylerdeki
vatandaşlarımıza, ulaşabildiğiniz
herkese tedbirleri anlatmalıyız.
Salgının önüne geçebilmek için
tedbirleri ciddiyetle uygulamamız
gerekiyor. Salgından korunmada
dikkat etmemiz gereken en
temel hususlar; maske, mesafe
ve temizlik. Maske, mesafe ve
temizlik kuralları ihlal edilirse
tehlike büyüyecek. Ancak bu
kadar hayati öneme sahip
maskeyi doğru kullandığımız
takdirde salgından korunuruz.
Maske kolumuzda, çenemizin
altında
olduğunda
bizi
korumuyor.
Süreci atlattığımız takdirde
hizmetler daha verimli ve daha
faydalı
olacak.
Köylerimizin
ihtiyaçlarını gidermek için birlik
ve beraberlik içerisinde elimizden
geleni yapmaya devam edeceğiz.
İl
Özel
İdaremizin
tüm
personelleri
sahada
çalışmaların daha iyi olması
için çaba gösterecek. Bizler
de katkı sunacağız, destek
vereceğiz, gerekli konularda
koordine edeceğiz, ilave kaynak
oluşturmak için çaba içerisine
gireceğiz ve el birliğimizle bu
çalışmaları
tamamlayacağız.
Uyumlu, işbirliği ve koordinasyon
içerisindeki çalışmalarımız hız
kesmeden devam edecek.
Bu vesileyle çalışmalara
bundan önce emek veren,
emekleri devam eden herkese
teşekkür eder bütçemizin ve
çalışma programlarımızın İlimize
hayırlı olmasını temenni ederim.
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MURAT KOYAK
GENEL SEKRETER
Kıymetli okurlar;

köyümüzün sorunlarına çözüm
üretmeyi sürdüreceğiz. İl Özel
2019 Aralık ayında Çin’in İdaremiz sadece kırsala hizmet
Wuhan kentinde ilk kez ortaya götüren bir kurum olmayıp
çıkan Corona virüs salgını eğitim, sağlık, kültür, turizm,
tüm dünyaya 2020 yılının tarım, spor gibi alanlarda
başından itibaren yayılmaya yatırım ve hizmet üreterek
başladı. Hastalığın ülkemizde kalkınmanın gereklerini yerine
de yayılmaya başlaması ile getirmektedir.
birlikte Kütahya İl Özel idaresi
olarak
sağlık
alanındaki
Kütahya İl Özel İdaresi
desteklerimizi artırdık.
iyi bir noktada. Burada İl Özel
İdaremizin yekpare, birlik,
Yaşanan bu sıkıntıya beraberlik içerisinde hareket
rağmen
sene
başında etmesi, makine parkımızın
belirlemiş
olduğumuz gücü, personel sayımızın
bütçenin etkin kullanımı için abartılmış, şişirilmiş olmaması
programlarımıza bağlı kalarak ve etkin kullanımı, tecrübeli
çalışmalarımızı
sürdürdük. bir ekibe sahip olmamız,
2020 yılında ulaşım da, altyapı ilimizin her noktasına güzel
ve üst yapı da hedeflerimizi tam hizmetler
kazandırma
anlamıyla yakalayabildiğimizi yönünde bize güç veriyor.
de belirtmek isterim.
İnşallah bu dönemde de öyle
yapacağız. Bütün personelimiz
Kütahya İl Özel İdaremizin Kütahya’nın en ücra köşesine
2021 yılı bütçesini 155 Milyon ne götürebilirim konusuyla
TL olarak belirledik. 2021 dertleniyor. Hepimizin gayesi
yılı bütçemizi de en verimli halka hizmet. Amaç aynı
bir biçimde kullanıp 546 olunca beraber çalışma verimi

artırıyor. Yönetim anlayışı hep
çözüm odaklı olmalı.
Devletimizin en ücra
köşelere
kadar
bütçe
ayırması, yapılan yatırımlar,
bizlere bir kez daha ne denli
güçlü bir devlet olduğumuzu
hatırlatmıştır.
Yaptığımız
çalışmalar
tek
başına
yapılacak işler değildir. Sayın
Valimiz, İl Genel Meclisimiz,
Belediye
Başkanlarımız,
Kaymakamlarımız,
İl
Özel
İdaremiz,
kurum
müdürlüklerimiz, iç ve dış
paydaşlarımızla
beraber
çalıştık
ve
bu
başarıyı
beraberce yakaladık.
Dergimizin
içeriğinde
yapılan hizmetlerin detaylarını
bulacağınız
faaliyetlerin
gerçekleşmesinde
emeği
geçen herkese teşekkür eder,
Ülkemize ve ilimize hayırlar
getirmesini temenni ederim.
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155 MİLYON TL OLARAK
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
20 gün süren Kasım ayı İl Genel Meclisi oturumları sona erdi. İl Genel Meclisi Başkanı Musa
Yılmaz’ın başkanlığını yaptığı son oturumda, Kütahya İl Özel İdaresinin 2021 bütçesi 155 Milyon
TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

çalışanların SGK primleri de dahil bütçe içerisindeki personel giderlerimiz diğer illere göre düşük, bu
bizim için hizmet üretme açısından çok büyük bir
avantaj. Bütçemizin yüzde 50’sini yatırımlara ayırdık, bu çok önemli bir rakam.

Toplantının ardından Kütahya Valisi Ali Çelik
İl Genel Meclisi üyeleri ile basın için düzenlenen
tanıtım toplantısında bir araya geldi. Bütçe tanıtım
toplantısında İl Genel Meclis üyelerine hitabeden
konuşma yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir borçlanma olmadan denk bir bütçe hazırladıklarını ve bu
yıl bütçede tarım ve turizme ayrılan oranı yaklaşık
yüzde 200 oranda artırdıklarını dile getiren Yılmaz
şu ifadelere yer verdi: “Kasım ayı içerisinde çalıştığımız bütçe ayı olan bu ayda bugün itibariyle oy
birliğiyle karar bağladığımız 2021 bütçesi hakkında
kısa bilgi vermek istiyorum. Bütçemizi 155 milyon
olarak karara bağladık. Bütçemizin yüzde 72’si
bütçe olarak merkez özel idare birim müdürlüklerine, yüzde 25 civarında başta milli eğitim müdürlüğü olmak üzere 10 tane paydaş çalıştığımız il
müdürlüğüne ve yüzde 4 buçuk civarında da ilçe
özel idare müdürlüklerine dağıtmış olduk.

VALİ ALİ ÇELİK; “İL ÖZEL İDAREMİZ
İYİ DURUMDA”

“BÜTÇEMİZİN YÜZDE 50’SİNİ YATIRIMLARA AYIRDIK”
Bizim il özel idaresi olarak 2 tane avantajımız
var, genel bütçe içerisinde işçi, memur ve bütün

Kütahya Valisi Ali Çelik ise toplantıda yaptığı
konuşmada, “20 Günlük bir bütçe maratonunun
sonuna geldik ve hayırlısıyla, meclis başkanımızın
ifade ettiği gibi 2021 yılı bütçemizi kabul ederek bu
süreci tamamlamış olduk. Bütçeler faaliyetlere ilişkin ana çerçeveyi çizer ve onun finansmanının ne
şekilde olacağını gösteren temel enstrümanlardır.
Kaynakların etkin kullanılması, ihtiyaçların, özellikle ilin ihtiyaçlarının iyi belirlenmesi, yerelde seçilmiş meclis üyelerimizin bu sürece etkin katılımıyla
ancak mümkün olabiliyor. Sonuçta 12 ilçemizin ihtiyaçları, kanunun özel idareye vermiş olduğu yetki
ve sorumluluklar çerçevesinde tamamlanması ve
bunun da finansmanının nasıl gerçekleşeceğinin
öngörülmesi bir görev, bu görevi de etkin bir şekilde tamamlamış olmanız bizler açısından memnuniyet verici. Hem iş üretme kapasitesi, hem mali
yapısı bakımından Kütahya İl Özel İdaremiz iyi durumda. Hem iş üretme kapasitesi hem de bunu
yürütürken de kaynakları etkin kullanma, mali
yapısı açısından bakıldığında işleri ciddi anlamda
iyi götürdüğüne dair birçok veri masanın üzerinde
duruyor, bu bizim için sevindirici bir durum.” dedi.
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İçişleri Bakan Yardımcısı
Tayyip Sabri Erdil’den
Vali Ali Çelik’e ziyaret

Bakan Yardımcısı
Erdil’i Kütahya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali
Ali Çelik, Kütahya’nın
tarihi, kültürel ve doğal
güzellikleri hakkında bilgiler verdi.
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Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı’na katılmak üzere Kütahya’ya gelen
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kütahya Valisi
Ali Çelik’i makamında ziyaret
etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı
Tayyip Sabri Erdil, Vali Ali Çelik tarafından karşılandı.
Karşılamanın
ardından
Şeref Defterini imzalayan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip
Sabri Erdil, Vali Ali Çelik’in makamına geçti.
Bakan Yardımcısı Erdil’i
Kütahya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden
Vali Ali Çelik, Kütahya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler verdi.
“Sanatın
şehriyiz”

ve

sanatçının

Kütahya’nın dünyaca ünlü
masal anlatıcısı Ezop, Seyyah
Evliya Çelebi, Ressam Ahmet
Yakupoğlu gibi isimlerin yetiştiği kıymetli bir il olduğunu
belirten Vali Çelik, “Kütahya;
birçok ilk çağ medeniyetine,
Aizanoi Antik Kenti’nde dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapmış, Germiyanoğulları
Beyliği ile Anadolu Beylerbeyliği’ne merkez olmuş, Domaniç’te kuruluşa, Altıntaş ve
Dumlupınar’da kurtuluşa şahitlik yapmış önemli illerimizden biri. Tüm bu tarihi değerlerin yanı sıra çinide, sanatın
çeşitli dallarında adını dünyaya duyurmuş ve bu alanda
Ressam Ahmet Yakupoğlu,
Hisarlı Ahmet, Film Yönetmeni
ve Senarist Ahmet Uluçay gibi
çok değerli isimler yetiştirmiş
bir şehir. UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülüyle bizlere gurur yaşatmış çini sanatçılarımız merhum Sıtkı Olçar,

Mehmet Gürsoy ile Hamza
Üstünkaya yine bu toprakların
kıymetleri. Sahip olduğumuz
değerler bizim için bir övünç
kaynağı” diye konuştu.
Ziyarette Ahmet Yakupoğlu’nun eserlerinin yer aldığı
“İstanbul” ve “Anadolu” isimli kitaplarını inceleyen İçişleri
Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri
Erdil, çininin yapılış aşamaları
hakkında Vali Çelik’ten bilgiler
aldı.
Ziyarette Bakan Yardımcısı Erdil ile Vali Çelik’e Emniyet
Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Jandarma Genel
Komutanlığı İstihbarat Daire
Başkanı Tuğgeneral Gökhan
İnan, Vali Yardımcısı Mustafa
Güney, İl Jandarma Komutanı
Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile
İl Emniyet Müdürü Necmettin
Koç eşlik etti.
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Vali Ali Çelik,
739. Hayme Ana’yı Anma
ve Göç Şenlikleri’ne Katıldı

Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osmanlı
Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ninesi, Hayme Ana (Devlet Ana) için Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba
Köyündeki kabri başında bu yıl 739. kez
anma töreni düzenlendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında
pandemi koşullarına uygun süre ve katılımla gerçekleştirilen Hayme Ana’yı Anma
ve Göç Şenlikleri’ne; Kütahya Valisi Ali Çelik, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr.
Alim Işık, Vali Yardımcısı Mustafa Güney,
Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet
Ertürk, Çukurca Belediye Başkanı Emin
Taşgın, bazı daire müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program
Kur’an’ı Kerim tilavetiyle devam etti.

kaderini belirlerken, dünya tarihinin de seyrini
değiştirmişlerdir” diye konuştu.

“HAYME
ANA’NIN
ÖĞÜTLERİNİ
Programda konuşan Vali Ali Çelik, “Hayme UNUTMAMALIYIZ”
Ana başta olmak üzere kahramanlar yetiştiren,
medeniyet değerlerimizi nesilden nesile aktaAndolu'muzda Hayme Anaların, Nene
rarak bizi kültürümüze bağlayan bütün anala- Hatunların temsil ettiği değerler üzerine inşa
rımızı rahmetle, şükranla anıyorum” dedi.
edilen bir medeniyetin mirasçıları olarak bizler,
sorumluluğumuzun farkında olmalı ve Hayme
“DUALARLA YAD EDİYORUZ”
Ana’nın oğlu Ertuğrul Gazi’ye verdiği şu öğütleri her zaman hatırlamalıyız:
Hayme Ana’nın kuruluşun beşiği Domaniç’te 739. kez anıldığını belirten Vali Çelik,
“Oğul, boyundan, soyundan olsun olma“Türk kadınının en önemli sembollerinden biri sın insanlara adil davran. Adaletten ayrılma ki
olan Hayme Ana’mızı, Hakk’a yürüdüğü 1281 insanların birlik ve dirlik kazansın.
yılından bu yana, bu topraklarda 739. kez gerYurdunda, obanda herkes gezsin. Ululuk
çekleştirilen Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şen- isteyen töreden ayrılmasın.
likleri vesilesiyle Hayme Ana’mızı dualarla yâd
Bu dünya bir oturma yeri değildir. Yapaediyoruz” dedi.
cağın iyi ve doğru işlerle insanların hizmetinde
bulunursan güzel övünçler senin olur.
“MERHAMETİN VE ERDEMİN TİMSAYüreğinden inancı, ağzından duayı, davraLİ, TÜRKLERİN KUTLU ANASI”
nışından erdemi hiç eksik etme. Bir de sabırlı
ol oğul, ekşi koruk sabırla tatlı üzüm olur.
Hayme Ana’nın kadının Türk toplum yaOğul, beylik dermekle, ağalık vermek ileşantısında üstlendiği anlamlı rolün ve sorum- dir. Sofranı ve keseni yoksullara açık tut."
luluğun en güzel örneklerinden biri olduğunu
belirten Vali Çelik, “Osmanlı Devleti’nin kuruVali Çelik, konuşmasının ardından Kayı
luşunda fikri, emeği, alın teri ve duasıyla ilk Boyu Sancağı ile Domaniç toprağını Bilecik
harcı atan, inşasına yüreğini koyan kadındır. Valisi Bilal Şentürk’e ulaştırılmak üzere Bilecik
Fedakârlığın, şefkatin, merhametin, cefanın, Doğa Sporları Kulübü Derneğine teslim etti.
sabrın, erdemin ve takvanın timsali olan Hayme Ana, yalnız bir obanın değil, bütün TürkleHayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri, Vali
rin “Kutlu Anası” ve Türk kadınının simgesidir. Ali Çelik ile protokol üyelerinin Hayme Ana’nın
Hayme Ana’nın yetiştirdiği evlatları bir milletin kabrini ziyaret etmesiyle sona erdi.
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Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Kütahyada

Cumhuriyetin 97. Yılı
Kutlandı.

Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’da
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni,
Kütahya Valisi Ali Çelik ev sahipliğinde Polisevinde yapıldı.

misyonu Başkanı Savaş Tek, İdare Mahkemesi
Başkanı Ferid Cengiz, DPÜ Rektörü Prof. Dr.
Kazım Uysal, Vali Yardımcıları Mustafa Güney
ile Halil İbrahim Ertekin, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Harp Malulü Gaziler Şehit
Koronavirüs tedbirleri kapsamında pande- Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ahmet
mi koşullarına uygun katılımla düzenlenen tö- Asım Okat, STK Temsilcileri ile bazı daire mürende konuklar salona ateşleri ölçülerek, mas- dürleri katıldı.
ke ve mesafe kurallarına uygun şekilde salona
alındı.
Katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Birlik ve beraberlik
Vali Ali Çelik’in konuklarını kapıda karşı- ruhuna katkı sağlayan, sevincimizi paylaşan
ladığı törene; AK Parti Kütahya Milletvekili bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı arz ediCeyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili yorum” dedi.
Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati
“Cumhuriyet; farklılık gözetmeksizin her
Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türk vatandaşının ortak varlığıdır”
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Ko-
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Cumhuriyetin ve kazanımlarının ırk,
dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığı
olduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, “Cumhuriyetimiz; farklılıkları, ayrılıkları ve ihtilafları aşarak milli kimlik şuurunun ve
birlikte var olma azminin etrafında birleşen Türk milletinin, asaletle perçinlediği ve temellendirdiği yönetim sistemi
olarak 97. yılı geride bırakmıştır. Türk insanı; cumhuriyet sayesinde devletin tek
ve gerçek sahibi olduğunun, hâkimiyetin
kayıtsız şartsız milletin olduğunun bilincindedir” ifadelerini kullandı.
“Mücadelemizi ilk günkü heyecan ve
azimle sürdürüyoruz”
Cumhuriyetin 97 yıllık tarihiyle atılan her
adımda ders alınması gereken bir dönem olduğunu belirten Vali Çelik, “Cumhuriyet; milletimizin en zor şartlarda dahi yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için
bize umut vaat eden, attığımız her adımda
ders almamız gereken bir dönemdir. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün veciz bir şekilde ifade ettiği “muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma”
mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve
şevkle sürdürüyoruz” diye konuştu.
“Bölünmez bütünlüğümüzden asla taviz
vermeyeceğiz”
Gücünü millet iradesinden alan cumhuriyetin bugün de içte ve dışta küresel destekli
terör örgütlerinin saldırıları karşısında sarsılmadan varlığını devam ettirdiğine dikkat çeken
Vali Çelik, “Bu karanlık güçlere karşı cumhuriyetimizin kazandırdığı değer, inanç ve kararlılıkla yürümeye devam eden aziz milletimiz,
demokrasisinden, birlik ve beraberliğinden,
bölünmez bütünlüğünden asla taviz vermeyecektir” dedi.

nin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla
ilan etmiştir. 15 Temmuz ihaneti karşısında,
milletimizin göstermiş olduğu direniş, bu ruhun bir kez daha tezahürü olmuştur. O gece
kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla milletimizin tüm
fertleri, iradelerine, değerlerine ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmışlardır. Hükmettiği asırlar boyu yüreklerde bıraktığı tertemiz
hatıranın izi hâlâ taze olan, vicdan ve feraset
sahibi herkesin hayırla andığı o büyük medeniyetin evlatları olarak bizler, bağımsızlığımızın şehit kanlarıyla perçinlenmiş bir eseri olan
cumhuriyetimizi 97 yıl önceki ruhla koruyacağız. Bu anlayış ve kararlılıkla yetiştirdiğimiz
nesillerle birlikte 100. yıl hedeflerimize doğru
emin ve güçlü adımlarla yürüyeceğiz” diye konuştu.
ğiz”

“Mazlumlara sahip çıkmaya devam edece-

Vali Çelik konuşmasını şu sözlerle tamamladı: Ayrıca bu kritik coğrafyadaki yaşadığımız
olumsuzluklar ecdadımızın öğrettiği insanlık
hedeflerinden bizleri uzaklaştırmayacak; tasada ve kıvançta bir ve bütün olmamıza, ocağımızı ve aşımızı paylaşmamıza, her zamankinden daha çok kenetlenmemize vesile olacaktır
ve olmalıdır. Bununla beraber büyük asil bir
“Emin ve güçlü adımlarla 100. yıl hedefle- millet ve devlet olmanın gereği olarak milyonları aşan vatansız insanları kaderlerine terk
rimize yürüyeceğiz”
etmeyecek, dünyanın neresinde olursa olsun
Türkiye’nin, cumhuriyetin 100. yılına emin mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz.”
ve güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiKabul töreni, Vali Ali Çelik’in konuşmasının
nin altını çizen Vali Çelik, “Milletimiz, 29 Ekim
ardından
sona erdi.
1923’te tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimse-
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
Ebediyete irtihalinin 82. Yılında
Saygı ve Minnetle Anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin
82. yıl dönümünde en büyük eseri ve mirası Cumhuriyetin temellerini attığı Kütahya'da
saygı ve minnetle anıldı.

Tören; Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay
ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın Atatürk Anıtı’na çelenk
sunmasıyla başladı.

Zafer Meydanı’nda düzenlenen anma törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Hava
Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava
Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü
Prof. Dr. Vural Kavuncu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Baro
Başkanı Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı
Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü
Necmettin Koç, STK Temsilcileri, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini
yumduğu saat olan 09:05'de sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayrakların yarıya indirilmesiyle sona erdi.
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KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 2020
YILINDA ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLDU.
Kütahya İl Özel İdaresi, altyapı, yol ve
kamu binaları kazandırma gibi çalışmalarının
yanında Kütahya çiftçisine destek vermeyi ihmal etmeyerek hizmet çeşitliliğini artırıyor.

Kütahya İl Özel İdaresi 2020 yılında çiftçilerimize tarım malzemesi desteğinde bulunarak çiftçilerimizin çalışmalarında kolaylıklar
sağladı. Bu kapsamda 2 adet ceviz kurutma
makinesi, 3 adet ceviz soyma makinesi, 1 adet
2020 yılının ilk döneminde başlayan pan- ceviz kalibre makinesi, 2 adet konveyör bant,
demi süreci ile birlikte zor günler geçiren çift- 2 adet ceviz taşıma kasası, 1 adet slaj paketçiye verilen desteklerle Kütahya İl Özel İdaresi leme makinesi, 1 er adet taşıyıcı bant, 1 tonbu süreçte çiftçinin yanında oldu.
luk slaj torbası, tohum temizleme makinesi,
tohum ilaçlama makinesi, tohum besleme ve
Kütahya İl Özel İdaresi 2020 yılında 1380 çuvallama makinesi desteğinde bulunuldu.
kg sarımsak tohumu, 10 çiftçiye 9 bin adet
Goji Berry fidesi, 19 çiftçiye 250 bin adet AdaKütahya İl Özel İdaresi 2020 yılında küçayı fidesi, 4300 kg Yonca tohumu, 15.800 kg çükbaş hayvan üreticisine verdiği damızlık
Korunga tohumu, 32 çiftçiye 300 kg çerezlik hayvan desteği ile de destek oldu. 22 çiftçikabak çekirdeği tohumu, 122 çiftçiye 7275 kg ye 44 adet damızlık teke, 48 çiftçiye 70 adet
nohut tohumu, 65 çiftçiye 1650 kg kuru fasul- karacabey merinosu ırkı koç, 70 adet honamlı
ye tohumu, 33 çiftçiye çerezlik ayçiçek tohu- tekesi dağıtımı yapıldı.
mu, 20.000 kg Macar Fiğ tohumu, 58 çiftçiye 2.000 kg yem bezelyesi tohumu, 1100 kg
2020 yılında çiftçiye yapılan desteğin 2021
dane mısır tohumu, 50.000 adet çilek fidesi, yılında da artarak devam etmesi hedefleniyor.
30 çiftçiye 12.400 kg zobarmix yem tohumu
desteği yapıldı.
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2020 YILI

YATIRIM YILIMIZ OLDU

Dünya Covid 19 sebebiyle 2020 yılını pandemi yılı olarak geçirdi. Kütahya İl
Özel İdaresi ise pandemi kurallarına uyarak 2020 yılında yaptığı yatırımlar ile2020
yılını yatırım yılı olarak tamamladı. 2020
yılında yapılan yatırımlar sayesinde köylerde yaşam kalitesi gözle görülür bir biçimde artırıldı.
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YOL PROGRAMINDA TAMAMLANANÇAEmet Yenice köyü Tahtalı Mesire Alanı
LIŞMALARIMIZ
Bungalov ev yapım işine 500 bin TL destek verildi,
110 kilometre BSK Sıcak asfalt,
Domaniç Koca yayla mesire alanına Os15 kilometre beton yol,
manlı çadırı yapıldı.
80 kilometre Satih Kaplama
Aizonai kazı çalışmalarına 500 bin TL des114 kilometre yol onarımı,
tek verildi,
138 km alt yapı güçlendirme işi.
130 amatör spor kulübüne 237 bin TL tutarında spor malzemesi desteği verildi.
SU VE KANAL HİZMETLERİ YATIRIMLARIMIZ
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT YATIRIMLARIMIZ
32 adet içme suyu depo yapımı,
104 adet içme suyu depo onarımı,
Kütahya İl Özel İdaresi 2020 yılında da
22 adet isale ve terfi hattı,
ilimize kamu hizmet binaları kazandırmaya
12 adet içme suyu şebeke yapımı,
devam etti. Yapılan çalışmalar kamu binaları,
5 Adet fosseptik bağlantı hattı yapımı,
okullar ve emniyet amirlikleri olarak ön plana
13 adet terfi binası yapımı ve onarımı,
çıktı.
7 adet fosseptik yapımı,
10 adet sondaj çalışması,
2020 YILINDA TAMAMLANAN İLÇE EM253 adet klor makinesi alımı.
NİYET AMİRLİKLERİ:
1 adet açık kanal sulama sistemi,
3 adet kapalı sistem sulama tesisi,
Altıntaş ilçe emniyet amirliği tamamlandı.
10 adet içme suyu ve kanalizasyon şebeke ya- Pazarlar İlçe emniyet amirliği tamamlandı.
pımları tamamlanarak hizmete girdi.
Domaniç İlçe emniyet amirliği tamamlandı.
Kütahya İl Özel İdaresi Kültürel ve Sosyal 2020 YILINDA TAMAMLANAN OKULLAR:
alanlarda yaptığı yatırım ve desteklerle vatandaşların yanında oldu.
Merkez Osmancık İlkokulu,
Merkez Şehitler İlkokulu,
KÜLTÜR VE SOSYAL ALANLARINDA YAP- Merkez Evliya Çelebi İlkokulu,
TIĞIMIZ YATIRIM VE VERDİĞİMİZ DES- Aysel Selahattin Erkasap Lisesi Spor Salonu,
TEKLER
Gediz Merkez İlkokulu,
Kütahya merkez de bulunan koruma kurulu hizmet binası tamamlandı,
Merkez de bulunantenis kortunun üzeri
kapatıldı,
Merkez çok amaçlı spor salonu tamamlandı,

Bu yıl içerisinde Kamu binalarının bakım
ve onarımları kapsamında 109 küçük onarım
10 adet ise büyük onarım işleri yapılarak kamu
binaları ve okullarımız güçlendirilerek hizmete
hazır hale getirildi.
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İşlek cadde ve sokaklarda
“HES Kodu” sorgulaması

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek,
Karantinayı ihlâl edenler yurda yerleştirihalk sağlığını korumak amacıyla İl Sağlık Mü- liyor
dürlüğüne bağlı ekipler vatandaşları bilgilendirirken Emniyet Müdürlüğü personeli şehrin
Karantinada olması gerektiği halde tedbirişlek cadde ve sokaklarında “HES Kodu” sor- leri ihlâl ederek sokağa çıkıp toplum sağlığını
gulaması yapıyor.
riske atan vatandaşlar HES Kodu sorgulamasıyla tespit ediliyor.
Koronavirüsle mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için Kütahya Valiliği koordinasyoKuralları ihlâl edenlere idari para cezası
nunda İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşı tedbirler hakkında
Karantina kurallarını ihlâl ettiği tespit edibilgilendirme ve HES Kodu sorgulamada gö- len kişilere idari para cezası uygulanırken karevlendirildi.
rantina sürelerini tamamlamaları için Valilikçe
belirlenen yurtlara yerleştiriliyorlar.
“HES Kodu” sorgulanıyor
Sağlık ekipleri bilgilendiriyor
Kolluk görevlileri yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu)
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler de
ile Samanpazarı bölgesinde vatandaşların HES şehrin işlek cadde ve sokaklarında Kovid-19
kodu sorgulamasını yapıyor.
tedbirleri hakkında vatandaşları bilgilendirip
maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yapıyor.
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61 Üreticiye 86 Adet Merinos Irkı

Damızlık Koç Dağıtıldı
Tarım ve Orman Bakanlığının “Koyun ve Orhan Özçalık, İl Genel Meclisi üyeleri Zeki ÖzKeçilerde Verimliliği Artırma Projesi” kapsa- türk, Oğuz Süngü ile üreticiler katıldı.
mında, Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 61 üreticiye 86 adet Merinos ırkı damızlık koç dağıtımı
Vali Ali Çelik, 196 bin 600 TL bütçeli proyapıldı.
jenin amacının yetiştiricilerin elinde bulunan
koyun sürülerine yüksek vasıflı erkek damızTarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından lıkların katılımıyla kan değişimini sağlamak ve
Altıntaş Canlı Hayvan Pazarında düzenlenen işletmelerin mevcut verimliliğini artırmak oldudağıtım törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, Al- ğunu söyledi.
tıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İl Genel
Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi
Proje kapsamında dağıtımı yapılan MeriGenel Sekreteri Murat Koyak, Altıntaş Belediye nos ırkı damızlık koçlar kura çekimi ile üreticiBaşkanı Arif Teke, Tarım ve Orman İl Müdürü lere teslim edildi.
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Kovid-19 Tedbirleri
Denetlendi
Koronavirüsle mücadele kapsamında Vali
Ali Çelik’in koordinasyonunda Devletin tüm birimler yeniden sahadaydı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda “Sağlık İçin Hepimiz
İçin” sloganıyla gerçekleştirilen denetimler
kapsamında Kütahya Valisi Ali Çelik, Cuma Pazarında ve işlek caddelerde bulunan kafelerle,
işyerlerini tek tek ziyaret ederek uygulanan
tedbirleri inceledi.
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç,
İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile Kütahya
Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş ile birlikte pazar yerinde incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, vatandaşlardan ve pazar esnafından tedbirler hakkında
bilgi alıp maske, mesafe ve temizlik konularında hatırlatmada bulundu.
Vali Ali Çelik, pazar yerindeki incelemelerin ardından, pazar yeri çevresinde ve Atatürk
Bulvarı’nda hizmet veren market, bakkal, fırın,
kuaför ve kafelerde iş yeri sahipleri ve vatandaşları Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirip uyarılarda bulundu.

“TEK GÜCÜMÜZ TEDBİRLER”
Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkisini sürdürdüğünü belirten Vali Ali Çelik, “Ülkemizde çok şükür kontrollü sosyal yaşam
alanlarında hayatın devam etmesi için gerekli
tedbirler alındı ve bunların devamı gerekiyor
ki biz bu kontrollü sosyal yaşamın sürekliliğini
sağlayabilelim. Vaka sayılarının artması salgının artması anlamına geliyor. Onun için hepimize bir görev ve sorumluluk düşüyor. Hepimiz hızlı bir şekilde salgının, virüsün etkisinin
kalkması, aşının bir an önce bulunması, tedavi
süreçlerinin gelişmesini bekliyoruz ama bu süreci de hepimiz kendi üzerimize düşen sorumlulukla devam ettireceğiz. Benim gördüğüm
vatandaşlarımızın maske kullanma alışkanlığını
içselleştirdikleri, kullandıkları, bunu hayatlarının bir parçası haline getirdikleri.
Esnafımızın da elinden geldiğince özellikle maske ve sosyal mesafe konusunda dikkatli
olduklarını gözlemliyoruz ama bu, tedbiri elden bırakacağımız anlamına gelmiyor. Virüse
karşı elimizdeki tek gücümüz maske, mesafe
ve temizlik. Bunlardan asla taviz veremeyiz,
vermememiz lazım. Bu zor, sıkıntılı günleri hep
beraber birbirimize destek olarak atlatacağız.”
ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ CEZALANDIRMAK DEĞİL”
Esnafa ve vatandaşlara yazılan cezalarla
ilgili, idari yaptırımları uygulamak son çare ve
istemediğimiz bir durum diyen Vali Ali Çelik,
“Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bazen esnafımız bu hususlarda rahatsız olabiliyor. Şu
ana kadar işyerlerinde 250 bin denetim yapılmış. Esnafımıza uygulanan ceza sayısı 120
civarında. Amacımız kimseyi cezalandırmak ya
da zor durumda bırakmak değil. Tek temennimiz, amacımız farkındalığı artırmak ve bu sürecin zorluğunun farkında olarak tedbirlerden
vazgeçmemeleri için bir nevi onlara destek olmak, moral vermek ve rehberlik etmek. Ama
sonuçta bunu tekrar tekrar anlattıktan sonra
da bu hususta halk sağlığının, vatandaşın güvenliğinin riske atıldığı durumlar görülürse de
en azından bir davranış oluşsun diye bunlara
yönelik idari yaptırımları uygulamak son çare
ve istemediğimiz bir durum. Vatandaşımız bir
idari yaptırım gördüğünde hiç kimse mutlu
olmuyor. Önemli olan toplumun genel sağlığını korumak. Virüs yayıldıkça hastane yükü
artacak. Hastane yükü artınca tedavi imkânları zorlaşacak ve sağlık sistemine erişim zorlaşacak. Tek beklentimiz herkes bu kurallara
uysun. Kimse yaptırımlarla karşı karşıya kalmasın. En az 3 defa uyarılmadan herhangi bir
esnafımıza ya da vatandaşımıza ceza uygulanmıyor.
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kurallara uyarak bu süreci bir başka aşamaya
geçmeden, ikinci bir atak yaşamadan atlatmak.
Önümüzdeki 15 gün yaklaşan kış şartlarını, iklim değişikliklerini ve virüs yayılımını da
göz önünde bulundurarak misafirliklerden, iki
kişiden fazla bir araya gelme alışkanlıklarından uzak duralım. Memleketimizin, yöremizin
özelliği gereği gezek kültürü yaygın. Bunlara
bir müddet ara vermemiz gerekiyor. Son aldı-

“BU SÜRECİ EL BİRLİĞİYLE ATLATACAĞIZ”
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla önümüzdeki 15 gün süreyle gelen yasaklamalarla ilgili
konuşan Vali Ali Çelik, “Maalesef son dönemde kontrollü normalleşmeyle birlikte vaka sayısı artış trendine girdi. Bu tedbirler olmazsa
trend artmaya hızlanarak devam edecek. Bizim amacımız tedbirlerle virüsün sınırın ötesine geçmesine engel olmak. Bugün Avrupa’da
birçok ülke tekrar yasaklamalara geri döndü.
Yasaklama kararları alarak birçok umuma açık
eğlence yerini, istirahat yerini yasaklayarak,
kapatarak, kısmi sokağa çıkma yasakları uygulayarak virüse karşı mücadele ediyor. Bizim
temennimiz, kontrollü yaşam içinde hepimiz

ğımız kararla da misafirlik, gelin çıkarma, evde
kına gecesi yapma gibi bu tür alışkanlıklardan
da bir dönem uzak duracağız. Çok şükür ülkemizde çok umutlu gelişmeler de var. Aşıyla
ilgili süreç çok hızlandı. İnşallah çok hızlı şekilde aşı çalışmaları sonuçlanacak. Bu süreci
biraz alışkanlıklarımızdan vazgeçerek, birazda
başkalarını ve birbirimizi düşünerek geçirirsek
bizim için daha iyi olacak. Bu süreci el birliği ile
atlatacağız.” dedi.
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Vali Ali Çelik:
Takipçi ve Israrcı
Olacağız.
Koronavirüs salgınının etkisi ağırlaşıyor.
Mart ayından bu yana tüm dünyayı kasıp kavuran salgında vaka sayısı dünya ve Türkiye ile
birlikte Kütahya’da da yükselişe geçti. Kütahya’daki son durum Vali Ali Çelik başkanlığında
değerlendirildi.

“Takipçi ve ısrarcı olacağız”

Salgınla mücadelenin en önemli aşamalarından birinin filyasyon çalışmaları olduğunu
kaydeden Vali Çelik, koronavirüs tanısı alan ve
temaslı olan kişilerin doğru bilgileri paylaşmasının büyük önem arz ettiğini söyledi. Eksik,
yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunanlarla ilgili Türk Ceza Kanunu’nun 206. MadVali Çelik başkanlığında her hafta yapılan desi kapsamında gerekli işlemlerin yapıldığını
“Koronavirüs Tedbirleri Toplantısı” kapsamında kaydeden Vali Çelik, “Takipçi ve ısrarcı olmaya
tedbir ve kararların sahadaki uygulanabilirliği, devam edeceğiz” diye konuştu.
il genelinde hastanelerin son durumu, denetimler, mevcut çalışmalar ile ilave tedbirler tüm
“Etkin ve sürdürülebilir bir mücadele
detaylarıyla masaya yatırıldı.
için sahada olun”
Kütahya’da salgının yayılımını önlemek ve
halk sağlığını korumak üzere titizlikle sürdürülen üst düzey tedbir ve önlemler Vali Ali Çelik
başkanlığında her hafta yeniden istişare ediliyor.

Toplantıya; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim
Işık, Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü
Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan
Başyiğit ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.
“Kapalı alanlar riski artırıyor”
Kış aylarının gelmesiyle birlikte kapalı
alanlardaki bir araya gelmelerin virüsün yayılımını hızlandırdığını kaydeden Vali Ali Çelik,
“Ciddi bir vaka artışıyla karşı karşıyayız. Aldığımız tedbir ve önlemlerin sahadaki karşılığını
değerlendirmeli, vatandaşlarımızın tedbirleri
uygulamadaki hassasiyetini ve duyarlılığını artırmada neler yapabiliriz sorusuna yanıt aramalıyız. Vatandaşlarımız durumun vahametinin
farkına varmalı ve birey olarak kendini koruduğu takdirde toplum sağlığını da koruyacağının
bilincinde olmalı” dedi.

Maske kullanımı, mesafe ve temizlik kurallarının özellikle bu süreçte hayati önem
taşıdığının altını çizen Vali Ali Çelik, ilçe kaymakamlarından sürecin etkin ve sürdürülebilir yönetilmesi için sahada olmaları talimatını
verdi.
“Hijyen ekibi göreve başlayacak”
Temiz hava ve çevre temizliğine de dikkat
çeken Vali Çelik, başta okul ve camiler olmak
üzere tüm kamu kurumlarının sık sık havalandırılması; İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hijyen ekibi kurularak toplu
taşıma araçlarının, servislerin, park ve bahçelerin düzenli periyotlarla dezenfekte edilmesi
talimatını verdi.
Vali Çelik, görüş ve önerilerin Hıfzıssıhha
Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanacağını söyledi.
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Doğru maske

kullanımı, temizlik
ve mesafe…
Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçe
merkezinde her hafta kurulan Çarşamba Pazarı’nda incelemelerde bulunup vatandaşları
Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirdi.
kurumlarımızla büyük özveri içerisinde etkin bir
şekilde sürdürdüğümüz mücadeledeki başarıVali Ali Çelik, Kovid-19 salgınının yayılımı- nın artırılması vatandaşımızın desteğine bağnı önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak lı. Her bir vatandaşımızdan talebimiz; doğru
amacıyla Çavdarhisar’da uygulanan tedbirleri maske kullanımı, mesafe ve temizlik tedbirleyerinde gördü.
rine hassasiyet göstermeleri. Vatandaşlarımız
tedbirlere ne kadar uyum sağlar ve ciddiyetle
Çarşamba Pazarı’nda incelemelerde bulu- uygularsa bu süreci o kadar kısa zamanda atnan Vali Ali Çelik, pazar esnafı ve vatandaşlara latacağız ” dedi.
Kovid-19 tedbirlerini hatırlattı.
“Başarı vatandaşımızın desteğine bağlı”
Salgınla mücadelede en önemli hususun
maske olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, “Tüm

Vali Çelik’e Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı ile Çavdarhisar Belediye Başkanı
Halil Başer eşlik etti.
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“Hijyen Ekipleri”
Göreve Başladı
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Koronavirüs salgınını durdurmak, vatanŞehrin en işlek cadde ve sokaklarında da
daşın sağlığını korumak amacıyla sürdürülen dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürdürülüçalışmalar kapsamında Kütahya Valiliği koordi- yor.
nasyonunda il merkezinde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.
Atatürk Bulvarı, Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Ulu Cami çevreleri,
Kütahya Valiliği koordinasyonunda, Kü- Ilıca, Yoncalı, Saman Pazarı, Hürriyet Caddetahya Belediyesi ile Kütahya İl Özel İdaresi si, Kıbrıs Caddesi, Sarraflar içi, Pekmez Pazarı,
tarafından kurulan hijyen ekipleri, vatandaşın Menderes Caddesi, hanlar (eski), Paşam Sulyoğun olarak kullandığı cadde ve sokakların tan civarı, Mithat Paşa Caddesi, Abdurrahman
yanı sıra park, bahçe, toplu taşıma araçları, ti- Kara Bulvarı, Meydan bölgesinde hijyen ekiplecari taksiler, okul servisleri, şehirlerarası yolcu rince sık sık dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.
otobüsleri, camiler, kamu kurumları ve Banka
ATM’lerini her gün dezenfekte ediyor.
Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların personel servislerinin dezenTitizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamın- feksiyon işlemleri, 1.ve 2. OSB Müdürlükleri
da; 49 park, 287 adet halk otobüsü, 160 adet tarafından denetlenirken OSB’ler dışında yer
ticari taksi, 20 adet toplu taşıma aracı, 92 adet alan 22 adet firmanın 270 personel servisinin
şehirlerarası ulaşım aracı, 185 adet cami, 42 dezenfeksiyon işlemleri Sanayi ve Teknoloji İl
adet kamu kurum binası, 59 adet ATM dezen- Müdürlüğünce günlük olarak takip ediliyor.
fekte ediliyor.
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Çavdarhisar İlçemizdeki
Yatırımlar İncelendi

Aizanoi’de çalışmalar
2023’te tamamlanacak
Vali Ali Çelik,
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde
bulunan Aizanoi
Antik Kenti’nde incelemelerde bulunarak çalışmalar
hakkında Kazı Heyeti Başkanı Prof.
Dr. Elif Özer’den
bilgiler aldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, UNESCO Dünya
Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, Dünya’nın ilk
borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti’nde
incelemelerde bulundu. Vali Çelik, Penkalas
Çayı Projesi’nin 2021, tiyatrodaki çalışmaların
2022, stadyumun ise 2023 yılında tamamlanacağını söyledi.
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“Metruk binaların görüntü kirliliğinden kurtulmalıyız”
İncelemelerine dünyanın ilk borsası olarak
bilinen Macellum, Sütunlu Cadde ve Penkalas
Çayı’nın çevresinde bulunan metruk binalarla
başlayan Vali Ali Çelik, metruk yapıların bir an
önce kaldırılarak Aizanoi’ye yakışır bir görüntüye kavuşturulması için çalışmaların hızlandırılmasını istedi.
Mozaikli Hamam, Roma dönemine ait 20
“Aizanoi’ye doğru projelerle bin kişilik tiyatro ile 13 bin 500 kişilik stadyumruh vermeliyiz”
da da incelemelerde bulunan Vali Çelik, hava
koşulları sebebiyle kazı çalışmalarının sona
Vali Ali Çelik, yıkılan metruk yapıların ye- erdiği tiyatro ve stadyumda 2021 yılında yarine Kütahya İl Özel İdaresi, Zafer Kalkınma pılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler
Ajansı ve Kütahya Valiliği Avrupa Birliği Bürosu aldı.
tarafından proje hazırlanarak bölgeye fonksiyon kazandırılması talimatını verdi. Vali Çelik,
“Tiyatro ve stadyum 2023’te
“Aizanoi’ye doğru projelerle ruh vermeliyiz” hazır olacak”
dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahyalı iş
“Penkalas Çayı’nı 2021’de bitir- adamı Rıza Güral’ın destekleriyle gerçekleştimeliyiz”
rilen kazı çalışmalarının 17 Mayıs’ta yeniden
başlayacağını dile getiren Vali Çelik, tiyatroAnadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Ta- daki çalışmaların 2022, stadyumun ise 2023
pınağı’na ev sahipliği yapan Aizanoi’de antik yılında tamamlanacağını söyledi.
çağdaki gibi kayıkların yüzdürülmesine yönelik
yürütülen “Penkalas Çayı Projesi”nin son duruVali Çelik, ilçedeki programını Aizanoi Ören
mu hakkında da bilgiler alan Vali Çelik, Roma Yeri ve Aizanoi Kazı Evi ziyaretiyle sonlandırdı.
köprülerinin yer aldığı çayı ve çevresini yürüyerek inceledi.
Vali Çelik’e Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil
2 No’lu Roma Köprüsü’nün 2021 yılında Başer, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Faihaleye çıkarılacağını belirten Vali Çelik, “Bü- tih Gümüşay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zetün gayretimiz Aizanoi’nin antik çağdaki gö- keriya Ünal, ZAFER Genel Sekreteri Veli Oğuz,
rünümüne bir an önce kavuşturularak başta Kütahya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
Çavdarhisarlılar olmak üzere tüm insanlığın Kutlu Eser eşlik etti.
hizmetine sunmak” dedi.
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Vali Ali Çelik’ten Çavdarhisar
Kaymakamlığına Ziyaret
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak
Çavdarhisar MYO’da Turist Rehberliği
üzere Çavdarhisar’a giden Kütahya Valisi Ali programının öğrenci kabulüne başlamasının
Çelik, ilçedeki programına Çavdarhisar Kayma- heyecan verici ve sevindirici olduğunu kaykamlığı ile başladı.
deden Vali Çelik, “Çavdarhisar ve Aizanoi’ye
değer katacak önemli bir gelişme. OkulumuzÇavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı’yı daki eksikleri ve yaşanan sıkıntıları aşmak için
makamında ziyaret eden Vali Ali Çelik, görevi- ne gerekiyorsa yapalım. Biz de destek olalım”
nin hayırlı olması temennisinde bulunarak ça- dedi.
lışmalarında başarılar diledi.
İlçedeki kadın ve genç nüfusu hakkında
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten bilgiler veren Yazıcı, kadınların vakitlerini deYazıcı; Aizanoi Antik Kenti’nde devam eden ğerlendirebileceği bir alan olmadığını paylaştı.
çalışmalar, ilçenin sosyal, ekonomik, eğitim,
sağlık ve asayiş durumu hakkında Vali Çelik’e
“Kadın ve gençlerimiz için bir merkez oluşdetaylı bilgiler verdi.
turmalıyız”
Yazıcı’nın Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunun eksiklerini dile getirmesi üzerine ziyaret
esnasında DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal
ile iletişime geçen Vali Çelik, okulun son durumu ve neler yapılabileceğine dair Uysal’dan
bilgiler aldı.

Bunun önemli bir eksiklik olduğunu belirten Vali Çelik, gençlerin ve kadınların zamanlarını verimli şekilde değerlendirebileceği, sportif
ve kültürel faaliyetlerle hayata katılım sağlayabileceği bir merkez oluşturulması için çalışma
yapılmasını istedi.

“Turist Rehberliği programı Çavdarhisar’a
Vali Ali Çelik Kaymakamlık ziyaretinin ardeğer katacak”
dından Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda
incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.
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Emet İlçemizdeki
Yatırımlar İncelendi

İkitaş Kanyonu ile Eğrigöz
Kalesi’nde İncelemeler Yapıldı
Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesine
bağlı Eğrigöz köyündeki İkitaş Kanyonu ile
tarihi Eğrigöz Kalesi’nde incelemelerde bulundu.
İlk olarak İkitaş Kanyonu’nda yürüyüş
yapan Vali Ali Çelik, kanyonun turizme kazandırılması için neler yapılması gerektiğine
dair Emet protokolüyle istişarelerde bulundu.
“Eşsiz bir yer”
Büyüleyici manzaraları ve doğasıyla 7
km. uzunluğundaki İkitaş Kanyonu’na hayran kaldığını ifade eden Vali Çelik, “Tarihi
kalesi, kaplıcalara yakınlığı ve doğasıyla eşsiz bir yer. Bu güzelliği ilimize ve ülkemize
kazandırmalıyız” dedi.
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Eğrigöz Kalesi’nde inceleme
Vali Çelik daha sonra Kazıklı Voyvoda veya Kont Drakula olarak anılan
Eflak Prensi Vlad Tepes’in esir edildiği
yer olduğuna inanılan tarihi Eğrigöz
Kalesi’nde incelemelerde bulundu.
“Eğrigöz Köyü yolunda sona
yaklaşıldı”
Emet ilçesine bağlı Küreci, Musalar, Samrık yol ayrımı ile Eğrigöz köyü
arasındaki 8 km. yolda sona yaklaşıldığını belirten Vali Çelik, “1 milyon 200
bin TL maliyetli yol ile köylerimizin
ulaşım standardı yükseltilerek önümüzdeki yılda da asfalt çalışmasının
tamamlanmasını planlıyoruz” dedi.
Vali Çelik’e İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Emet Belediye
Başkanı Hüseyin Doğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl
Genel Meclisi üyeleri Halil Mallı ile İsmail Elmacı eşlik etti.
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Dereli Termal Turizm
Merkezinde
İncelemeler
Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesinde
hizmet veren Dereli Termal Turizm Merkezinde
incelemelerde bulundu.
Günlüce Köyü muhtarlığı tarafından işletilen kaplıcaları gezen Vali Ali Çelik; açık ve kapalı havuzlar ile halk arasında fırın adı verilen
mağara hakkında bilgiler aldı.
Yaklaşık 40 derece kaynar suyu ve doğal
görünümüyle Dereli Kaplıcalarının önemli bir
potansiyel taşıdığını ifade eden Vali Çelik, saUlaşım yatırımları hakkında da bilgi veren
hip olunan potansiyel ve imkânların iyi değer- Vali Çelik, Tavşanlı Emet Devlet yolu bağlantısı
lendirilmesi gerektiğini söyledi.
Dereli Kaplıcaları arasındaki 5 km. yolun 2021
yılında altyapı güçlendirme ve onarım progra“Turizm amaçlı imar planı tamam- mına alınmasının planlandığını söyledi.
landı”
Vali Çelik’e İl Genel Meclisi Başkanı Musa
İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan tu- Yılmaz, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Dorizm amaçlı ilave revizyon uygulamalı imar ğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koplanının tamamlandığını kaydeden Vali Çelik, yak, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Mallı ile İsmaprojenin kısa sürede Kültür ve Turizm Bakanlı- il Elmacı eşlik etti.
ğınca onaylanacağını kaydetti.
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İl Özel İdaresi
tarafından hazırlanan turizm amaçlı
ilave revizyon uygulamalı imar planının tamamlandığını kaydeden Vali
Çelik,
projenin
kısa sürede Kültür
ve Turizm Bakanlığınca onaylanacağını kaydetti.
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Altıntaş İlçemizdeki
Yatırımlar İncelendi

Yüzbaşı Şekip
Efendi Şehitliği
Projesinde İhale
Aşamasına Geldik.
Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurtuluş Savaşı’nın en kanlı çatışmalarının yaşandığı Altıntaş
ve Dumlupınar ilçelerinde incelemelerde bulundu.
İlk olarak Altıntaş’a bağlı Zafertepeçalköy’de yer alan Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliğini
ziyaret eden Vali Ali Çelik, şehitlikte yapılması
planlanan düzenleme hakkında Kütahya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Cengiz Işık ile Başkomutan Tarihi Milli Park
Müdürü Serpil Taşpınar’dan bilgiler aldı.
“Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği projesinde ihale aşamasına geldik”

liğimizin görünür hale gelmesi için hazırlanan
projemiz Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulundan onay aldı ve ihale aşamasına gelindi. Şehitlerimizin naaşlarının ortaya
çıkarılması ve şehitliğimizin görünür hale gelmesi için hazırlanan projemizi ivedi şekilde geçiriyoruz” diye konuştu.

Altıntaş’ın ardından Dumlupınar ilçesine
giden Vali Çelik, Kurtuluş Savaşı boyunca tüm
cephelerde şehit düşen Mehmetçikler anısına yapılan Dumlupınar Şehitliğinin bulunduYüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği projesinde ğu bölgede şehitliğin görünürlüğünü artırmak
ihale aşamasına gelindiğini kaydeden Vali Ali amacıyla yapılması planlanan çalışmalara dair
Çelik, “Jeoradar çalışmalarıyla tam 98 yıl son- istişarelerde bulundu.
ra Yüzbaşı Şekip Efendi ile 7 Mehmetçiğimizin
kabirlerine ulaşıldı. Yüzbaşı Şekip Efendi Şehit-
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Vali Ali Çelik, İl Özel İdaresi tarafından
restore edilen ve günümüzde müze olarak
hizmet veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
Kurtuluş Savaşı’nda karargâh olarak kullandığı
Atatürk Karargâh Evi’ni de ziyaret ederek bilgiler aldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 30 Ağustos 1924’te Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nın temel atma törenine katılmak üzere
geldiği Selkisaray Köyü’nü ziyaret eden Vali
Ali Çelik, Kurtuluş Savaşı’na tanıklık eden 370
yaşındaki anıt ağaçları inceledi.

“Dumlupınar Müzesi 1 Ocak’ta ziyarete açılacak”

“Altıntaş ve Dumlupınar’a değer katmalıyız”

Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde
devam eden onarım çalışmalarını da yerinde
inceleyen Vali Çelik, son durum hakkında bilgi aldı. Onarım çalışmalarında sona gelindiğini
belirten Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürü
Serpil Taşpınar, müzenin 1 Ocak’ta ziyarete
açılacağını söyledi.

36 metre yüksekliğindeki karakavaklara
gövdelerinde yüzlerce şarapnel ve kurşun bulunduğu için yöre halkı tarafından “Gazi Ağaç”
ismi verildiğini ifade eden Vali Çelik, “Burası
şehitler diyarı. Her köşesinde bir kahramanlık hikâyesi, bir yaşanmışlık ve adanmışlık var.
Buraya gelme duygusunu büyütmemiz lâzım.
Kurtuluş Savaşı’ndaki zaferin gururunu, onurunu yaşatabilmek ve o ruhu hissettirmek bü“Gazi Ağaç”lar 370 yaşında
tünsel bir bakış açısıyla plan çıkarıp fonksiyon
tanımlayacağız. Altıntaş’ımıza ve Dumlupınar’ımıza değer katmak için hep birlikte çalışacağız.
Vali Çelik’in Dumlupınar’daki son durağı Bu vesileyle bu toprakları vatan yapan Gazi
Başkomutan Tarihi Milli Parkı Selkisaray Mola Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm
Noktası oldu.
kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Ruhları şad olsun” dedi.
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Aslanapa İlçemizdeki
Yol Çalışmaları Yerinde İncelendi
Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa ilçesinde
İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

“GÜVENLİ VE KONFORLU”

Silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasının Kütahya’da ikinci kez uygulandığını beVali Ali Çelik, 2020 yılı KÖYDES progra- lirten Vali Ali Çelik, maliyette önemli ölçüde
mında bulunan Bezirgan Köyü- Ören Köyü tasarruf sağlanarak çevre dostu olan yol çaGrup Yolu sıcak asfalt yapım çalışması, Göy- lışmasıyla vatandaşa güvenli ve konforlu bir
nükören Köyü Devlet Yolu bağlantısı silindir- ulaşım imkânı sağlanacağını söyledi.
le sıkıştırılmış beton yol çalışması ile Çamırdık
Köyü bağlantı yolunu inceleyip İl Özel İdaresi
Çamırdık Köyü bağlantı yolunda da inceleGenel Sekreteri Murat Koyak’tan bilgiler aldı.
melerde bulunan Vali Çelik, altyapı güçlendirme ve onarım çalışmalarının bu yıl içerisinde
Vali Çelik, 230 bin TL maliyetli Göynükö- başlayacağını kaydetti.
ren Köyü Devlet Yolu bağlantısında sürdürülen
silindir ile sıkıştırılmış beton yol çalışmasının
Ekim ayı içerisinde tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi.
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Kureyşler Barajı Kurtarma
Kazıları Sergi Salonu’nu inceledi
Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa ilçe ziyareti kapsamında Höyüktepe, Attepe Yerleşimi ve Dereköy Nekropolünde yürütülen kazı
çalışmalarında elde edilen orijinal parçalar ve
asıllarına uygun olarak oluşturulmuş eserlerin
sunulduğu Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları
Sergi Salonu’nu ziyaret etti.
Orta Tunç Çağı at nalı ocağı, Erken Tunç
Çağı ocağı, Geç Doğu Roma Sandık Mezarı,
Roma İmparatorluk Dönemi pişmiş toprak lahit mezar, Roma İmparatorluk Dönemi torpido lahit, Geç Doğu Roma kiremit mezarın yanı
sıra Paleolitik Çağ, Erken Tunç Çağı ve Orta
Tunç Çağı aletlerini inceleyen Vali Ali Çelik,
Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer’den bilgiler
aldı.

Kureyşler Barajı kurtarma kazılarından
elde edilen eserlerin Kütahya’nın tarihi zenginliklerinin önemli bir parçası olduğunu belirten
Vali Ali Çelik, “Temel hedefimiz sahip olduğumuz bu güzellikleri tüm dünyayla buluşturarak
ilimize değer katmak” dedi.
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Vali Ali Çelik:

Aslanapa için elimden
gelen desteği vereceğim.
Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa BelediZiyaretten memnuniyet duyduğunu ifade
ye Başkanı Gökhan Gürel’i makamında ziyaret eden Gürel, Vali Ali Çelik’e teşekkür etti.
etti.
Vali Çelik ziyaretin ardından Hükümet Koİlçede tamamlanan, yapılan ve yapılması nağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile TOKİ yapılplanlanan projeler hakkında bilgiler alan Vali ması planlanan alanlarda incelemelerde buÇelik, Aslanapa’da yapılması gereken tüm ça- lundu.
lışmalara elinden gelen desteği vereceğini söyledi.
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Pazarlar İlçemizde
Yatırımlar İncelendi

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Özel İdaresinin
Pazarlar ilçesinde devam eden ve tamamlanan
yatırımlarını yerinde inceledi.
Vali Çelik, Pazarlar İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası, Pazarlar Hükümet
Konağı inşaatı ile Pazarlar Spor Lisesinde incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. İşçilere
kolaylıklar dileyen Vali Çelik, iş güvenliği ve iş
sağlığı konusunda hassas davranılmasını istedi.
Emniyet Müdürlüğü inşaatının tamamlanmasıyla birlikte geçici kabul aşamasına
gelindiğini kaydeden Vali Çelik, yüzde 35’i tamamlanan Hükümet Konağının 1 yıl içerisinde
hizmete gireceğini söyledi.
Pazarlar Spor Lisesini de ziyaret eden Vali
Çelik, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan spor
salonu ile halı saha yapılması planlanan alanı
inceleyerek bilgiler aldı.
Vali Çelik 200 bin TL maliyetli halı sahanın
ihale aşamasında olduğunu kaydetti.
Yatırımlardaki incelemelerini tamamlayan
Vali Çelik, kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarlarlı kadınların istek ve taleplerini dinleyen Vali Çelik, kendisine
iletilen konuların takipçisi olacağını söyledi.
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Pazarlar – Kuşu Yolu
kaplanan 9,5 km. uzunluğundaki
yolun 4,25 km’sinin 2020 yılında
tamamlandığını kaydeden Vali
Çelik, kalan 2,25 km’nin ise 2021
yılı içerisinde BSK sıcak asfaltla
kaplanacağını söyledi.
Pazarlar Göleti’nde de incelemelerde bulunan Vali Çelik,
akıllı sayaç sulama sistemi hakkında bilgiler aldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav’ın Kuşu beldesini Pazarlar ilçe merkezine bağlayacak yolda incelemelerde bulundu.
Kütahya İl Özel İdaresi ekip ve kaynaklarıyla 3 km’sinin daha önceki yıllarda sıcak asfaltla

Vali Çelik’e Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Pazarlar
Belediye Başkanı Bilal Demirci,
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Murat Koyak, Pazarlar İl Genel
Meclisi Üyeleri Yusuf Ertaş ve Hüseyin Akşen
eşlik etti.
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Şaphane İlçemizdeki
Yatırımlar İncelendi
Kütahya Valisi Ali Çelik, bir dizi ziyaret ve Santrali projesi hakkında yatırımcı İbrahim Otu
incelemelerde bulunmak üzere gittiği Kütah- ile Proje Danışmanı Ebru Arıcı’dan bilgiler aldı.
ya’nın Şaphane ilçesinde yapımına başlanan
yatırımları inceleyip yapılması planlanan yatıHEG JES üretim tesisinin yatırımına başrımlar hakkında bilgiler aldı.
lanılması için ön lisans alındığını aktaran yetkililer, 13 MWm/MWe kurulu gücünde olması
İncelemelerine yeni Hükümet Konağı hiz- planlanan santralin yıllık elektrik enerjisi üremet binasının yapılması planlanan alanla baş- tim miktarının 104 milyon kWh öngörüldüğülayan Vali Ali Çelik, Halk Kütüphanesi oluştu- nü, yaklaşık 34 bin 600 hanenin elektrik ihrulması planlanan Halk Eğitim Merkezi binası, tiyacına karşılık gelecek üretim sağlanacağını
Millet Bahçesi, Gençlik Spor Bakanlığına bağ- aktardı.
lı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Kütahya İl
Özel İdaresi arasında imzalanan 4 milyon TL
Yatırımın elektrik üretimi ve seracılık faalihibe destekli protokol kapsamında Şaphane yetleri açısından çok önemli olduğunu belirten
Meslek Yüksek Okulu kampüs alanında yapı- Vali Ali Çelik, imkanlar dahilinde elinden gelen
mına başlanan halı sahayı yerinde inceledi.
desteği vereceğini söyledi.
Vali Çelik, son olarak Karacaderbent Mahallesini ziyaret ederek HEG Jeotermal Enerji
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Simav İlçemizdeki
Yatırımlar İncelendi

Gölcük Yaylası’nın

Turizme Kazandıılması
Çalışmaları Devam Ediyor.
Kütahya’nın Simav ilçesi sınırları içerisinVali Çelik; şehirden uzaklaşıp çam ormande yer alan Gölcük Yaylası’nın turizme kazan- ları arasında doğayla buluşmak isteyen ziyadırılması için çalışmalar sürüyor.
retçilerini büyüleyen Gölcük Yaylası’nda devam eden çalışmaları yerinde gördü.
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Çalışmalar hakkında bilgiler veren Simav
Belediye Başkanı Adil Biçer, inşaatı süren 10
adet yığma taş bungalov evlerinin Kasım ayı
içerisinde tamamlayarak hizmete sunmayı
planladıklarını söyledi.

Vali Çelik’e Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Simav İl
Genel Meclisi Üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün, İbrahim Karataş, Ahmet Şimşek
eşlik etti.
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Hisarcık İlçemizdeki
Yatırımlar İncelendi
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Hisarcık ilçesinde
yapımı devam eden
ve yapılması planlanan yatırımları yerinde inceleyen Vali Ali
Çelik,
çalışmaların
son durumu hakkında bilgiler aldı.
“Gençlik Merkezi
2021’de tamamlanacak”
Eti Maden Genel
Müdürlüğü tarafından
finansmanı sağlanan,
Gençlik ve Spor Bakanlığınca ihale edilen Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde
bulunan Vali Ali Çelik, 4 milyon 489 bin TL’ye
mal olacak tesisin 2021 yılının Ağustos ayında
tamamlanarak hizmete alınmasının planlandığını söyledi.
“Tarihi hamamı canlandırmalıyız”
Esire Termal Turizm bölgesinde yer alan
Romalılar döneminden kalma tarihi hamamda
incelemelerde bulunan Vali Çelik, “Tarih, doğa
ve 51 derece sıcak suyun bir araya geldiği ender yerlerden biri. Hisarcık için büyük bir zenginlik. Romalılar döneminde kayalar oyularak
yapılan, Kont Drakula'ın cüzzam hastalığından
şifa bulduğu rivayet edilen tarihi hamamımızın
ayağa kaldırılması, canlandırılması için proje
çalışması yapacağız” dedi.

Devlet Demir Yolları Afyonkarahisar Bölge
Müdürlüğü, Emet Orman İşletme Müdürlüğüne ait atık ve hurda malzemelerin değerlendirilmesiyle Hisarcık Belediyesince inşa edilen
Hisarcık Gençlik Parkı’nı da yerinde inceleyen
Vali Çelik, planlanan projeler hakkında bilgiler
aldı.
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan
parkın karşısına Millet Bahçesi ve sosyal tesisler kurularak yaşam alanı oluşturulacağını
söyledi.
“Örnek bir kütüphane”

Hisarcık Halk Kütüphanesini de ziyaret
eden Vali Çelik, diğer ilçelere de örnek olacak
modern bir kütüphane kazandırıldığını belirterek Kütüphane Sorumlusu İsmail Yaldız ile
kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herEsire Termal Turizm Merkezinde incele- kese teşekkür etti.
me
Vali Çelik daha sonra Hisarcık Belediyesi
tarafından Esire Termal Turizm Merkezinde
yapımına başlanan 24 apart daire inşaatı ile
mevcut tesislerde incelemelerde bulundu.

Dereköy’de vatandaşları dinledi

Vali Ali Çelik ziyaretlerini Dereköy ile sürdürdü. Dereköy’de incelemelerde bulunan Vali
Çelik, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi,
kendisine iletilen taleplerin çözümü noktasınVali Çelik, Gençlik Parkı hakkında bilgi- da takipçi olacağını söyledi.
ler aldı
Kanal Hisarcık Projesi kapsamında; Emet
Eti Bor İşletme Müdürlüğü, Türk Telekom ve
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KHGB Meclis Toplantısı Yapıldı
Kütahya Merkez İlçe Köylerine Hizmet Gö- sinde çalıştık. 2020 yılı içerisinde ulaştırma
türme Birliği (KHGB) Meclis Toplantısı, Vali Ve- sektörü yatırımlarına 5 milyon 495 bin 937 TL,
kili Halil İbrahim Ertekin başkanlığında yapıldı. içme suyu ve kanalizasyona 4 milyon 149 bin
231 TL, köy konağı, okul onarımı vb. yatırımMilli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Toplantı larında 281 bin 123 TL olmak üzere toplamda
Salonunda yapılan toplantıya Vali Vekili Halil 9 milyon 96 bin 291 TL yatırım yapıldı” diye
İbrahim Ertekin’in yanı sıra İl Özel İdaresi Ge- konuştu.
nel Sekreteri Murat Koyak, Birlik Sekreter Vekili Abdullah Kılıç, İl Genel Meclisi üyeleri ile “Köylerimiz için elimizden geleni yapamuhtarlar katıldı.
cağız”
Merkeze bağlı köylerde yürütülen çalışmaKoronavirüs salgınının durdurulması nokların değerlendirildiği toplantıda gündem mad- tasında muhtarlardan destek isteyen Ertekin,
deleri görüşüldü.
“Salgını en kısa sürede atlatmalıyız. Maske,
mesafe ve temizlik kuralları konusunda va“Merkez köylere 9 milyon 96 bin 291 TL tandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edelim.
yatırım yapıldı”
Süreci atlattığımız takdirde hizmetler daha verimli ve daha faydalı olacak. Köylerimizin ihtiPandemi sürecine rağmen çalışmaların yaçlarını gidermek için birlik ve beraberlik içekesintisiz sürdürüldüğünü belirten Vali Vekili risinde elimizden geleni yapacağız” dedi.
Halil İbrahim Ertekin, “Köylerimizi ziyaret ederek eksiklerinin hızla giderilmesi ve ihtiyaçlarını
Toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasıkarşılama gayretiyle birlik ve beraberlik içeri- nın ardından sona erdi.
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Vali Ali Çelik,
Köy Muhtarlarını
Dinledi
Vali Ali Çelik, Seyitömer Beldesi’ne bağlı
“Ulaşabildiğiniz herkese tedbirleri
köy muhtarlarıyla bir araya geldi, köylerin ta- anlatın”
leplerini dinledi. Kovid-19 salgınıyla mücadelede muhtarlardan destek isteyen Vali Çelik,
Kovid-19 salgınıyla mücadelede muhtar“Maske, mesafe ve temizlik kuralları ihlal edi- lardan destek isteyen Vali Ali Çelik, “Kovid-19’u
lirse tehlike büyüyecek” dedi.
grip, nezle gibi düşünmeyin. Ölümcül bir hastalıkla karşı karşıyayız. Köylerdeki vatandaşlaKütahya’nın Seyitömer Beldesi’ne bağlı 18 rımıza, ulaşabildiğiniz herkese tedbirleri anlaköyün muhtarı Kütahya Valisi Ali Çelik’i ziyaret tın. Salgının önüne geçebilmek için tedbirleri
ederek köylerinin taleplerini iletti.
ciddiyetle uygulamamız gerekiyor. Salgından
korunmada dikkat etmemiz gereken en temel
Muhtarları tek tek dinleyip taleplerini not hususlar; maske, mesafe ve temizlik. Maske,
alan Vali Çelik, kendisine iletilen taleplerin çö- mesafe ve temizlik kuralları ihlal edilirse tehlizümü noktasında takipçi olacağını söyledi.
ke büyüyecek. Ancak bu kadar hayati öneme
sahip maskeyi doğru kullandığımız takdirde
salgından korunuruz. Maske kolumuzda, çenemizin altında olduğunda bizi korumuyor. ”
diye konuştu.
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Tarihi Camiler İncelendi
Kütahya Valisi Ali Çelik, Vakıflar Bölge MüZiyaretlerine Kütahya merkeze bağlı Yedürlüğü’ne ait eserlerde incelemelerde bulun- nice Köyü ile devam eden Vali Çelik, restorasdu.
yonu 2004 yılında Mehmet Dumlu tarafından
yaptırılan tarihi Yenice Hanı Mescidi ile Yenice
Ziyaretlerine Kütahya Mutasarrıfı Fuat Hanı’nda incelemelerde bulundu.
Paşa tarafından 1905 yılında yaptırılan Yeşil
Cami ile başlayan Vali Ali Çelik, 2007 yılında
Selçuklu döneminde inşa edilen Yeni Hanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yenile- hakkında Müze Müdürü Serdar Ünan’dan bilginerek ibadete açılan tarihi cami hakkında Kü- ler alan Vali Çelik, tarihi hanın restore edilmesi
tahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu için çalışma başlatılacağını söyledi.
Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık’tan bilgiler aldı.
“TARİHİ BELLEĞİ CANLI TUTMALIYIZ”
Yeşil Cami’nin bahçesinde de incelemelerde bulunan Vali Çelik, şadırvan ile Cafer Dede
Kütahya’nın tarihi belleğinin canlı tutulTürbesi’nin onarımının yapılması için İl Özel ması için hızlı ve titiz bir çalışma yürütüleceİdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak’a talimat ğini söyleyen Vali Çelik, “Tarihi ve kültürüyle
verdi.
zengin bir geçmişe sahip olan Kütahya’mızın
tarihine tanıklık yapan, geçmişle gelecek araVali Çelik daha sonra Osmanlı emirle- sında bir köprü vazifesi gören vakıf eserlerine
rinden Bicaroğlu Arslan Bey tarafından 1413 sahip çıkmak bizim en önemli görevlerimizden
yılında yaptırılan ve Kütahya Vakıflar Bölge biri” dedi.
Müdürlüğü tarafından restore edilen 15. Yüzyıl eserlerinden Arslanbey (Meydan) Camisi’ni
ziyaret etti.
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I. Alaaddin Keykubat
Cami Restore Edilecek

Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi’nde
yer alan tarihi I. Alaaddin Keykubat Cami, restore
edilecek.
Kütahya Valisi Ali Çelik, 1233 yılında Selçuklu
Sultanı I. Alaaddin Keykubat adına yaptırılan tarihi
cami ile restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan tarihi hamamda incelemelerde bulunarak Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın’dan bilgiler aldı.
“İHALE EYLÜL AYI İÇERİSİNDE YAPILACAK”
Tarihi camide aslına uygun, kapsamlı restorasyon yapılacağını kaydeden Vali Çelik, Eylül ayı
içerisinde ihaleye çıkılacağını ve ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte restorasyon çalışmalarının
başlayacağını söyledi.
“TARİHİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”
Tarihi cami ve tarihi hamamın Kütahya için bir
değer olduğunu, bu değerin gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini
belirten Vali Çelik, “Ecdadımızın eserlerine sahip
çıkacağız” dedi.
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Frig Vadisi
Karşılama Merkezi
Çalışmaları Hızlandırıldı

Hititlerden sonra Anadolu’nun en eski,
en gizemli halkı Frigler’in tarıma can, sanata
hayat verdiği toprakların tanınırlığını artırmak
amacıyla hazırlanan projelerin hayata geçirilmesi için başlatılan çalışmalar hız kazandı. Vali
Ali Çelik, Frig Vadisi Karşılama Merkezi’nin yapılacağı alanı yerinde inceledi, bilgiler aldı.
Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara sınırları içinde yer alan 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya Vadisi canlandırılıyor.

“KÜTAHYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
Projenin Kütahya için çok önemli olduğunu ve çalışmaların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden Vali Çelik, “Yol
kenarındaki bir araziyi kamulaştırarak karşılama tesisi yapacağız. Burada Kütahya’nın tarihi
ve kültürel güzelliklerini vatandaşlarımıza tanıtacağız. Kütahya’ya özgü, özellikle ‘renklerin notası’ olarak tarif edilen çinimizin yapılış
hikâyesini anlatacağımız, tanıtacağımız butik
tarzı atölyelerle ziyaretçileri buluşmaya davet
edeceğiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yürütülen “Frigya Vadisi Medeniyet Çevre Projesi” kapsamında Kütahya merkeze bağlı Sofça
Vali Çelik’e DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan
Köyü’nde karşılama merkezi yapılacak.
Şan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vekili Fatih
Gümüşay, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili MuFrig Vadisi Karşılama ve Tanıtım Merke- ammer Özer eşlik etti.
zi’nin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan
Kütahya Valisi Ali Çelik, çalışmalar ve projenin
son durumu hakkında bilgiler aldı.
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Kızılcaköy ve Selkisaray

Grup Köy Yolunda
İnceleme Yapıldı
Vali Ali Çelik, Kütahya'nın Dumlupınar
ilçesinde Kızılcaköy ve Selkisaray arası
grup köy yolunda incelemelerde bulundu.
İl Özel İdaresi tarafından yapılan
güçlendirme ve onarım çalışmalarının tamamlandığını belirten Vali Ali Çelik, 910
bin TL maliyetli 6,5 km yolun vatandaşın
hizmetine sunulduğunu söyledi.
Vali Ali Çelik’e Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Altıntaş Kaymakamı Mehmet
Can İrdelp, Dumlupınar Belediye Başkanı
Şemsettin Akağaç, İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Murat Koyak, Dumlupınar Meclis Üyeleri Şaban Türk ile Nafiz Uçar eşlik
etti.

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ DERGİSİ

Amatör Spor Kulüplerine

237 Bin TL

Malzeme Desteği
Kütahya İl Özel İdaresi, 130 amatör spor
kulübüne 237 bin TL değerinde spor malzemesi desteğinde bulundu.
Dumlupınar Stadı’nda gerçekleştirilen spor
malzemelerinin dağıtım törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri
Ceyda Çetin Erenler ile İshak Gazel, Kütahya
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Genel
Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi
Genel Sekreteri Murat Koyak, Gençlik Spor İl
Vali Çelik konuşmasını şu sözlerle sürdürMüdürü Feyzullah Gayret, Amatör Spor Kulüp- dü: “Bizim en temel beklentimiz gençlerimizin
leri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz sporla hemhâl olması. Sporun insanın enerjiile kulüp yöneticileri katıldı.
sini atmaktaki en önemli işlevi kötü alışkanlıklardan uzak tutma görevine doğru evrilmeVerilen desteğin bir parçası olmaktan duy- si. Daha çok ekip çalışması, beraber hareket
duğu mutluluğu dile getiren Vali Ali Çelik, im- etme, sporun bütünleştirici yönünü de kullakanlar dahilinde spora destek vermeye devam narak sosyal görev görmesi. Spor sağlığın da
edeceklerini söyledi.
bir parçası aynı zamanda. Bunda amatör spor
kulüplerimizin ciddi bir katkısı ve emeği var.
Kötü alışkanlıklarla mücadelede sporun Organizasyonu zor olan bu işte bütçe bulmak,
önemine dikkat çeken Vali Ali Çelik, amatör kaynak bulmak çok zor. Özveri isteyen bir göspor kulüplerinin bu mücadelede önemli bir nül işi yapıyorsunuz. Bütün başkanlarımıza, bu
sorumluluk üstlendiğini söyledi.
konuda gönül veren herkese teşekkür ediyorum.”
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Verilen desteğin bir parçası
olmaktan duyduğu mutluluğu
dile getiren Vali Ali Çelik, imkanlar dahilinde spora destek
vermeye devam edeceklerini söyledi.

Vali Çelik’in konuşmasının ardından spor kulüplerinin temsilcilerine eşofman, futbol, voleybol,
basketbol, hentbol ve goalball
malzemeleri verildi.
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Yıkım Çalışması Başlatılan
Okullar İncelendi
Kütahya Valisi Ali Çelik, depreme
dayanıksız olduğu belirlenen ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı
alınan ve yıkım çalışmalarına başlanılan
okullarda incelemelerde bulundu.
Vali Çelik incelemelerine 1964 yılında
tarihi Kütahya Lisesinin yanına yapılan ve
depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verilen betonarme bina ile başladı.
Betonarme binanın yıkılmasının ardında 16 derslikli okul yapılacağını aktaran Vali Ali Çelik, 1890 yılında eğitim ve
öğretime başlayan tarihi Kütahya Lisesi’nin ise restore edileceğini söyledi.

HABER

“Kütahya Lisesi şehrimizin hafızası”

derslikli Atakent İlkokulu, 16 derslikli Atakent
Ortaokulu, 24 derslikli Dumlupınar Ortaokulu,
Kütahya Lisesi’nin tarihi görkemi ve ye- 16 derslikli Cumhuriyet İlkokulu, 16 derslikli
tiştirdiği isimlerle Kütahya için çok kıymetli Ümran Aygen İlkokulu, 16 derslikli Fuat Paşa
bir değer olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, İlkokulu, 12 derslikli Ergun Çelebi İmam Hatip
şehrin hafızası olan taş mektebin aslına uygun Ortaokulu, 16 derslikli Yunus Emre İlkokulu ile
yenileme çalışmalarıyla geleceğe taşınacağını 1453 Konutları alanına yapılacak 16 dersliksöyledi.
li Şair Şeyhi İlkokulunun proje çalışmalarının
sürdüğünü söyledi.
Merkez ilçede yık-yap kapsamında yapılacak okullar hakkında bilgiler veren Vali Ali ÇeKütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Liselik, 16 derslikli Abdurrahman Paşa İlkokulu, 16 sinin proje ve etüt çalışmalarının başladığını
kaydeden Vali Çelik; 16 derslikli yeni binayla
birlikte 100 öğrencili pansiyon, 4 atölye ve
spor salonu inşa edileceğini söyledi.
24 derslikli İşitme Engelliler İlkokulu için 1
Aralık’ta ihaleye çıkılacağını belirten Vali Çelik,
12 derslikli Çamlıca ilkokul/ortaokulunda ihale
aşamasına gelindiğini paylaştı.
Vali Çelik; Rehberlik Araştırma Merkezi,
Nene Hatun Anaokulu, 24 derslikli Atatürk
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 derslikli
Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12 derslikli Bahattin Çini Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi için planlama çalışmalarının
sürdüğünü kaydetti.
Vali Ali Çelik’e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile İl Milli Eğitim Müdürü
Hasan Başyiğit eşlik etti.
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HİZMETE “ÖZEL”
BÜTÇE
Kasım ayı yerel yönetimlerde bütçe ayıdır.
Bir ay boyunca;
Uzun uzun konuşulur,tartışılır ..
Yoğun ve yorucu görüşmeler yapılır..
Komisyon çalışmalarını yapar..
Hesap kitap derken bütçe
tamamlanır.
Kabul edenler etmeyenler..
Kabul edilir ve yürürlüğe girer.
Kütahya İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesi öngörüldüğü gibi 155 milyon Türk
Lirası olarak İl Genel Meclisinin 26 Kasım’da yapılan son
oturumunda oy birliği ile kabul edilerek yürürlüğe girdi.
Bütçenin yüzde 50’si yatırımlara..
Kurumlar içinde en büyük payın
tarıma..
İkinci büyük payın da turizme
ayrılması Kütahya gerçeğine ne
kadar doğru bir yaklaşımla bakıldığının göstergesidir.
İlimize hayırlı olsun.
Bu rakama sonradan eklenecek KÖYDES ödeneği ve olası
farklı proje ve hizmetler için gelmesi muhtemel ödenekleri de
düşünürsek 200 milyon liranın
oldukça üzerinde bir bütçe imkân dâhilindedir.
Kütahya; çok geniş coğrafyası..
Yüzde 56 orman örtüsü

ki, 646 bin hektarla Türkiye
il sıralamasında ilk beşin içinde
4.ncüdür..
546 köyü, 120 bağlısı,
6306 km’lik yol ağı..
Altıntaş, Aslanapa ve
Çavdarhisar gibi sulu tarıma
açık, mümbit üç büyük ovası..
Tarihi, kültürü, sanatı,
tabiî güzellikleri, bakir sıcak
su kaynaklarıyla Türkiye’ nin
özellikli bir ilidir.
Bu bakımdan İl Özel İdaresi’nin çalışmaları yol, su, kanalizasyon’dan ibaret değildir.
“Kalkınma yerelden başlar” anlayışı ile son 15 yılda ülke
genelinde İl Genel Meclisleri ve İl
Özel İdareleri birlikte bir hizmet
seferberliği başlatılmış;
Yol, su, kanalizasyon başta
olmak üzere gölet, sulama tesisi, köy içi çalışmalar kapsamında
meydan ve sokakların kilitli taşlarla döşenmesi..
Cami, öğretmen, imam, çoban evi, çok amaçlı köy salonları, mezarlık, çamaşırlık, tuvalet..
Gençler için spor alanları, kültür
odaları, kitaplıklar gibi hizmetler
hayata geçirilmiştir.
Tarım ve hayvancılığı destekleme projeleri..
Korona virüs salgın günlerini yaşadığımız şu süreçte sağlığa 2 milyon liralık katkının
yanında son 5 yılda alınan 10
ambulansla önemli destek verilmiştir.
Murat Dağı Kayak Merkezinin bugünkü noktaya gelmesinin..

Remzi GÜNAY
Ege’nin Abant’ı Simav
Gölcük yaylasının..
Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti’nin kazı çalışmalarının..
Şehrin marka yüzü Germiyan Sokaktaki evlerin restorasyonu ile fonksiyonel hale gelmesinin arkasında hep İl Özel
İdaresi olmuştur.
Eğitim zaten en birinci sırada olduğu için saymıyorum.
Artık içme suyu olmayan
köy kalmamış, kanalizasyonların
yüzde 95 tamamlanmıştır.
Son 7 yılda, 720 km. köy
yolu BSK sıcak asfaltla kaplanmış, köylere şehirlerarası
ulaşım konforuyla gidilebilmektedir.
Yine 560 km. Köy yolunda
sathi kaplama, son 1 yıl içinde de
30 km. beton asfalt..
Son 5 yılda, köylerin meydan vesokaklarına
1.473.768 m² kilitli parke
döşemesi yapılmıştır.
Merkez dâhil 13 ilçemize
17 adet sentetik çim saha yapılarak gençlerimizin ve sporcularımızın hizmetine sunulmuş,21
köyümüz için sentetik çim
saha projesi ihalesine çıkılmıştır.
İl çapında hayata geçen bu
çalışmalar onlarca projeden sadece bir kısmı.
Bu güzel, kadim vilayetin
her bir ferdi her türlü hizmetin
en iyisine layıktır.
2021 yılı bütçesi tekrar
hayırlı olsun.

MAKALE

Kumarı Mahallesi-Yokuşbaşı–Yaylababa
Yolunda İncelemeler Yapıldı.
Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Özel İdaresi
10 kilometrelik yolun 4 kilometresinin
onarım programında yer alan ve çalışmaların 2020 yılı programında yapıldığını söyleyen Vali
sürdürüldüğü Kumarı Mahallesi - Yokuşbaşı – Ali Çelik, “1 milyon 600 bin TL maliyetli yolun
Yaylababa yolunda incelemelerde bulundu.
kalan kısımları 2021-2022 yılları içerisinde tamamlanarak vatandaşımızın hizmetine sunuVali Ali Çelik’e İl Genel Meclisi Başkanı lacak. Yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla
Musa Yılmaz ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri birlikte yolda 4 km kısalma ve güzergâh değiMurat Koyak eşlik etti.
şikliği gerçekleşmiş olacak” dedi.
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Kütahya İl Özel İdaresi 2021 Yılında İki
Sektörde Atılım Yapmaya Hazırlanıyor

HEDEF TARIM & TURİZM

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, 2021 yılı için hedeflerinin tarım
ve turizm olduğunu dikkat çekerek “Gelecek yıl mutat olan işlerimizin yanında
ağırlıklı olarak tarım ve turizm yatırımları ile kalkınma hamlesine destek olacağız” dedi.
İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz,
2020 yılında tarım ve turizm alanında yapılan
yatırımlardan çok olumlu yönde dönüş aldıklarını belirtti.

Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “Alt ve üst
yapı ile içme suyu gibi projelerin büyük oranda
tamamlandığını biliyoruz. Bundan sonra da gelir getirici, kırsaldaki insanımızı kendi köyünde
ve bölgesinde tutmak için bu alanlarda biraz
daha ciddi projeler yapmak istiyoruz. İl Özel
İdaresi olarak ilimize hem ekonomik açıdan
hem de ilimizin tanıtımı açısından katkı vermek
istiyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz.
Projelerin hazırlanması için meclis üyelerimiz,
ilçe tarım müdürlükleri ve diğer unsurlar ile
birlikte çalışıyoruz. Projeler Kasım ayında meclisimize geldi. İlgili il müdürleri de meclisimize
gelip bilgi verdiler. Tüm bu çalışmaların sonucunda, ayırdığımız ödenek oranında en önemli
projeden başlayarak çalışmalarımıza başlayacağız” diye konuştu.

Musa Yılmaz “2021 yılında bizim normal
olarak yapmamız gereken mutat işlerin yanında, 2 alanda (tarım ve turizm) daha büyük
işler yapmak düşüncesindeyiz. 2019 ve 2020
yılları içerisinde çok ciddi destekler ayırdık.
Tarım ve turizme ayırdığımız paylar daha geri
dönüşümü olan ve katma değeri olan projeler.
Bu nedenle 2021 yılı içerinde de hem il genel
meclisinin hem de Sayın Valimizin düşüncesi,
bu iki alanda daha fazla projeyi gerçekleştirebilmek. Kasım ayı içerinde İl Genel Meclisi
bütçe görüşmelerimiz tamamlandı. Bu görüşmelerde meclisimizde tartışarak, hangi ilçemizde tarım ya da turizm adına hangi projeleri
2020 yılında tarım alanında 2 milyon 500
uygulayacağımıza karar verdik” dedi.
bin TL, turizm alanında da 4 milyon TL pay
ayrılmıştı. 2021 yılında tarıma 6 milyon TLaTARIM VE TURİZM YATIRIMLARI yırarak bu rakamları arttırarak devam ettik.
2021 YILI GÖZDESİ
Musa Yılmaz “geçen yıl ayırdığımız payların
gerisinde kalmadık, bütçemizi oluştururken
Yol, alt yapı ve üst yapı çalışmalarında çok hedefimiz doğrultusunda pay ayırdık.” ifadebüyük ilerlemeler kaydettiklerini söyleyen İl lerini kullandı.
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” YİRMİ SENTETİK
HALI SAHA DAHA
YAPILACAK”
Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa sene yapacağımız halı sahalar : merkez ilçede
Yılmaz, İl Özel İdaresinin İl geneline 20 adet Kızılcaören köyüne, Altıntaş’ta Sevdiğin, Dum20x40 sentetik halı saha yapacağını ifade etti. lupınar’da Gazi ilkokulu bahçesine, Çavdarhisar’da Yenice Armutçuk köyüne, Hisarcıkta
İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz İl Karbasan köyüne, Emet’te Sarıayak köyüne,
Özel idaresinin geçen dönemde futbol sahaları Tavşanlı’da Ali köye, Aslanapa Örenköy’e, Geeksik ilçelere futbol sahası yaparak Kütahya’nın diz’de Altınkent’te, Domaniç Çukurca’da, Simerkezi dahil sahası olmayan ilçenin kalma- mav’da Hisarbey okulu bahçesine, Simav’da
dığını belirtti. Başkan Yılmaz “En son 2019 yı- İstanbul menkul kıymetler borsası okulu bahlında Aslanapa ilçemizi de güzel bir sentetik çesine, yine Simav’da 19 mayıs ilkokulu ve orçim saha yaparak faaliyete geçirdik yine aynı taokulu bahçesine, Kuşu Beldesine, Gümüşsu
yıl merkez Asım Alkış sahasının çimini yenile- köyüne , Şaphane de Yüksekokul bahçesine,
dik. Böylelikle gençlerimize ilçe halkına spor Pazarlarda Spor Meslek Lisesi bahçesine, Sialanında büyük bir imkan sunduk. Yine geçen mav’da Yemişli köyüne, yine Simav’da Dağardı
senelerde başladığımız bir uygulama ile nüfus ve Simav Beyce İmam Hatip lisesi bahçesine
yoğunluğu fazla olan, taşımalı okul merkezi yapılacak.İhaleye çıkılan bu sentetik halı sahaolan ve birkaç köyün kullanılabileceği alanlar ların yapımında bizlere tüm sahaların ödeneğitespit ederek bu halısahaları köylerimize de ni temin eden başta hemşerimiz Ak Parti Geyaygınlaştırdık. 17 adet yaptığımız bu halı sa- nel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza
halara bu senede 20 adet ilave ederek 37 adet Dağ ve Milletvekillerimize, Gençlik ve Spor Bahalı sahamız gençlerimizin ve halkımızın hiz- kanlığı yetkililerine ilimiz adına şükranlarımızı
metine sunulmuş olacak.” dedi.
sunuyoruz.” dedi ve sentetik sahaların ilimize
ve gençlerimize hayırlı olması temennisinde
İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz “bu bulundu.
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Türkmen Dağı Frig
Ekoturizm Projesi
Hayata Geçiriliyor

Kütahya ve Eskişehir sınırları içinde
bulunan Türkmen Dağı’nda içerisinde
bisiklet yolu ve yürüyüş yollarının yer aldığı ekoturizm projesi hayata geçiriliyor.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü
tarafından hazırlanan “Türkmen Dağı
Frig Ekoturizm Projesi” ile Türkmen Dağı’nın tarihi ve doğal güzellikleri korunarak turizme kazandırılacak.
Kütahya Valisi Ali Çelik, projenin hayata geçirileceği alanda incelemelerde
bulunarak bilgiler aldı.

HABER
İncelemelerine yürüyüş parkurunun başlangıç noktası olarak planlanan Söğütlüyayla
Köyü’nden başlayan Vali Çelik; yürüyüş güzergâhında yer alan Lütfiye ve Güllüdere köyleri
ile Gölcük Yaylası, Gölcük Göleti, Doğankaya
Yangın Gözetleme Kulesi’nde incelemelerde
bulundu.
“70 KM UZUNLUĞUNDA GÜZERGÂH BELİRLEDİK”
Türkmen Dağı Frig Ekoturizm Projesi kapsamında yaklaşık 70 kilometre uzunluğunda
güzergâh belirlediklerini aktaran Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Güzel bir
doğa içinde yer alan güzergâhta vadiler ve
tarihi mekânlar bulunuyor. Bu doğal güzellikler, yüzde 11’i endemik olan yaklaşık 650 bitki
türünü barındırıyor. Bölgenin ekoturizme açılmasının ardından konuklarımız yaban hayatını
geliştirme sahasındaki kızıl geyik ve kara akbabaları da görebilecek” dedi.
“KÜTAHYA’YA DEĞER KATACAK”
Doğankaya Vadisi’nde doğayla iç içe yürüyüş yapan Vali Çelik, projenin Kütahya için
önemine dikkat çekti. Vali Çelik, “Elimizdeki
değerlerin kıymetini bilip tanıtmak ve ekonomiye kazandırmak için gayret ediyoruz. Günübirlik değil geleceğe yönelik kalıcı işler yapmalıyız. Türkmen Dağı Ekoturizm Projesi önemli
bir fikir. Hayata geçirilmesi Kütahya’mıza değer
katacaktır. Doğa ve tarihle iç içe büyüleyici bir
güzelliği koruyarak turizme kazandırmak için
elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Vali Çelik, yürüyüşün ardından İncik suyu
kaynağını yerinde inceleyip bilgiler aldı. İnceleme gezisi yürüyüş güzergâhının son durağı
olan Ilıca’da sona erdi.
Vali Çelik’e; İl Jandarma Komutanı Kıdemli
Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, Odun Dışı
Şube Müdürü Cihan Köse, Geyik alanı Orman
İşletme Şefi Timuçin Özdemir, Porsuk Orman
İşletme Şefi Harun Yapı, ile Dr. Murat Yılmaz
eşlik etti.

Projenin hayata geçirilmesiyle Söğütlüyayla’dan başlayan parkurlarla Lütfiye ve
Güllüdere köyleri, Gölcük Yaylası, Doğankaya
Kulesi, İnliyayla, Frig Vadisi, İnli, Fındık, Sabuncupınar ve Akpınar köyleri, Porsuk Barajı
ile Ilıca Kaplıcalarına ulaşılacak.
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Vali Ali Çelik Kocayayla’da
İncelemelerde Bulundu

Vali Ali Çelik, Domaniç ilçesi
Kocayayla mevkiinde yapılmakta
olan kır lokantası ve mesire alanında incelemelerde bulundu.
Orman İşletme Müdürlüğünden Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne kiralanan mesire
alanındaki inşaat çalışmalarını
yerinde inceleyen Vali Ali Çelik,
Domaniç İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten’den bilgiler
aldı.

bir Türk devletini simgeleyen 16 aile kamelyası
olacağını söyledi.

Projenin 300 bin TL’ye mâl olduğunu ifade
Kır lokantası, gölet, otopark ve peyzaj ile
eden İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten, Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği- ilgili son düzenlemelerin Kasım ayı sonunda
nin 30 yıllığına kiraladığı mesire alanı içerisin- tamamlanarak mesire alanının faaliyete geçde kıl çadırdan yapılmış kır lokantası ve her biri mesi planlanıyor.
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Murat Dağı Termal Kayak
Merkezinde İncelemeler

uzunluğunun 2 bin 53 metresinin aktif olduğunu söyledi.
“MURAT DAĞI KÜTAHYA İÇİN BÜYÜK BİR ZENGİNLİK”
Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’nin tarihi, kültürel ve spor yönünden sunduğu imkân
ve değerlerin iyi tanıtılması gerektiğini ifade
eden Vali Çelik, “2 bin 312 metre yükseklikteki Murat Dağı, bin 450 metre yükseklikte 41
Kütahya Valisi Ali Çelik, termal ve kış spor- derece sıcaklıkta termal su ve konaklama, bin
larının bir araya geldiği bin 850 metre yüksek- 850 metre yükseklikte ise her disiplinde kayak
likteki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’nde keyfi imkânını sunuyor. Termal turizm, kış turizmi, yayla turizmi ve doğa turizminin hepsiincelemelerde bulundu.
ni bir arada barındıran, potansiyeli yüksek bir
İyi derece kırmızı, orta derece mavi ve turizm merkezi. Sahip olduğumuz bu kıymeti
eğitim seviyesinde yeşil renkli kayak pisti ile hem turizme hem de ekonomiye kazandırmak
kızak pistinde incelemelerde bulunan Vali Çe- için elimizden gelen desteği verecek, daha iyisi
lik; 753 metre uzunluğunda, 700 kişi kapasiteli için hep birlikte çalışacağız” dedi.
teleski (T-BAR) tesisi ile 7 bin 767 metre pist
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Germiyan Sokağı’nda
İncelemelerde Bulunuldu

Kütahya Valisi Ali Çelik, tarihi Germiyan
Sokağı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kütahya İl Özel İdaresine devredilen halk
arasında Karaa Konağı olarak bilinen tarihi Paşalar Konağında incelemelerde bulundu.
3 katlı, 12 odalı tarihi konakta incelemelerini tamamlayan Vali Çelik, daha sonra Germiyan Sokağı’ndaki konakları inceleyip Ala Konağında devam eden restorasyon çalışmalarının
son durumu hakkında bilgiler aldı.
Kütahya İl Özel İdaresi, Kütahya Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesince aslına uygun restore edilerek ayağa kaldıran konaklarda sürdürülen faaliyetler hakkında bilgiler alan
Vali Ali Çelik’e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Murat Koyak, Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim
Çatladan ile Balıklı Mahallesi Muhtarı Ahmet
Aybak eşlik etti.

“Germiyan Sokağı’na fonksiyon kazandırmalıyız”
Aslına uygun onarım ve güçlendirmelerle tarihi konakların geçmişteki canlılığına kavuşturularak kullanıma hazır hale getirildiğini
belirten Vali Ali Çelik, sivil mimarinin en güzel
örneklerinin yer aldığı, Osmanlı şehzadelerine
eğitim yuvası olmuş tarihi Germiyan Sokağı’na
fonksiyon kazandırılarak şehrin hizmetine sunulması gerektiğini söyledi.

HABER

3 katlı, 12 odalı tarihi konakta incelemelerini
tamamlayan Vali Çelik,
daha sonra Germiyan
Sokağı’ndaki konakları
inceleyip Ala Konağında
devam eden restorasyon
çalışmalarının son durumu hakkında bilgiler
aldı.
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Vali Ali Çelik Gediz Termal
Tatil Köyü İnşaatını İnceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, yapımı devam
Termal Tatil Köyü 1. etap proje kapsamıneden Gediz Belediyesi Ilıca Kaplıcası Termal da erkek ve bayan hamamları, aquapark, caTatil Köyü 1. etap inşaatında incelemelerde mii, restoran ve ticaret alanlarını inceleyen Vali
bulundu.
Ali Çelik, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’dan termal tatil köyü ile ilgili bilgiler aldı.
Vali Ali Çelik’e, Gediz Kaymakamı Hakan Toplamda KDV hariç 32 milyon 912 bin TL’ye
Algan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay mal olan termal tatil köyü inşaatı ilerlemesinin
Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin yüzde 60 seviyesinde olduğu belirtildi.
Koç, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat
Gediz Belediyesi Ilıca Kaplıcası Termal TaKoyak eşlik etti.
til Köyü 1. etabının 2021 yılı mayıs ayında bitmesi öngörülüyor.
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Merkez Seydiköy- Kırgıllı
Sıcak Asfalt Çalışması

HABER
Kütahya Valisi Ali Çelik, Seydiköy - Kırgıllı
Mahallesi yolunda Kütahya İl Özel İdaresince
sürdürülen BSK sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
2 milyon 450 bin TL maliyetli 7 km.
uzunluğundaki Seydiköy - Kırgıllı Mahallesi
yolunun 3,5 km.’sinin sıcak asfaltla kaplandığını belirten Vali Çelik, hava şartları sebebiyle yolun kalan kısmının asfalt sezonunun
açılmasıyla birlikte tamamlanarak vatandaşın
hizmetine sunulacağını söyledi.
Vali Çelik’e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.
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Köy Yollarında
İncelemeler

Kütahya Valisi Ali Çelik, Tavşanlı’nın Yörgüç, Bozbelen ile Domaniç’in Böçen, Güney
köylerinde yapımı devam eden ve yapılması
planlanan yolları inceledi.
Çalışmaların hızlı şekilde sürdürüldüğünü
kaydeden Vali Ali Çelik, Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Kütahya İl Özel İdaresi
arasında imzalanan bir milyon 400 bin TL tutarındaki protokol kapsamında Yörgüç- Bozbelen
köyleri arasındaki 4 km. yolda BSK sıcak asfalt
çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
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Karsak- Suluköy
Yolu Sıcak Asfalt
Kaplandı
Kütahya Valisi Ali Çelik, yapımı
tamamlanan Karsak Köyü - Sulu Köy
yolunda incelemelerde bulundu.
Vali Çelik’e İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ile İl Özel İdaresi
Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.
Vali Çelik, 2019 yılında altyapı
güçlendirme çalışması yapılan yolun
1 milyon 50 bin TL maliyetle sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşın hizmetine sunulduğunu söyledi.
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Domaniç’te Yol Çalışmaları
Kütahya Valisi Ali Çelik, Domaniç ilçesine
KÖYDES Toplum Refahı Projesi kapsamınbağlı Çokköy ile Böçen Köyü - Güney Köyü yo- da yapılan Böçen Köyü ile Güney Köyü aralunda devam eden çalışmaları inceleyerek son sında devam eden yol çalışmasını da yerinde
durum hakkında bilgiler aldı.
inceleyen Vali Çelik, yolda 6,3 km. sıcak asfalt
çalışması yapılacağını, çalışmaların 7 Eylül’de
Vali Çelik, 2020 yılı yatırım programında başlayacağını söyledi.
yer alan Çokköy yolunda 1 milyon 50 bin TL
maliyetli 3 km. sıcak asfalt çalışmasında sona
Vali Çelik’e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
gelindiğini söyledi.
Murat Koyak, Çukurca Belediye Başkanı Emin
Taşgın ile İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Arif
Varol eşlik etti.
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KÜTAHYA’DA KÖY YOLLARI
BETONLA KAPLANIYOR

Kütahya İl Özel İdaresinin geçen yıl ilkini Altıntaş ilçesi Kuyucak köyünde denediği ve
olumlu sonuçlar aldığı beton yol uygulamasında, ikinci deneme Aslanapa’nın Göynükören
Köyünde yapılıyor.
İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Beton yol uygulaması gerçekten iklim şartlarına ve yol alt
yapısına uygun bir yol standardı. Bundan sonrasında Dumlupınar Yüğlük, Tavşanlı Demirbilek, Gediz Polat yeni Güney, Simav Mamak,
Emet Gürpınar da yapmaya devam edeceğiz
. Sıcak asfalta (BSK) alternatif düşündüğümüz
yol çalışmalarında İnşallah yüksek standardı
yakalayıp önümüzdeki yıllarda da köy yollarımızda denemeye devam edeceğiz” dedi ve
beton yol’un Göynükören köyü ile Aslanapa

ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.
Aslanapa merkezden başlayıp Tokul köyüne kadar 8 köye ulaşımı sağlayan grup yolunu 4. aşaması olan Çamırdık kavşağı Örenköy
arası 5 kilometre yolun asfaltını bitirmek üzereyiz. Daha önce üç aşamada 15 kilometresini
yaptığımız yola ilave son yapılan 5 kilometre
ile 20 kilo metrelik yolu bitirmiş olacağız. Önümüzdeki yıllarda Ören köyü Tokul arası 4 kilometreyi de yaptığımızda 25 kilometrelik bir
grup yolu hem Aslanapa’mızın en büyük köyleri olan bu yerleşim yerlerine hizmet verirken
hem de alternatif olarak Gediz ve Altıntaş ilçelerine bağlantısını da yapmış olacağız. Köylerimize, köylülerimize, ilçemize, ilimize hayırlı
olsun.” Dedi.
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Aslanapa İl Genel Meclisi
üyeleri Ali okumuş ve Hüseyin
Ertürk ile Aslanapa’da saha çalışmalarını inceleyen Başkan Musa
Yılmaz “Aslanapa ilçemizin aslıhanlar köyünde 4 km lik onarım altyapı ve standart yükselme
çalışmasını da tamamladık. Bu
yolda önümüzdeki yıllarda aynı
çalışmalar devam edecek. Geçen
sene ilçemize kazandırdığımız
sentetik çim sahanın ilçe bağlantı yolununun asfaltını da yaptık
ilçemize ve gençlerimize hayırlı
olsun” dedi.
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Vali Ali Çelik Asfalt Üretim
Şantiyesini İnceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik Gediz’de
sürdürdüğü ziyaret ve incelemeler
kapsamında Gediz’in Abide Köyündeki İl Özel İdaresine ait asfalt üretim
şantiyesini ziyaret etti.
Asfalt üretim şantiyesinde incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, günlük
bin 400 ton asfalt üretimi yapılan şantiyede işleyişi ve çalışmaları denetledi.
Vali Ali Çelik’e, İl Özel İdaresi Genel Genel Sekreteri Murat Koyak ve
İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkut
şantiye ile ilgili bilgiler verdi.
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KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
KÖYLERDE ALTYAPI VE SULAMA
TESİSİ YAPIM ÇALIŞMALARINI
SÜRDÜRÜYOR.

2020 yılı İl Özel İdaresi yatırım programı
kapsamında köylerde alt yapı ve tarımsal sulama projelerinin hayata geçirilmesi çalışmaları
devam ediyor.
Kütahya İl Özel İdaresi Hisarcık ilçesinde bulunan Beyköy, Aşağı yoncaağaç, Yukarı
yoncaağaç, Hamamköy, Sefaköy ve Halifeler
köylerinin içme suyu sıkıntısını giderecek Hisarcık Grup içme suyu projesini başlattı. 2021
yılı ortalarında tamamlanması planlanan proje
ile bu köylerin içme suyu sıkıntısı ortadan kalkmış olacak.

Aşağı yoncaağaç, Yukarı yoncaağaç, Hamamköy, Sefaköy ve Halifeler köylerine dağıtım yapılacak.
Kütahya İl Özel İdaresinin alt yapı çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz aylarda yapımına
başlanan Simav ilçesi Hisarbey köyündeki 500
kişilik 2500 metreküplük Fosseptik yapım işi
tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Arıca Kütahya İl Özel İdaresi’nin Tarımsal
arazi sulama tesisi yapım çalışmaları çerçevesinde Tavşanlı ilçesi Altınova yüs sulama tesisi
Hisarcık Belediyesinden tahsis edilen De- yapım işi tamamlanarak toprağın suyla buluşreköy içmesuyu kaynağından çift terfi siste- ması sağlandı. Hayata geçen bu proje ile 400
mi ile dağıtım deposuna basılacak su Beyköy, dekar tarım arazisi suyla buluştu.
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ARAÇ PARKIMIZI
GÜÇLENDİRİYORUZ

Geçtiğimiz aylarda Kütahya İl Özel İdaresinin araç filosuna 6 yeni araç eklenmiş araç
parkı güçlendirilmişti. Kütahya İl
Özel İdaremiz bünyesine kattığı
11.500 Litre kapasiteli akaryakıt
tankeri ve 30 bin Litre kapasiteli
Bitüm taşıma tankı ile araç parkının gücüne güç katmış oldu.
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Kütahya İl Özel İdaresi
Köylerin Çehresini

Değiştiriyor
Kütahya İl Özel İdaresi köy yatırımlarının
ana unsurunu oluşturan köylere kilit taşı çalışmasını tüm hızıyla sürdürüyor.
Kütahya’nın kış aylarında bol yağış alması
kırsalda yaşamı zorlaştırıyor. Kütahya İl Özel
İdaresi yaptığı kilit taşı çalışması ile bu yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırıyor ve köylerdeki
yaşam koşullarının standardının artmasını sağlıyor. Yapılan bu üst yapı çalışması ile köylerin
195.087,00 m² kilit taşı döşendi. Kütahya
çehresi olumlu anlamda değişmiş oluyor.
İl Özel İdaresi yatırımları kapsamında 20052019 yılları arasında köylerde 4.367.207,00 m²
Yapılan kilit taşı çalışmaları kapsakilit taşı döşendi. 2020 yılı ile birlikte toplam
mında 2020 yılının on aylık geçen südöşenen kilit taşı miktarı 4.562.294,00 m² raresinde 13 İlçenin 181 köyünde toplam
kamına ulaştı.
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Bursa’da Altıntaş Zafer
OSB’nin Avantajları Anlatıldı
Sunduğu teşvik ve imkânlar açısından böl- beklenen Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgenin en cazip yatırım yerlerinden biri olması gesi’nin (OSB) potansiyeli ve yatırım avantajları Bursalı iş adamlarına tanıtıldı.
Altıntaş Zafer OSB Müteşebbis Heyetini
temsilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, Bursa’nın
önde gelen iş adamlarına ziyaretlerde bulundu.
Finber Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Altun, Altun Tekstil Yönetim Kurulu
Başkanı Abdurrahman Altun’u ziyaret ederek
Altıntaş Zafer OSB’yi tanıtan Koyak ve Özotraç, yatırımcılara sunulan imkânları anlatarak
Kütahya’ya davet ettiler.
Karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden iş
adamları en kısa zamanda Kütahya’ya ziyarette bulunacaklarını belirttiler.
Kütahyalı sanayici ve iş adamı Mete Tetik
ile ZAFER OSB’de yatırım kararı alan Yuteks
Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Uğur’u
da ziyaret eden Koyak ile Özotraç, Kütahya’ya
katkılarından dolayı teşekkür ettiler.
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EMNİYET YATIRIMLARINI TAMAMLIYORUZ,

EMNİYETİMİZİN GÜCÜNE
GÜÇ KATIYORUZ.
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Kütahya İl Özel İdaresi, eğitim, yol, sağlık yatırımlarının yanı sıra emniyet alanında da yatırımlarını
sürdürüyor. Kazandırılan ilçe emniyet amirlikleri sayesinde Kütahya İl Özel İdaresi Kütahya Emniyetinin
gücüne güç katmış oldu.
21.08.2019 tarihinde yapımına başlanan Altıntaş
İlçe Emniyet Amirliğinde çalışmalar tamamlanarak
hizmete hazır hale getirildi. 2019 yılında yapımına
başlanan ve bu yıl içerisinde tamamlanan Domaniç
ilçe Emniyet Amirliğinin 25.10.2019 tarihinde yapımına başlandı ve 2020 yılında hizmete hazır hale geldi.
Tamamlanan son İlçe Emniyet Amirliği ise Pazar
ilçemizde. Pazarlar ilçe emniyet amirliğinin yapım çalışmaları 24.07.2019 tarihinde başladı ve 2020 yılında
tamamlandı. Emet İlçe Emniyet Amirliği için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken hizmet binasının 2021
yılında tamamlanması hedefleniyor.
Ayrıca 2021 yılında Gediz İlçemizede bir İlçe Emniyet Amirliği kazandırılması planlanıyor.
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Vali Çelik,
İl Genel Meclisi Üyeleriyle
İstişare Toplantılarına Başladı
Kütahya Valisi Ali Çelik; merkez, Aslanapa
ve Altıntaş İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya
geldi.

“BÜYÜK DÜŞÜNMELİYİZ”

İl Genel Meclisi’nin uyum içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaları çok önemsediğini beİlki gerçekleştirilen toplantıya İl Genel lirten Vali Çelik, “Makro düşünmeli, gelişim,
Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, merkez İl Genel yatırım evrelerini iyi analiz etmeliyiz. Tarım,
Meclisi üyeleri Ömer Aşman, Aynur Koçuk Mer- sanayi, hizmet alanlarında yapabileceklerimizi
can, Nihat Sargın, Osman Güngör, Muammer iyi planlamalı, verimli şekilde yönetilebilir mi
Özcura, Ahmet Atay, Altıntaş İl Genel Meclisi buna bakmalıyız” ifadelerini kullandı.
üyeleri Oğuz Süngü, Zeki Öztürk, Aslanapa İl
Genel Meclisi üyeleri Ali Okumuş ile Hüseyin
“DAHA İYİSİ İÇİN HEP BİRLİKTE
Ertürk katıldı.
ÇALIŞACAĞIZ”
İl Özel İdaresi’nin merkez, Altıntaş ve Aslanapa’daki sorumluluk alanlarında tamamlanan ve devam eden yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda yapılması planlanan yatırımlar
istişare edildi.
İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İGM
faaliyetleri hakkında Vali Çelik’i bilgilendirirken
meclis üyeleri de ilçelerinin ve köylerinin taleplerini iletti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pandemi koşullarına uygun katılımla gerçekleştirilen
istişare toplantılarının devam edeceğini kaydeden Vali Çelik, “İl Genel Meclisimizle resmin
bütününe bakacak ve daha iyisi için hep birlikte çalışacağız” dedi.
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PERSONEL ALIMI
NOTER HUZURUNDA

KURA ÇEKİMİ İLE YAPILDI.

Kütahya İl Özel İdaresi Personel A.Ş.
tarafından İl Özel İdaresinde istihdam
edilmek üzere uygun iş pozisyonlarında
yapılan müracaatların değerlendirilmesi
sonrasında noter huzurunda kura çekimi
yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde yapılan mülakatlar sonrası yapılan değerlendirmelerde Kütahya İl Özel İdaresi tarafından
istihdam edilecek uygun kadrolar için
tarafsızlık ilkesi doğrultusunda Kütahya
İl Özel İdaresi yemekhanesinde Noter
huzurunda kura çekimi yapıldı.
Kura çekimine Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya
İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı
Fatih Gümüşay, Noter temsilcileri, mülakat da başarı gösterip kuraya girmeye
hak kazanan personel adayları katıldı.

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ DERGİSİ

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
SICAK ASFALT VE YOL ÇİZGİSİ
YENİLEME ÇALIŞMALARI
TAMAMLANDI.

2020 yılı İl Özel İdaresi programı kapsamında köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları
hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Merkez Karsak- Suluköy arası 3 km’lik
yol Özel İdare imkânları ve Tanap protokolü
kapsamında sıcak asfalt olarak tamamlanarak
vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kütahya İl Özel İdaresi sıcak asfalt çalışmalarının yanında çeşitli sebeplerle deforme
olmuş yol çizgilerini yenileme çalışmalarını
hız kesmeden sürdürüyor. 25,2 km’lik Merkez
ilçe Büyüksaka-İhsaniye-Kırka maden yolunun yol çizgileri yenilendi. 30,7 km’lik Altıntaş
Aslanapa arası yolun yol çizgilerinin tamamı
yenilendi. Tavşanlı Balıköy grup köy yolunda
Tavşanlı ilçesinde devam eden sıcak asfalt 22 km’nin büyük bir bölümünün yol çizgileri
çalışmaları kapsamında 7,5 km’lik Köseler-Gü- tamamlanmış durumda bu grup köy yolunda
lözü yolu İl Özel İdare imkanları ile tamamla- yol çizgisi yenileme çalışmalarının kısa sürede
narak kullanıma sunuldu.
tamamlanması hedefleniyor.
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ULAŞIM’DA KONFORU
ARTIRIYOR.
Kütahya İl Özel İdaresi tarafından bu yıl
195 km yol tamamlanıp konforlu ve kaliteli
ulaşım sağlandı.

2013 yılından bugüne kadar;
720 km’si sıcak asfalt (BSK),
1290 km 1. kat asfalt,
602 km 2. kat asfalt,
Kütahya’daki ulaşım ağını her geçen gün
1281 km stabilize ve tesviye çalışmaları takonforunu artırmayı hedefleyen Kütahya İl mamlanarak vatandaşların hizmetine sunan
Özel İdaresi, 2020 yılında 195 km yolu tamam- Kütahya İl Özel İdaresi önümüzdeki yılda da
layarak vatandaşların hizmetine sundu.
çalışmalarını hızla sürdürecek.
2020 yılında ;
105 km sıcak asfalt (BSK),
65 km 1. kat satih kaplama,
12 km 2. kat asfalt,
130 km onarım ve stabilize,
13 km beton yol yapılarak hizmete sunuldu.

Pandemi sürecine rağmen yoğun bir şekilde pandemi kurallarına uygun olarak çalışmalarını sürdüren Kütahya İl Özel İdaresi,
yapımını tamamladığı yollar ile Kütahyalıların
konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasına destek
oluyor. Yapılan çalışmalarla birlikte vatandaşlar
şehirlerarası yol kalitesinde hizmete kavuşmanın rahatlığını yaşıyor.
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Ceviz İşleme
Tesisinin Açılışı
Yapıldı

HABER

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün projelendirdiği Domaniç ilçesindeki ceviz soyma,
kurutma ve kalibre etme tesisinin açılışı Kütahya Valisi Ali Çelik’in katılımıyla gerçekleştirildi.

jelerin sayısını hızla artırmak lazım. Pandemi
sürecinde yapmamız gereken en önemli şeylerden biri de doğal hayatı, köyde yaşamayı
desteklemek. İnsanın köy ortamında yaşamasının toplu halde yaşamaktan daha değerli olDomaniç’te 3 bin dekar tarım alanında yıl- duğunu anlamaya başladık. Hem üretimi hem
lık 500 tonla başlayan ceviz üretiminin 3 - 4 de yaşamı destekleyebilmek için bu faaliyetleri
katına çıkacağını söyleyen İl Tarım ve Orman artırmak lazım. Bu projede emeği geçen herMüdürü Orhan Özçalık, ceviz işleme tesisiyle kese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
ilgili bilgiler verdi. Özçalık, İl Tarım ve Orman
Müdürlüğünün hazırladığı 180 bin TL’ye mal
TKDK VE TANAP DESTEKLİ İKİ PROJE
olan projenin İl Özel İdaresi ödeneğiyle yapıldığını belirtti.
Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru HatDomaniç’te İl Özel İdaresinin ceviz üreti- tı Projesi, (TANAP) Sosyal Ve Çevresel Yatırım
mine verdiği önemin altını çizen Vali Ali Çelik, Programları kapsamında yapılan iki proje ha“Mevcut çiftçimizin gelir kaynaklarının artırıl- yata geçirildi.
ması İl Özel İdaresinin görev alanları içinde.
Tarım Bakanlığımız, kaynakların ve çeşitliliğin
Vali Ali Çelik, TKDK Hibe desteğinden fayartırılmasına yönelik politikaları desteklemek dalanılarak alınan iki adet süt taşıma aracı ve
için her yıl belli bir ödenek ayrılıyor ve tarımın TANAP Sosyal Ve Çevresel Yatırım Programları
desteklenmesine katkı sunmaya çalışıyor. Do- kapsamında alınan Silaj Paketleme Makinesi
maniç bölgesinde de Özel İdare ceviz fidanı hakkında bilgiler aldı.
dağıtımıyla ve ceviz üretimini teşvikini misyon
olarak kabul etmiş görünüyor. Tarım İl MüdürTesisin açılışına Vali Ali Çelik’in beraberinlüğümüzün hazırladığı projeler desteklenmiş de Kaymakam Muhammed Enes İpek, İl Genel
ve ciddi anlamda ceviz ağacı sayısına ulaşıl- Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkanı
maya başlanmış. İnşallah bu sayı katlanarak Sahvet Ertürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Orartar. Üretilen ürünün bir katma değer oluştur- han Özçalık, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoması adına işlenmesi için tesisler ihtiyacı orta- ğul, Tarım İlçe Müdürü Deniz Tulum, Domaniç
ya çıkınca, Tarım İl Müdürlüğüne ayrılan Özel Süt Ürünleri Birliği Başkanı Hüseyin Yağcı ile
İdare bütçesinden İl Genel Meclisinin de uygun muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
görmesiyle bu proje hayata geçmiş. İnşallah
tonlarca cevizin üretime katılacak. PazarlamaProgram, 15 Ekim Kadın Çiftçiler Günü doya yönelik katkı sunacak hale gelmesi için bu layısıyla Vali Ali Çelik’in 5 kadın çiftçinin günletesislerde işlenecek. Kabuklu cevizin kilosu 6 rini kutlayarak çiçek ve hediye takdim etmesiTL’ye satılırken işlendikten sonra bu fiyatın 40 nin ardından sona erdi.
TL’ye kadar çıkabildiğini biliyoruz. Bu tür pro-
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Vali Ali Çelik: Görevlerimizi
Eksiksiz Yerine Getireceğiz.

Kütahya merkez ve ilçelerinde karla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalarda
alınacak tedbirleri görüşmek, değerlendirmelerde bulunmak ve ilgili birimler arasında
koordinasyonu sağlamak üzere düzenlenen
istişare toplantısı Vali Ali Çelik başkanlığında
gerçekleştirildi.
Yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda, beklenen olayların önce-

sinde muhtemel can ve mal zararlarının önlenmesi/azaltılması, müdahale çalışmalarının
daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla
Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu bir araya
geldi.
Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü
Ahmet Ali Artun’un sunumuyla başladı.

HABER
ve mal güvenliğinin sağlanması için vatandaşlarımızdan başta emniyet kemeri olmak üzere
trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. 1
Aralık itibarıyla kış lastiği uygulaması başlıyor.
Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kış lastiği kullanımı konusunda
duyarlı olması önem arz ediyor. Alınması gereken tedbirleri zamanında alırsak herhangi bir
“Görevlerimizi eksiksiz yerine geti- aksaklığa meydan vermeyiz” diye konuştu.
receğiz”
Toplantıya Vali Ali Çelik’in yanı sıra BeleKış mevsiminin olumsuz etkilerinin en aza diye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı
indirilmesi ve vatandaşın kışı sorunsuz geçir- Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay
mesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Aykut Gürses, İl Emniyet Müdürü Necmettin
önemli görevler düştüğünü belirten Vali Ali Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat KoÇelik, “Sahada sorun varsa tüm kurum ve ku- yak, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali
ruluşlarımızla iş birliği içerisinde çözme gayre- Artun, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katinde olmalıyız. Her kurum ve kuruluşumuza tıldı.
önemli görevler düşüyor. Bu görevleri eksiksiz
yerine getireceğiz” dedi.
Toplantı görüş ve önerilerin istişare edilmesinin ardından sona erdi.
“Vatandaşlarımız kış lastiğini ihmal
etmemeli”
Artun; Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), kış tedbirleri hazırlık çalışmaları,
ulaşım, trafik, sağlık, güvenlik, eğitim, barınma, tarım ve hayvancılık, enerji ve haberleşme
tedbirleri, vatandaşların uyarılması, bilgilendirilmesi ve yapılacak diğer çalışmalar hakkında
sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler verdi.

Vatandaşlardan da kış hazırlıklarını tamamlamalarını isteyen Vali Çelik, “Trafikte can
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İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
tekniği ile dev ve muntazam mermer bloklarla yapılan beşik çatılı mezar odası ile önündeki daha
kaba fakat masif bloklarla yapılan düz damlı ön
oda çok niteliklidir. Pers dönemi başlangıcında Lidya yapı ustalığının yerel boyutta da olsa ilimizdeki
en önemli belgesi niteliğindeki bu taşınmaz kültür
varlığı, ileride kaçakçılık risklerinin kontrol edilebildiği ve turizm hareketliliğinin sağlandığı bir zeminde tekrardan ve kısmi restorasyonla açılıp ülkemiz
turizmine kazandırılacak yerel kültürel değerlerimizdendir. Çalışma sonunda Akalan Tümülüsü
köydeki diğer tescilli Koru 2 Tümülüsü ile beraber
İl Özel İdaresinin lojistiği ve finansmanı ile kapatılmış ; tahribat,çalışma ve kapatma masrafları zarar tespit komisyonu marifeti ile ilgili mahkemeye
yansıtılmış durumdadır.

İlimiz, Aslanapa ilçesi, Karadeğin Köyü tescilli
Akalan Tümülüsün de 2019-2020 izinsiz kazıları
sonrasında 08-16.06.2020 tarihlerinde müze kurtarma kazısı yapılarak modern çağda ilk defa mezar sistemi ortaya konulmuş durumdadır. Bindirme

İlimiz, Emet İlçesi, Espey Eti Bor İşletmesi
Pasa Sahasında tespit edilen ‘’Gelenbek Deresi
Üstü Müstahkem Mevki’ ile ilgili müze kurtarma
kazısı 20.07-20.08.2020 tarihleri arasında toplam
15.5 günde firmadan sağlanan işgücü ve lojistikle
tamamlanmıştır. Bu çalışmada tarihi Eğrigöz kalesine çıkan Gelenbek Deresini kontrol eden Beylikler (Germiyanoğulları) Devrinden kalma, az kullanılmış bir ileri karakol iç ve dış suru ve çift odalı
koğuş/depo bölümüyle ortaya konmuştur. Alan ile
ilgili belgeleme çalışması yapılmıştır. Alanın ülkemiz ekonomisine madencilik alanında hizmetinin
devamı öngörülmektedir.

İller ve
Destinasyonlar
Tanıtım Çalışması

adına faaliyet gösteren paydaşlarla işbirliği modeli
geliştirilmesi, her ilin kendini çok daha güçlü bir
şekilde tanıtmasının sağlanması ve ülkemiz turizm
tanıtımının resmi platformu yapısına kavuşturulan
GoTurkey üzerinden, illerimizin turizm potansiyelinin dünyaya aktarılması için kapsamlı bir çalışma
başlatılmıştır.

Aslanapa ilçesi, Karadeğin
Köyü Tescilli Akalan Tümülüsü Kazısı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, ülkemize gelen
ziyaretçi sayısını artırmak, nitelikli hale getirmek,
Türkiye’nin dünya çapındaki olumlu algısını güçlendirmek ve turizmin on iki aya yayılmasını sağlamak amacıyla yurt dışında ve yurt içinde çeşitli
tanıtım, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülmektedir.
Bu kapsamda, 2021 yılında hayata geçirilmesi
planlanan iletişim stratejisi için, uluslararası alanda
destinasyonlarımızın daha etkin tanıtımını destekleyecek bir organizasyon yapısı Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım
ve Geliştirme Ajansı (TGA) içerisinde kurulmuştur.
“İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması” adı verilen söz konusu organizasyon ile iller arası koordinasyonun üst seviyeye taşınması, illerde turizm

“İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması”
kapsamında, Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkililerinden
oluşan bir heyet ilimizi; stratejinin ana hatlarını
paylaşmak, ilde turizm tanıtımı kapsamında faaliyetler gerçekleştiren paydaşlarımızla ortak akıl toplantıları gerçekleştirmek, ilin turizm tanıtımı kapsamında yapılmış ve yapılması planlanan faaliyetleri
konusunda bilgileri almak ve sinerji sağlayan bir
tanıtım stratejisi üzerinden çalışmaları sürdürmek
için ziyaret etmişlerdir.
Bu çerçevede, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilde turizm ile ilgili kurum
ve özel sektör temsilcileri katıldı. İlin turizmine yön
verecek konuların görüşüldüğü toplantı oldukça
verimli geçmiş olup, ilimiz turizmine katkı sağlayacaktır.

HABER
MÖ 12. yüzyıl sonlarına doğru Frigler tarafından, olasılıkla bugünkü kalenin konumlandığı
tepe üzerinde kurulmuş bir kenttir. Bu nedenle
Kütahya Kalesi’ndeki yerleşimin Friglere kadar
gidebileceğine ilişkin görüşler vardır. Ancak
buna ilişkin veri yoktur. Toplam 72 adet burca
sahip Kütahya Kalesi’nin Anadolu’daki önemli
kalelerden biri olduğu söylenebilir. Kale Roma,
Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı gibi çeşitli dönemlere ev sahipliği yapmıştır.

Kütahya Kalesi Kazısı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Kütahya Müzesi Müdürlüğü, Kütahya
Belediyesi ve Kütahya İl Özel İdaresi arasında
imzalanan protokol doğrultusunda, Kütahya
ili, Merkez, Maruf Mahallesi, Büyük Hisar mevkiinde yer alan, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 16.03.2001 tarih
ve 1384 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit
olarak tescillenen Kütahya Kalesi’nde, Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarih ve
E.368883 sayılı ruhsatları ve Valilik Makamının
04.08.2020 tarih ve E.556773 sayılı olur’ları
doğrultusunda, Kütahya Müzesi Müdürü Sayın
Serdar ÜNAN başkanlığında, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,
Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı Başkanı Doç.
Dr. Sevinç Gök İPEKÇİOĞLU’nin bilimsel danışmanlığında, 04.08.2020 tarihinde başlatılmıştır. Şehre hâkim bir tepe üzerinde kurulan
Kütahya Kalesi, İç Kale, Aşağı Kale ve Yukarı
Kale şeklinde üç bölümden oluşmaktadır. Kalenin inşa tarihi hakkında ise henüz kesin bir
bilgi bulunmamaktadır. Ancak kalenin inşa tarihi kentin kuruluşu ile bağdaştırılır. Kütahya,

Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı
Türkiye’nin en büyük kurtarma kazılarından birisi olan Seyitömer Höyük
Kurtarma Kazısı’nda tarih gün yüzüne
çıkıyor
Asırlardır çok sayıda medeniyete ev
sahipliği yapan Kütahya’da Türkiye tarihinin en büyük kazılarından biri yapılıyor. 300 kişilik dev bir ekibin görev aldığı
Seyitömer Höyüğü Kurtarma Kazısı’nda
son 6 ayda 2 binden fazla eser çıkarıldı.
Farklı dönemlere ait tabakalarında tek
tek kaldırılarak kayıt altına alındığı kazı
çalışmaları, bölgenin ekonomisine de
can veriyor
1989 yılından bu yana aralıklarla
devam eden, 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Çelikler Holding’in sponsorluğuyla hız kazanan Seyitömer Höyüğü Kurtarma Kazısı Kütahya
Müzesi Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. Roma, Hellenistik, Demir Çağı, Orta
Tunç ve Erken Tunç Çağı dönemlerine ait
binlerce tarihi eserin gün yüzüne çıkarıldığı kazılarda 250 işçinin yanı sıra 50
kişilik teknik ekip görev yapıyor.
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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TAMAMLANAN YATIRIMLAR
MERKEZ ÇARŞI 9 AHB’li AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ :
23.07.2019 tarihinde yapım ihalesi yapılmış, 08.08.2019
tarihinde 2.583.000,00.-TL KDV Hariç bedel üzerinden
sözleşmesi imzalanmıştır. 09.08.2019 tarihinde Yer Teslimi Yapılan yatırımın 24.07.2020 tarihinde Geçici Kabulü
Onaylanmıştır. 09.10.2020 tarihinden itibaren fiilen yeni
binasında hizmet vermeye başlamıştır.

GEDİZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ + 9 AHB’li
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ : 21.02.2019 tarihinde yapım ihalesi yapılmış, 15.05.2019 tarihinde
4.419.000,00.-TL KDV Hariç bedel üzerinden
sözleşmesi imzalanmıştır. 23.05.2019 tarihinde Yer Teslimi yapılan yatırım için Yüklenicinin
24/07/2020 tarihli dilekçesine istinaden Geçici Kabulü ihale yetkilisince 08/09/2020 tarihinde 24.07.2020 tarihi itibariyle onaylanmış olup,
07.12.2020 tarihinden itibaren fiilen yeni binasında hizmete başlamıştır.

KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde, Covid-19’la mücadelede tanı
koyma, izolasyon hızı ve tedaviye erken başlanma açısından önemli rolü olan PCR (polymerasechainreaction) cihazı
sayısı üçe çıkartılmıştır. Temin
edilen üçüncü cihaz sayesinde
günlük ortalama 4 bin test çalışılabilecektir.
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DEVAM EDEN YATIRIMLAR
ŞEHİR HASTANESİ (510 Ytk. + 100 Ytk.)
: Bakanlığımız Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığınca yürütülen yatırım, 510 Yatağı
Merkezde Genel Hastane. 100 Yatak’da
Yoncalı da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi olmak üzere toplam 610 Yataklı planlanmıştır. Toplam 190.799,00
m2 Kapalı alana sahip Yatırımın yapım
çalışmaları Proje Bazında % 40Fiziki Gerçekleşmeyle devam etmektedir.

MERKEZ GAYBİ EFENDİ 9 AHB’li AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ : 27.08.2019 tarihinde yapım ihalesi yapılmış, 17.09.2019 tarihinde
2.538.000,00.-TL KDV Hariç bedel üzerinden sözleşmesi imzalanmıştır. 25.09.2019
tarihinde Yer Teslimi yapılan yatırım %
88’lik Fiziki gerçekleşmeyle devam etmektedir.
TAVŞANLI 82.YIL DEVLET HASTANESİ 75
YTK. EK BİNA İNŞAATI : Sağlık Bakanlığınca 07.03.2018 tarihinde ihalesi yapılan yatırımın KDV hariç 25.900.000,00-TL
Bedelle üzerinden 02.05.2018 tarihinde
sözleşmesi imzalanarak, 16.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.Yatırım Yaklaşık % 98 Fiziki gerçekleşmeyle ulaşmış
olup, Yüklenicinin Sağlık Bakanlığına vermiş olduğu 16/10/2020 tarihli dilekçeye
istinaden Geçici Kabul çalışmalarına başlanılmıştır.
DOMANİÇ ENTEGRE İLÇE HASTANESİ (E2)
YAPIMI : Sağlık Bakanlığının 16.10.2020
tarih ve 1604 Sayılı yazılarıyla ihale yetkisi Müdürlüğümüze devredilmiş olup,
26.11.2020 tarihinde saat: 16:30’da ihalesi
yapılmış 07.12.2020 tarihinde Kesinleşen
İhale Kararı isteklilere tebliğ edilmiştir. İhale süreci devam etmektedir.

DUMLUPINAR 2 AHB’li AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ + TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ + 112
ASHİ: 15.04.2020 tarihinde yapım ihalesi yapılmış, 15.05.2020 tarihinde 1.532.850,00.TL KDV Hariç bedel üzerinden sözleşmesi imzalanmıştır. 27.05.2020 tarihinde Yer Teslimi
yapılan yatırım % 53’lik Fiziki gerçekleşmeyle
devam etmektedir
MALTEPE 4 AHB’li AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
YAPIMI : 16.07.2020 tarihinde yapım ihalesi yapılmış, 13.08.2020 tarihinde KDV Hariç
1.477.000,00.-TL bedel üzerinden sözleşmesi
yapılarak 24.08.2020 tarihinde Yer Teslimi yapılmıştır. İnşaatı % 35’lik Fiziki gerçekleşmeyle devam etmektedir.
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Zafer Kalkınma Ajansı

“Bölgesel Kalkınma Güz
Sohbetleri” Kapsamında
Online Paneller Düzenledi

Pandemi tedbirleri sebebiyle bir araya gelinemediği bu günlerde Bölgenin kalkınmasına
katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Ramazanda Bölgesel Kalkınma Sohbetleri” ve “Bölgesel Kalkınma Yaz Sohbetleri”nin devamı olarak Kasım ayı içerisinde Zafer Kalkınma Ajansı
(ZAFER) tarafından “Bölgesel Kalkınma Güz
Sohbetleri” düzenlendi.

Üçüncü olarak 19 Kasım 2020 tarihinde
“UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği ve Afyonkarahisar Tecrübesi” başlıklı panel, Ajans
Genel Sekreteri Veli Oğuz koordinatörlüğünde
gerçekleştirildi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili İhsan
Tolga Korucu, Afyonkarahisar Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar ile Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı
İlk olarak 5 Kasım 2020 tarihinde “Türki- Hamza Kalkan’ın katılım sağladığı panelde yaye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme ratıcı şehirler ağı üyeliğine hazırlık süreci, üye
Programı (TownTwinning)” adlı panel gerçek- olduktan sonra gerçekleştirilen faaliyetler ile
leştirilmiştir. Ajans Proje Geliştirme ve Uygula- üyeliğin getirileriyle bu süreçte Ajansın oynama Birimi Başkan Vekili Utku Çil moderatörlü- dığı role değinildi.
ğünde, AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire
Başkanı Ahmet Hakan Atik, Kütahya BelediyeSon olarak 26 Kasım 2020 tarihinde “Yasi Etüt Proje Müdürü Mehmet Zenci ve Tavşanlı tırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda
Kaymakamlığı TownTwinning Proje Koordina- Değişiklikler-İlçe Bazlı Teşvik Sistemi” paneli
törü Sinan Çoban’ın katılımlarıyla düzenlenen düzenlendi. Ajans Kütahya Yatırım Destek Ofietkinlikte Şehir Eşleştirme Programı tanıtılarak si Koordinatörü Kutlu Eser moderatörlüğünde
örnek uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı.
gerçekleşen panelde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
12 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen “Yö- Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Uzman Ahnetim Danışmanlığı ve Kaynak Verimliliği Des- met Çetin tarafından ilçe bazlı teşvik sistemi
tekleri” panelinde Ajans Planlama ve Bölgesel uygulamaları örnekler üzerinden katılımcılara
Koordinasyon Birimi Başkanı Dr. H. Mustafa aktarıldı.
Tarkan moderatörlüğünde, Ajans Program Yönetimi Birimi Başkanı Erce Şengül tarafından
Bölgesel kalkınma sohbetleri kapsamında
konu ile ilgili genel çerçeve çizilerek örnekler düzenlediğimiz tüm etkinliklerin video kayıtlapaylaşıldı. Ardından Ajans destekleri hakkında rına Zafer Kalkınma Ajansı YotuTube sayfasınbilgilendirme yapıldı.
dan ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki dönemlerde
ZAFER tarafından farklı konularda paneller düzenlenmeye devam edilecektir.
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Zafer Kalkınma Ajansı’ndan
2020 Proje Teklif Çağrısı Kapsamında

42 Projeye
30 Milyon TL Destek
2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından
27.02.2020 tarihinde ilan edilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP) ile Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali
Destek Programı’na (TAGDEP) sunulan projelerin değerlendirme sonuçları 30.09.2020 tarihli ve 2020-07 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda karara bağlandı.

DEP kapsamında imalat sanayisi ve turizm
sektörlerinde mesleki eğitim kurumları ile özel
sektör işbirliğinde mesleki eğitim altyapısının
ve kalitesinin geliştirilmesi amaçlanmakta olup
27 projeye 11 milyon TL destek verilecek ve
mesleki eğitime yönelik toplam 12,9 milyon
TL’lik yatırım yapılacaktır.

2020 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
MALİ DESTEK POGRAMI (TAGDEP) PROJE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2020 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ
MALİ DESTEK POGRAMI (MEGDEP) PROJE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan TAGDEP kapsamında
2020 PTÇ kapsamında 42 projeye 30 mil- ise alternatif turizme yönelik olarak altyapının
yon TL destek sağlanacak olup eş finansman geliştirilerek turizm destinasyonlarının cazibeile birlikte toplam 45,8 milyon TL’lik yatırım sinin, tanınırlığının ve katma değerinin artırılTR33 Bölgesi’ne kazandırılacaktır.
ması amaçlanmakta olup 15 projeye 19 milyon
TL destek verilecek ve turizme yönelik toplam
Mesleki eğitim kurumları ile mesleki eği- 32,9 milyon TL’lik yatırım yapılacaktır.
timle ilgili kuruluşlara yönelik hazırlanan MEG-

Başvuru Sahibi

Proje Adı

Eş Finansman (TL)

Bütçe (TL)

Kütahya

İl

Merkez

İlçe

4,033,233,09

5,530,600,00

Afyonkarahisar

İhsaniye

500,000,00

2,000,000,00

1

Kütahya İl Özel
İdaresi

2

İhsaniye Kaymakamlığı Köylere
Hizmet Götürme
Birliği

Frig Vadisi Ayazini Kırsal Turizm
Destinasyonu

3

Uşak İl Özel
İdaresi

Doğa, Tarih Bir Arada

Uşak

Karahallı’da…

1,037,710,50

345,903,50

4

Gediz Belediye
Başkanlığı

Termal Sağlıkta Zirve

Kütahya

Murat Dağı

1,500,000,00

901,000,00

5

Kütahya
Belediyesi

Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları
Deneyimleme Konağı

Kütahya

Merkez

6

Afyonkarahisar Belediye
Başkanlığı

Afyon Mutfağı, Marka Olma Yolunda

Afyonkarahisar

Merkez

S.S. Obasya
Turizm Geliştirme
Kooperatifi

Obasya Ekolojik Yaşam Merkezi

Ulubey Belediye
Başkanlığı

Macera Turizmi Altyapılarıyla Ulubey
Kanyonları Destinasyonunun Bilinirliği
Cazibesi ve Turistik Çekim Gücünün
Arttırılması

Uşak

T.C. Manisa
Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü

Sardes Örenyeri Çevre Düzenlemesi Ve
Ziyaretçi Karşılama Merkezi

Manisa

10

Jeopark Belediyeler Birliği

Kula-Salihli Jeopark Ziyaretçi Merkezi

Manisa

11

Sandıklı Belediye
Başkanlığı

Hüdai Kaplıcaları Geleneksel Tıp
Uygulamaları Merkezi

12

Yunusemre Belediye Başkanlığı

Yunusemre’de Tarihi Deneyim ve
Yaratıcı Turizm

Manisa

13

Uşak İl Kültür Ve
Turizm Müdürlüğü

Blaundos Araştırma Merkezi, Arkeoloji
Atölyesi ve Kazı Evi

Uşak

14

Bayat Belediye
Başkanlığı

Kilim ve Süstaşı, Alternatif Turizmden
Bayat’a Kazandıracak Aş’ı

15

Demirci Belediye
Başkanlığı

Sarıçayır Doğa Aktiviteleri Ve Milli Bilinç
Kampı Turizm Merkezi

7

8

9

Manisa

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar
Manisa

Yunusemre

Ulubey

Salihli

Kula
Sandıklı
Yunusemre
Ulubey

571,799,47
342,157,48

126,450,87

564,170,91

3,226,998,13

1,191,263,89

1,903,000,00
1,366,895,00

505,803,46

2,019,380,00

4,501,950,00
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Proje Adı

İl

İlçe

Eş
Finansman
(TL)

Bütçe (TL)

1

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

Manisa TSO’da Otomotiv ve Savunma Sanayi
İçin Eğitim Seferberliği

Manisa

Yunusemre

139,466,80

638,763,30

2

Tavşanlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Okul-Sanayi İşbirliği ile Mesleki Eğitimde
Endüstri 4,0 Dönüşümü

Kütahya

Tavşanlı

134,489,70

632,522,00

3

Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki Ve Teknik
Anadolu Lisesi

Nitelikli Eğitim Nitelikli İşgücü

Manisa

Alaşehir

35,000,00

325,768,75

4

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Tekstilde 21. Yüzyıl Mesleki Eğitim Altyapısı İle
Geleceğe Doğru

Uşak

Merkez

48,817,42

488,174,18

5

Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Plastik Teknolojilerinde Yeni Ufuklar

Manisa

Yunusemre

51,032,92

510,329,20

6

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası

Mesleki Eğitim Dönüşüyor Salihli Güçleniyor

Manisa

Salihli

47,055,64

465,097,50

7

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yapay Zeka ve Derin Öğrenme tabanlı Sağlık
Teknisyenliği Atölyesi kurulması

Afyonkarahisar

Merkez

43,385,00

433,850,00

8

Afyonkarahisar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

META - Mesleki Eğitime Teknoloji Adaptasyonu

Afyonkarahisar

Merkez

53,295,63

9

Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Gördes MTAL Üretiyor - Gelişiyor

Manisa

Gördes

42,966,01

359,108,00

10

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

İşgücü Talebine Duyarlı Mesleki Eğitime
Hazırlanıyoruz

Kütahya

Merkez

54,699,21

545,560,00

523,128,55

11

Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yeni Nesil Teknoloji Metal İşleme Eğitim
Laboratuvarı

Manisa

Salihli

55,000,00

455,689,11

12

Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

İş Arayan Değil, İş’te Aranan Nesil

Manisa

Yunusemre

46,194,90

461,949,00

13

Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

Hazır Giyim Sektörünün Üreten Eli

Manisa

Alaşehir

48,927,49

413,766,92

14

Özel Rahmiye Sare Palalı Mesleki Ve Teknik
Anadolu Lisesi

Teknik Okul Üretimde Endüstri 4,0 ile Buluşuyor

Afyonkarahisar

Merkez

471,825,26

967,981,00
376,132,00

15

Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mesleki Uygulamalarda Simülatörlü Eğitim

Manisa

Akhisar

37,613,20

16

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi

Yeni Nesiller Yeni Teknolojiler İle Yetişiyor

Kütahya

Merkez

60,456,23

554,673,60

2,659,800,00

17

Emir Murat Özdilek Mesleki Ve Teknik Anadolu
Lisesi Müdürlüğü

Gastronomi Şehri Öğrencileri Yöresel Mutfağı İle
Buluşuyor

Afyonkarahisar

Merkez

46,706,26

466,403,09

477,791,19

1,909,634,40

18

Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

EMEK- Endüstri 4,0 ın Mesleki Eğitime Katkısı

Kütahya

Merkez

44,000,00

434,506,52

391,732,26

1,504,475,00

19

Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Endüstri 4,0 Robotik Kaynak Makineleri İle
Kaynakçılık Eğitimi

Afyonkarahisar

Merkez

36,361,69

363,616,89

475,490,00

1,901,960,00

Bayat

414,883,96

1,659,535,84

Demirci

423,102,40

1,692,409,50

20

Bolvadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Metal Teknolojisi Eğitimindeki Niteliğin
Artırılması

Afyonkarahisar

Bolvadin

50,925,10

509,251,00

21

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

KUTSO ile Mesleki ve Teknik Eğitimde Sonuç
Odaklı İş Birliği

Kütahya

Merkez

42,397,83

402,221,00

22

Saruhanlı Almış Şentürk Mesleki Ve Teknik
Eğitim Merkezi

Gelişim için Üretim

Manisa

Saruhanlı

30,644,14

306,241,00

23

Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Emirdağ Endüstriyel Gelişim

Afyonkarahisar

Emirdağ

49,211,50

478,695,00

24

Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

Uşak’ta Mesleki Eğitimle Gelişiyorum, Ülkeme
Yetişiyorum

Uşak

Merkez

46,867,48

468,674,80

25

Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kütahya Yenilikçi Anlayışla Nitelikli İş Gücü
Yetiştiriyor

Kütahya

Simav

89,974,65

547,769,60

26

Banaz Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi

Güçlü Altyapı, Sağlam Eğitim!

Uşak

Banaz

24,695,06

242,950,00

27

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Zaferin Turgutlu’daki İncisi

Manisa

Turgutlu

66,569,64

565,687,32

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ DERGİSİ

Şehit Piyade Sözleşmeli
Onbaşı Osman Güler
Ebediyete Uğurlandı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın yoldan çıkarak
dere yatağına yuvarlanması sonucu yaralanan
ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler, memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde
son yolcuğuna uğurlandı.

Güler’in babası Nazım Güler, annesi Ayşe Güler
ile yakınları katıldı.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed
Yılmaz’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Ömer Bey Mezarlığına defnedildi.

Vali Ali Çelik, aileye baş sağlığı dileyerek
Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksu tarafından Türk bayrağını şehit babası Nazım Güler’e takikindi namazını müteakip kıldırılan cenaze na- dim etti.
mazına; Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Hava
Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Afyonkarahisar İkmal
ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp,
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık,
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Domaniç
Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl
Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, il ve ilçe protokol
üyeleri, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman
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Şehit Jandarma Onbaşı
Hüseyin Gürlekli’nin
Ailesine Ziyaret.

çatışma sırasında şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Hüseyin Gürlekli’inin ailesini ziyaret
etti.
Şehit babası Mustafa Gürlekli, annesi
Suna Gürlekli ve kardeşi Hakan Gürlekli’ye sabırlar dileyen Vali Ali Çelik, “Rabbim, bizi size
mahcup etmesin” dedi.
Şehit ailesinin ziyaretinde Vali Ali Çelik’e,
Gediz Kaymakamı Hakan Algan, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Gediz Belediye
Kütahya Valisi Ali Çelik, 2009 yılında SiBaşkanı Muharrem Akçadurak, İl Özel İdaresi
irt’in Eruh ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan
Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.
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Valimiz Sayın Ali Çelik’in
“25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü” Mesajı
Kadın; çocuk, anne, kardeş, arkadaş, eş;
ama her şeyden evvel insan. Kâinatın en değerli varlığı olan insana yapılan şiddet ise insanlık dışı bir tavır ve bir hak ihlalidir.

rine getirme gayretindeyiz. 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında her hafta düzenlediğimiz toplantılarımızda uygulanan tedbirleri
ve şiddeti oluşturan durumları değerlendiriyor;
Bugün tüm dünyanın ortak gündem mad- personelimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi ve aidelerinden biri olan “kadına şiddet”in bizim lelerimizi şiddete karşı bilinçlendirme ve eğitim
topraklarımızda da hâlâ konuşuluyor olması faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.
geçmişimizi, medeniyetimizi, milli ve manevi değerlerimizi düşündüğümüzde ne yazık ki
Eğer bir yerde kadına şiddet varsa o şidutanç verici.
det herkese yapılıyordur. Bir yerde kadına haksızlık varsa o tüm insanlığa yapılan haksızlıktır.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Yaşanılan şiddet bir kader değildir. KadınlarıMücadele Günü, bu anlamda kadına ve aile içi mızın yalnız olmadıklarını, Devletimizin daima
şiddete dikkat çekme, şiddetin üzerine düşün- yanlarında olduğunu bilmelerini isterim.
me, çözüm üretme imkânı sunması açısından
önemli bir farkındalık günü.
Şiddet gören, görme ihtimali olan ve mağdur kadınlarımız 183 ve 112 hatlarını arayabiKadına yönelik şiddet içeren hiçbir davra- lir; Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile
nış ve tutumu asla kabul etmiyor; bu konudaki tek tuşla güvenlik güçlerimize ulaşabilirler.
mücadelemizi “sıfır şiddet” hedefiyle sürdürüyoruz.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle tüm
Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de tüm ku- kadınlarımıza mutlu, huzurlu, sevgi dolu ve
rum ve kuruluşlarımızla üstün bir sorumluluk şiddetten uzak bir yaşam diliyorum.
anlayışı içerisinde üzerimize düşen görevi ye-

HABER

Vali Ali Çelik’e
Mevlid-i Nebi
Haftası Ziyareti
Kütahya Valisi Ali Çelik, Mevlid-i Nebi
Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile beraberindeki heyeti makamında
kabul etti.

yırlı olması temennisinde bulundu.

26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında kutZiyarette; İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın
lanacak olan Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
hakkında bilgiler veren İl Müftüsü Demirtaş, beraberinde İl Müftü Yardımcıları Mustafa Kabu yıl “Peygamberimiz ve Çocuk” konusunun raman ile Tuğba Anatoprak, Şube Müdürleri
Mehmet Mercan, Gürsel Bayram, Kur’an Kursu
işleneceğini söyledi.
Öğretmeni Seniye Gündüzgüneş, öğrencileri
Fatıma Sude Karabacak ve Siraç Ceylan yer
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge- aldı.
tiren Vali Ali Çelik, Mevlid-i Nebi Haftası’nın ha-
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Kütahya’dan İzmir’e
3 Yardım Tırı Yola Çıktı

Kütahya, depremin ardından yaralarını
sarmaya çalışan İzmir için tek yürek oldu. Kütahya Valiliği koordinesinde yardımsever insanların destekleriyle hazırlanan gıda, battaniye,
su gibi temel yaşam malzemelerinin yüklendiği 2 yardım tırı ile 1. OSB yönetimi tarafından
hazırlanan gıda tırı dualarla İzmir’e uğurlandı.
İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye’nin seferber
olduğu İzmir’e bir yardım eli de Kütahya’dan
uzandı. Kütahya Valiliği koordinesinde il genelinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında yardımsever vatandaşların destekleriyle
İzmir’e 3 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi. Tırlarda; gıda, battaniye, su, temizlik ve
kişisel hijyen malzemeleri bulunuyor.

birlikte aşılacağını belirten Vali Ali Çelik, “Tüm
İzmir’e geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Her türlü
felaketi ve zorluğu birlikte aştığımız gibi yaşadığımız bu zorluğu da birlikte aşacağız” dedi.
“Depremin ilk anından itibaren İzmir’in yanında olduk”

Kütahya’nın depremin meydana geldiği
ilk andan itibaren İzmir’in yanında yer aldığını dile getiren Vali Çelik, “Devletimiz depremin
olduğu ilk andan itibaren İzmir’de gereken her
türlü tedbiri aldı. Bizler de hep beraber, yüreklerimizle, burada çalışan diğer kamu görevlilerinin hızla İzmir’e intikali ve organizasyonuyla
İzmir’in yanında olduk. Bu süreçte organize
sanayi bölgesindeki iş adamlarımız da bu işin
Depremden etkilenen vatandaşlar için paydası oldular ve kendilerince, devletimizin
1. OSB yönetimi tarafından başlatılan yardım belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde İzmir’e
kampanyası kapsamında toplanan 390 gıda bir yardım tırı hazırladılar. Simav, Domaniç ve
kolisinin yüklendiği yardım tırı dualarla uğur- Pazarlar ilçelerimizden İzmir’e yardım tırlarımız
landı.
gönderildi. Amacımız; birlik ve beraberliğimizi
an be an yüreklerde takip ettiğimizin bilinmesi” diye konuştu.

Türk milletinin her türlü felaketi, zorluğu
birlikte aştığını, İzmir’de yaşanan zorluğun da

Kampanyaya yatırımcıların ilgi gösterdiğini
anlatan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da destek veren herkese teşekkür etti.
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İzmir’de yaşanan depremin ardından Kütahya’nın bugünkü durumu, depremin mekanizması, tanımı ve yorumu, Ege Bölgesinin
deprem özelliği ve Kütahya’nın durumu, depreme dayanıklı bina tasarımı ve Kütahya’nın
durumu Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen Deprem Çalıştayı’nda konuşuldu.

mecburiyet değildir. Çoğunlukla bir tercihtir.
Bu tercihi biz istersek bilimsel veriler ışığında
daha sağlam, sıvılaşmayan ve deprem anında
sağlam binanın hareketini artırmayan alanlar
için kullanabiliriz” diye konuştu.

Çalıştayda ilk sözü alan Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. İskender Işık; deprem tanıMühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. mı, büyük depremler, depremlerin nasıl meyGöktay Ediz’in yönetiminde düzenlenen çalış- dana geldiğinin açıklanması, dünyada en çok
tayda; Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri deprem yaşanan bölgeler, depremlerin sınıfProf. Dr. İskender Işık, Prof. Dr. Mehmet Tevfik landırılması, Anadolu’daki depremlerin nedenBayer ve Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özburan ko- leri, depremlerin ölçülmesi, zemin sıvılaşması,
nuşmacı olarak yer aldı.
depremler üzerine tahminler ve Kütahya’dan
DPÜ GSF Ahmet Yakupoğlu Amfisinde dü- geçen fay hatları konularında katılımcıları bilzenlenen çalıştaya; Vali Ali Çelik, Kütahya Be- gilendirdi.
lediye Başkan Vekili Ömer Köse, DPÜ Rektörü
Prof. Dr. Kazım Uysal, AFAD Kütahya İl Müdürü
Mühendislik Fakültesi Jeoloji MühendisAhmet Ali Artun, akademisyenler, STK Temsil- liği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Muzaffer Özcileri ve bazı daire müdürleri katıldı.
buran katılımcılara Türkiye’nin depremselliği,
Ege Bölgesinin horst ve graben yapısı, İzmir
“Depremle yaşamak zorundayız”
depreminin oluşumu, Kütahya’nın depremselliği, Kütahya ve çevresindeki deprem tehlikesi,
Depremlerin varlığı ve olma ihtimalinin Kütahya’daki diri faylar, 1970 Gediz Depremi,
engellenemeyeceğini belirten Prof. Dr. İ. Gök- Simav-Akşehir Fay Sistemi, Kütahya grabeni,
tay Ediz, “Ancak depremlerden sonra oluşan Kütahya bölgesinde yapılan ve yapılması gecan ve mal kayıpları tamamen önlenebilir ve reken akademik çalışmalar hakkında önemli
kontrol edilebilir parametrelerden kaynaklan- bilgiler verdi.
maktadır. Bu parametreler binalarımızı inşa
ettiğimiz zemin özelliklerinin doğru seçilmeÇalıştayda son sözü alan Prof. Dr. Mehmet
siyle, binaların depreme dayanaklı olarak inşa Tevfik Bayer ise sunumunu şehir planlama, zeedilmesidir. Bizi sevdiklerimizin ayıran deprem min davranışına uygun temel tasarım ilkeleri,
olmayıp tamamen bizim kontrolümüzde olan depreme dayanıklı yapı tasarımı, yapı tasarımıbu iki parametrenin yanlış seçilmesi veya yan- nı etkileyen faktörler, mimari tasarım, taşıyıcı
lış gerçekleştirilmesi nedeniyledir. Şehirleri- sistem tasarımı başlıkları altında katılımcılarla
mizde konutlaşma için tahsis edilen alanlar bir paylaştı.
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Vali Ali Çelik’ten
Sevgi Evlerindeki
Çocuklara Sürpriz Ziyaret
Kütahya Valisi Ali Çelik, 11 Ekim Dünya ğumlu 3 kız çocuğuna da sürpriz doğum günü
Kız Çocukları Günü sebebiyle Çocuk Evleri Si- kutlaması yapıldı.
tesi Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerindeki çocuklara sürpriz ziyaret yaptı.
Kız çocuklarının sevinçlerine ortak olan
Vali Çelik, yeni yaşlarını tebrik ederek hediyeÇocukların her biriyle tek tek ilgilenerek lerini verdi.
sohbet eden Vali Ali Çelik, oyun teklifini de geri
çevirmedi; çocuklarla voleybol, masa tenisi ve
Etkinliklerin sona ermesinin ardından çofutbol oynadı.
cuklarla vedalaşıp çeşitli hediyeler veren Vali
Çelik’e Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
Müdürü Ömer Turan, Müdür Yardımcısı Ercan
Turhan ile Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Ali Gedik
Çocukların doyasıya eğlendiği, renkli gö- eşlik etti.
rüntülere sahne olan ziyarette 11 Ekim do-
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Kız çocuklarının
sevinçlerine ortak olan
Vali Çelik, yeni yaşlarını tebrik ederek hediyelerini verdi.
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Sokak Hayvanları
Bakımevi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ne Ziyaret
Kütahya Valisi Ali Çelik, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, Kütahya Belediyesi
Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ni ziyaret etti.

belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık,
“Yeni yapılan barınakta yerden ısıtma sistemi
ve klimalar mevcut. Eski barınağın revizyonunu yapıyoruz. Önümüzdeki hafta ihalesi yapılacak eski kısım, günümüz şartlarına uygun
500 hayvana ev sahipliği yapan Sokak yerden ısıtmalı ve klimalı sistemle yenilenerek
Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merke- yakın zamanda hizmete girecek” dedi.
zi’nde incelemelerde bulunan Vali Çelik; kedi
evi, köpek evi ve doğal yaşam alanlarını geVali Ali Çelik, sokak hayvanlarının yaşam
zerek Belediye Veteriner İşleri Müdürü Ali Bil- hakkının korunması ve refahının artırılması için
can’dan bilgiler aldı.
çabalayan herkese teşekkür etti.
“ESKİ BARINAĞIMIZI YERDEN ISITVali Çelik’e Kütahya Belediye Başkanı Alim
MALI, KLİMALI SİSTEMLE YENİLİYO- Işık,İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan ÖzçaRUZ”
lık, Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Lafçıoğlu,
Doğa ve Hayvanseverler Derneği Başkanı Su6’şar bin m2’lik iki doğal yaşam alanıyla nay Birsen ile Doğa Destek Derneği Başkanı
toplamda 12 bin m2 alana kurulu hayvan ba- Saadet Aybak eşlik etti.
rınağının bölgedeki en modern tesis olduğunu
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500 hayvana ev sahipliği yapan Sokak Hayvanları
Bakımevi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nde incelemelerde
bulunan Vali Çelik; kedi evi,
köpek evi ve doğal yaşam
alanlarını gezerek Belediye
Veteriner İşleri Müdürü Ali
Bilcan’dan bilgiler aldı.
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Komisyon üyelerimiz ile birlikte yerinde
yapılan incelemeler neticesinde;
Alıncık köyü nüfusu 350 kişidir. Büyükbaş
hayvan 3000, küçükbaş hayvan 4000 adettir.
Alıncık köyü su şebekesi 1975 yılında yapılmış
köy içi kanalizasyon hattı 1980 yıllarında yapılmış beton büz ekonomik ömrünü tamamlamış
durumdadır.
İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan teknik raporda;
“21.08.2020 günü Kütahya ili Altıntaş ilçesi
Alıncık köyü İçmesuyu ve kanalizasyon şebekesinde oluşan probleme ilişkin verilen önergeye istinaden yerinde yapılan inceleme neticesinde; Mevcut kanalizasyon şebekesinin
korige boru ve beton büz kullanılarak yapıldığı, beton büzlerin kullanım ömrünü tamamladığından yer yer eridiği ve sık sık tıkanıklıklara
sebep olduğu muhtar beyanından ve İdaremize ait vidanjör çalışmalarından anlaşılmıştır.
Çöken büz parçacıklarının korige boru döşenen
hatta doğru şebeke içerisinde ilerleyip tıkanıklığa sebep olması ve tüm şebekede problem
yaratması muhtemeldir. Fosseptik hattında
oluşan tıkanıklık yerinde tespit edilmiş olup

19.08.2020 günü vidanjör vasıtasıyla açılmış
olduğu halde tekrar dolduğu görülmüştür. Köy
içinde çöken muayene bacalarının muhtar tarafından tekrar yapıldığı ve bu şekilde oluşan
tıkanıklıklara müdahale edildiği anlaşılmıştır.
İçmesuyu şebekesinin 45 yıl önce yapılmış
olduğu arızalar oldukça devlet köylü işbirliği ile
yer yer onarıldığı, köy içmesuyunda aşırı kireç
olduğundan boruların içerisinin kireçle kaplandığından sebep tıkanıklıkların oluştuğu ve
borularda patlamalara neden olduğu muhtar
beyanından anlaşılmıştır.
Yukarda izahı yapılan nedenlerden dolayı kanalizasyon şebekesinin kullanım ömrünü tamamlamış olduğu ve değişiminin uygun
olduğu kanaatine varılmıştır. Arazi çalışması
yapıldıktan sonra proje ve yaklaşık maliyeti
tarafımızca çıkartılarak ilgili birliğe gönderilecektir.” denildiğinden;
Altıntaş ilçesi, Alıncık köyü içme suyu ve
kanalizasyon hattının değişiminin İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programında değerlendirilmesine dair komisyon hazırladığı raporu İl
Genel Meclisine sunmuştur.

İHTİSAS KOMİSYONLARI

Komisyonumuzun yerinde yaptığı incelemede Sofular köyünün 852 nüfuslu, 3000 büyükbaş, 1500 küçükbaş hayvanın bulunduğu
bilgisi alınmıştır. Köyümüzde geçim kaynağı
olarak hayvancılık, besicilik, meyve ve sebze
üreticiliği göze çarpmaktadır. Köy içinde su
patlakları tespit edilmiş ve yerinde görülmüştür.

tuğu köyün belirli kısmında ise ilave şebeke
hattı yapılması gerektiği görülmüştür. Söz konusu problemli hatların ölçümü yapılarak 2021
yılı Köydes programına teklifi yapılacaktır.” denildiğinden;

Pazarlar ilçesi, Sofular köyünde ilave içme
suyu şebeke hattı yapımı işinin 2021 yılı Köydes programına teklif edilmesine dair komisİl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Mü- yon hazırladığı raporu İl Genel Meclisine sundürlüğü’nden gelen teknik raporda “Köy içme muştur.
suyu hattında belirli bölgelerde patlaklar oluş-
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Komisyonumuz Aslanapa İl Genel Meclis
Üyeleri ve köy muhtarı Necmeddin DİLSİZ ile
yerinde yaptığı incelemede; Balık yetiştirme
amaçlı kurulan küçük göl ya da büyük havuza köy kenarından geçen küçük dereden boru
vasıtasıyla 200 metre uzaklıkta su taşımakta
iken geçen yıllarda boruların dolması ve kırılması sonucu göle taze su gelmediğinden
köy gençleri balıkların ölmemesi için haftada
bi motorla su pompaladıkları komisyonumuza
bildirilmiştir.

raporuna göre değerlendirilmesine, Balık yetiştirme amaçlı kurulan küçük göl ya da büyük
havuza köy kenarından geçen küçük dereden
boru vasıtasıyla 200 metre uzaklıkta su taşımakta iken geçen yıllarda boruların tıkanması
nedeniyle işlevini yitirdiğinden buradaki tıkalı bulunan 200 metrelik mesafenin Aslanapa
Köylere Hizmet Götürme Birliği ya da Su ve
Kanal Hizmetleri tarafından açık kanal sisteme
çevrilmesinin temiz su akışına sebep olacağından bu konuda çalışma yapılması ve göletteki
balıkların telef olmadan yaşamalarının sağlanKöy muhtarının sulama amaçlı kullanmak masına dair komisyon hazırladığı raporu İl Geüzere sulama göleti talebinin DSİ tarafından nel Meclisine sunmuştur.
incelenip teknik heyetin olumlu ya da olumsuz

İHTİSAS KOMİSYONLARI

Tavşanlı ilçe özel idare müdürü, köy muhtarı ve komisyon üyelerimiz ile birlikte yerinde
yapılan inceleme neticesinde;
Şahin köyü Tavşanlı ilçesine 40 km. mesafede 400 nüfuslu tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan bir köyümüzdür. 3 öğretmen
50 öğrencisi bulunan ilköğretim okulu, ortaöğretim de ise 25 öğrenci ile taşımalı sistem
bulunmaktadır. Şahin köyü camisinin 1951 yılında yapıldığı, cami tavanında bulunan ahşap
işlemelerden dolayı Anıtlar Kurulunun Tarihi
eser vasfına aldığı ama herhangi bir tarihi eser
durumun olmadığı köylüler tarafından belirtilmiştir.

sıva dökülmeleri meydana geldiği, dökülmeler
sonucunda açığa çıkan taşıyıcı sistemin dış
hava koşullarına maruz kaldığı ve deformasyona uğradığı, caminin iç kısmında da yer yer
zemin bozulmalarının görüldüğü ve duvarlarda
çatlakların meydana geldiği gözlemlenmiştir.
Söz konusu tescili yapı için Röleve Projesi çizilmiş olup 20/03/2013 tarihinde Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca onaylanmıştır.
Restorasyon ve Restitüsyon projeleri çizdirilip
Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca
onaylandıktan sonra ve gerekli ödeneğin ayrılması durumunda restorasyon yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.” denildiğinden;

Öncelikle Anıtlar Kuruluna müracaat edilip caminin tarihi eser konumundan çıkartılıp
caminin tekrar yapılması uygun görülmektedir.
Anıtlar Kurulunun kararına göre İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından proje yapılıp caminin
restorasyonu için Anıtlar Kuruluna gönderilmeİl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştir- sine dair komisyon hazırladığı raporu İl Genel
me Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik ra- Meclisine sunmuştur.
porda; “Söz konusu caminin dış duvarlarında
Caminin kullanılmasının uygun olmadığı
görülmüş tehlikeli bir durumda bulunduğu tespit edilmiştir. Lakin yıkım veya tamiratın Anıtlar
Kurulunca izin verilmediği beyan edilmiştir.
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Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kütahya
İli Pazarlar İlçesi Uzuncaoluk mevkiinde bulunan 18.200,00 m2 yüzölçümlü 344 parselin
7.000,00 m2’ lik kısmının Pazarlar Belediyesine
tahsis edilmesi konulu idare teklifi komisyonumuza havale edilmiştir.
İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nün konuyla ilgili 10/08/2020 tarih
ve 7933 sayılı yazısında; “Pazarlar ilçesi 344
numaralı parselin 7000 m² lik kısmının tahsisi istenmektedir. Söz konusu parselin yaklaşık
10.000 m²’si göl aynası içeresinde kalmakta
olup parsel içerisinden geçen yola 5 metre
mesafeye kadar yaklaşmamak, tesis yapımında patlayıcı madde kullanmamak, kazı yapılacak ise kazı derinliğinin 2 metreyi aşmaması,
tesis yapım/işletme sırasında tüm güvenlik

önlemleri ile sorumlulukların (mal ve can güvenliği) üstlenilmesi, yapılacak tesis nedeniyle
gölete verilebilecek zararın giderileceğine dair
taahhüt verilmesi, tesisin evsel/kanalizasyon
atıklarının gölet suyuna karışmasını önlemek
ve yapılacak turizm tesis projelerinin İl Özel
İdaresi onayına sunmak şartları ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce sakınca yoktur.”
denildiğinden;
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kütahya
İli Pazarlar İlçesi Uzuncaoluk mevkiinde bulunan 18.200,00 m2 yüzölçümlü 344 parselin
7.000,00 m2’ lik kısmının Pazarlar Belediyesine 10 yıllığına tahsis edilmesine dair komisyon
hazırladığı raporu İl Genel Meclisine sunmuştur.

İHTİSAS KOMİSYONLARI

El sanatlarının geliştirilmesi için Gediz İlçemize bağlı Saruhanlar köyümüzde kaşıkçılık
el sanatı örnek alınarak, köylerimize ek gelir
sağlaması bağlamında küçük süsleme sanatı
üzerinde çalışma yapılması konulu önerge incelenmek üzere komisyonlarımıza havale edilmiştir.

hanlar köyü 100 hane 250 nüfuslu bir orman
köyüdür. Çok küçük atölye benzeri sağlıksız
ortamlarda üretim yapılmaktadır. Kaşıkçılık sanatının geliştirilmesi için maddi desteğe ihtiyaç
olduğu belirtilmiş olup bu konuda proje hazırlanması halinde İl Özel İdaresince proje ortağı
olunması ya da maddi katkı sağlanmasına dair
komisyon hazırladığı raporu İl Genel Meclisine
Gediz İlçesi Saruhanlar köyünde el sa- sunmuştur.
natlarına örnek kaşıkçılık yapılmaktadır. Saru-
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Komisyon üyeleri, Demirci Belediye Baş- patlamış ve suyun yaklaşık % 70 i sulamada
kanımız ve Simav İl Genel Meclis Üyesi Ahmet kullanılamamaktadır.
ŞİMŞEK ile beraber yerinde yapılan inceleme
neticesinde;
İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürlüğünce hazırlanan teknik raporda; “SiÖreyler Mahallesi yaklaşık 400 hane 700 mav ilçesi Öreyler Mahallesinde 1985 yılında
nüfusun, Çaysimav Mahallesi ise 290 hane yapılmış yer üstü sulama kanallarının borulu
400 nüfusun yaşadığı, geçimlerini tarım ve sisteme çevrilmesi talep edilmektedir. Yapılan
hayvancılıkla sağlayan Demirci beldesinin ma- incelemede, su alım noktası ile DSİ Teşkilahalleleridir.
tının yapacağı Öreyler sulama göleti ile aynı
noktada olup göletin yapılmasıyla 1985 yılında
Her iki mahallemizde yaklaşık olarak 850 yapılan tesis kullanımdan kalkacaktır. Söz kobüyükbaş, 1000 küçükbaş hayvan bulunmakta nusu talep mükerrer yatırıma neden olacağınolup yonca, mısır, darı yetiştirilmektedir. ağır- dan uygun görülmemiştir” denildiğinden;
lıklı olarak ta kiraz vişne ceviz elma fasulye domates, salatalık ve pırasa yetiştirilerek mahalle
Simav ilçesi Demirci Beldesi Öreyler Mahalkımızın geçimine katkı sağlamaktadır.
hallesine DSİ tarafından gölet yapılacağı teknik raporda belirtilmiş olup DSİ Müdürlüğü ile
Mevcut bulunan sulama kanalları 1985 yı- görüşülerek gölet yapım sürecinin uzun zaman
lında yapılmıştır. Kanal toplamda yaklaşık 1200 alacağının belirtilmesi halinde, kapalı boru sismetre açık kanal olarak yapılmıştır. Özellikle kış teminin yenilenmesi işinin İl Özel İdaresince
aylarında heyelan ve yağmur sularının taşıdığı sonuçlandırılmasına dair komisyon hazırladığı
taş ve kumlar yüzünden kanallar devamlı dol- raporu İl Genel Meclisine sunmuştur.
maktadır. Her yıl temizlendiği için de kanallar

