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BAŞKANDAN ÖNSÖZ

Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası’nın Değerli Üyeleri, Kıymetli Okurlarımız;

Bir UTSO Bülten ile daha sizlere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. COVID-19 salgını ve 
etkileri ne yazık ki tüm gündemimizi oluşturmaya devam ediyor. Özellikle tam kapanma 
döneminde üyelerimizi bilgilendirmek ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmalarını 
önlemek için yoğun çaba gösterdik. Değişen mevzuatları üyelerimize ulaştırmak ve 
ticari faaliyetlerin devam etmesini sağlamak için kurumlar ve siz üyelerimiz ile sürekli 
iletişimde olduk. 

İlimizdeki çözüm ortağı kurumlarımızla devamlı istişare halinde olarak, üyelerimizin 
sorun ve taleplerini tespit edip, ilgili bakanlık ve kurumlara aktarmak, çözümler 
bulmak konusunda yoğun mesai harcadık. Ayrıca siz üyelerimizin finans kaynaklarına 
ulaşabilmeleri için gayret gösterdik.

Pandemi nedeniyle üyelerimizin finansal dengesinin bozulduğunu, yeni destek ve kredilerin 
sağlanması gerektiğini her fırsatta ve mecrada dile getirdik. TOBB aracılıyla yaptığımız 
Bakanlıklar nezdindeki toplantılarda, üyelerimizin finansal olarak desteklenmesinin 
hayati önem taşıdığını ifade ettik.

Bu gayretlerimizin neticesinde odamızın öz kaynakları ve TOBB’un desteğiyle pandemi 
sürecinde ikinci kez TOBB Nefes Kredisini siz üyelerimizin kullanımına sunmuş olduk.
Bir yandan üyelerimizin talepleri ve finansal sorunlarının çözümü için rol üstlenirken bir 
yandan da projelerimizle ve faaliyetlerimizle Uşak ekonomisinin geleceğinde pay sahibi 
oluyoruz.

Uşak’ta yatırım-üretim ve istihdam saç ayağını geliştirmek için oda olarak ilimizdeki 
OSB’lerle eş güdümlü çalışmalar yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgelerinin ilimiz 
ekonomisine sağlayacağı katma değerin bilincindeyiz ve bu noktada üzerimize düşeni 
yapmaya devam edeceğiz. 

İlimizin lokomotif sektörü halinde bulunan geri dönüşüm sektörü için TOBB nezdinde 
girişimlerde bulunarak, Türkiye Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi’nin kurulmasında 
önemli rol oynadık. Bu mecliste ilimizden 4 temsilci bulunmaktadır. Geri dönüşüm ve atık 
sektörü meclisimiz, sorunlara getireceği çözüm önerileri ile sektörün uluslararası alanda 
önde yer almasını sağlayacaktır.

Online eğitimler ile üyelerimizin kurumsal gelişimlerine katkı sağlarken, webinarlarımızla 
güncel mevzuat değişiklikleri ve desteklerden anında haberdar olma ve uzmanlara 
birebir sorularını iletme imkanı sunduk. 

Bir ilin markalaşmasında coğrafi işaretli ürünlerin katkısı önemli rol oynamaktadır. Uşak 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak, coğrafi işaretlerle ilgili çalışmalarımıza bu yıl 5 yeni 
halka daha ekliyoruz. Daha önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek 
sahipliğini Odamızın üstlendiği Uşak halısının yanında, Eşme kilimi ve Uşak tarhanası 
ilimizin 3 coğrafi işaretiydi. Şimdi de yeni ürünler için girişimlerimizi başlattık. Uşak’ın 
tanıtımına yararlı olacağında hemfikir olduğumuz, Uşak helvamız, sarı ve siyah haşhaş 
ezmesi ve bunlarla birlikte kendine has özellikleri olan Uşak ev baklavası için de Türk 
Patent ve Marka Kurumu’na başvurumuzu yaptık. Kırmızı helva olarak bilinen gelin 
tatlımızada yıl sonuna varmadan başvuru yapacağız.

Yatırımcılarımıza, üreticilerimize yol gösterici bir kaynak olarak Uşak Üniversitesinde ki 
hocalarımızla ‘’Aromatik Bitkiler Nelerdir? Nasıl Yetiştirilir’’ ve  ‘’İşlenmesi ve Ekonomik 
Değerleri’’ üzerine rehber niteliğinde kitapçıklar hazırladık. Bu çalışmamız, Uşak yerelinde 
tıbbi ve aromatik bitki potansiyelinin fark edilmesi ve değerlendirmesi noktasında önem 
taşımaktadır.

Bir diğer kitapçığımızda üyelerimize kendimizi daha iyi anlatabilmek adına hazırladığımız 
“Neden UTSO” kitapçığı. Bu kitapçığımızda odamızın üyelerine verdiği hizmeti, üye gözüyle 
aktaran bir kitapçık oldu.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak geride bıraktığımız dönem gibi yoğun mesai 
harcayacak, Uşak ekonomisinin ve üyelerimizin sorunlarının çözümü için çaba 
göstermeye devam edeceğiz.

Üreten ve emek veren, iş ve aş veren tüccarımızın, sanayicimizin, esnafımızın yanında 
olmayı sürdüreceğiz.

 Bu düşüncelerle hepinize işlerinizde kolaylık, kazancınızda bereket diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle…

S. Selim KANDEMİR
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

 TOBB Yönetim Kurulu Üyesi



LOBİCİLİK &
TOPLANTI
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TOPLANTI&LOBİCİLİK

UŞAK TEKSTİL GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

TOBB 62. Sektör Meclisi (Geri Dönüşüm Ve Atık Sektörü) Kuruldu.

Uşak ekonomisine önemli bir katkı 
sağlayan, tekstil geri dönüşüm sektörünün 
gelişimine büyük katkı sağlayacak, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Geri 
Dönüşüm ve Atık Sektörü Meclisi kuruldu. 

Meclisin kurulmasında büyük destek 
veren başta TOBB Başkanı Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz.

Uşak, günlük 1700 ton kullanılmamış 
tekstil telefi ve kırpıntısı işleyerek, Türkiye 
tekstil geri dönüşüm sektörünün %72’lik 
kısmını karşılamaktadır.

Yaklaşık 110 geri dönüşüm firmasında, 
15000 kişiye istihdam yaratan Uşak tekstil 
geri dönüşüm sektörü, 450 milyon dolar 
ekonomiye katkı sağlamaktadır.

Geri Dönüşüm ve Atık Sektörü Meclis Yönetim Başkanlığı için; Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası S. Selim Kandemir ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç görevlendirildi. Geri 
Dönüşüm ve Atık Sektörü Meclisinde Uşak tekstil geri dönüşüm sektörünü temsilen 3 
temsilci yer alacak.

Geri Dönüşüm ve Atık Sektörü Meclisinde; sektörün gelecekteki rekabet gücünü 
arttırmak için raporlar hazırlanarak, geleceğe yönelik projeksiyonlar ve sektörel politika 
ve stratejiler oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca, meclis geri dönüşüm sektörüne ait 
mevzuatlarla ilgili çalışma yaparak, Türk geri dönüşüm ve atık sektörlerinin gelişimine 
katkı sağlayacaktır.



TOPLANTI&LOBİCİLİK TOPLANTI&LOBİCİLİK

TOBB TÜRKİYE ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ MECLİSİ BAŞKANLIK 
DİVANI SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ

UTSO ÜYELERİ ‘’HALKBANK PARAF KREDİ KARTI TEDARİK ZİNCİRİ 
FİNANSMANI’’ UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEKLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi, 
Başkanlık Divanı seçimi, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. 
Selim Kandemir ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Zeki Kıvanç’ın başkanlığında sektör temsilcilerinin yoğun ilgi ve katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucunda Meclis Başkanlığına oybirliğiyle ITC Invest Trading &Consulting 
AG Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur seçildi. Toplantıda ayrıca meclis bünyesinde 
kurulması planlanan alt komiteler hakkında istişarelerde bulunuldu.

S. Selim Kandemir yaptığı açılış konuşmasında; meclislerin kamu, özel sektör ve sektörel 
sivil toplum kuruluşlarını yasal bir zeminde buluşturan platform olduğunu vurguladı. Geri 
Dönüşüm ve Atık Sektörü Meclisinde; Uşak ekonomisinin de lokomotif sektörlerinden 
olan tekstil geri dönüşüm sektörü ve diğer atık ve geri dönüşüm sektörlerinde küresel 
olarak geliştirilen ve ortaya konan stratejileri yakından takip ederek, sektörün gelecekteki 
rekabet gücünü arttırmak, ülkeye ekonomik kazanım sağlamak adına planlamalar 
gerçekleştireceklerini belirtti. Meclisin oluşturulma aşamasında ortaya koyduğu 
vizyondan dolayı TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında, tedarik zincirinin güvenli 
işlemesi için imzalanan “Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” kapsamında 
hayata geçirilen protokol, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir ve Halkbank 
Uşak Şubesi Müdürü Ahmet Onur Gemicibaşı arasında imzalandı.

Protokol imza toplantısına, Halkbank 
1 Eylül Şube Müdürü Cemal İyikülah 
ve Sarayaltı Şube Müdürü Fatih 
Çömen’de katıldı.

Protokolden, TOBB ve bağlı 365 oda 
ve borsa üyeleri ile 61 sektör meclisi 
üyesi, Halk Bankası’nın kartlı ödeme 
sistemiyle, alım ve satımlarda 540 
güne kadar vade ve düşük maliyet 
avantajlarından faydalanacak.



KANDEMİR BLOOMBERG TV’YE KONUK OLDU ŞEKERBANK’TAN UTSO ÜYELERİNE ÖZEL FİNANSMAN İMKÂNI

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir, Bloomberg 
TV kanalında yayınlanan ‘’30 Dakika’’ programına canlı telefon bağlantısı ile katılarak 
Zeliha Saraç’ın, Uşak’ın düşük riskli iller arasında yer alması ile ilgili başarısını değerlendirdi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Oda üyelerine yönelik yapılan anlaşma 
ve protokollere bir yenisi daha eklendi. Üyelerinin finansa erişimine yeni bir 
alternatif kazandırmak amacıyla Şekerbank ile hayata geçirilen protokol 
kapsamında Oda üyeleri ticari krediler için cazip ve avantajlı imkanlardan 
yararlanabilecekler.

Protokol, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir ve Şekerbank Uşak 
Müdürü Vural Laleli arasında imzalandı.

Protokol ile UTSO üyesi KOBİ’ler, 3 ay ödemesiz dönemli veya 3 ayda bir 
taksit ödemeli, 36 aya varan vade seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek. Ayrıca ilk kez POS kullanan KOBİ’lere ise ilk 3 ay POS kira muafiyeti 
sağlanacak.

TOPLANTI&LOBİCİLİK TOPLANTI&LOBİCİLİK



UTSO’DA MARKA, PATENT, TASARIM VE SINAİ MÜLKİYET
HAKLARI PANELİ DÜZENLENDİ

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI
HASAN BÜYÜKDEDE İLE TOPLANTI

Odamız üyelerini fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirmek ve ilimizde 
farkındalık oluşturmak ve ‘’Patent, Faydalı Model, Marka, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi 
İşaret’’ başvuru ve tescil sonrası işlemleri hakkında bilgilendirmek amacıyla Türk Patent 
ve Marka Kurumu, odamız ve Uşak Üniversitesi iş birliğiyle online olarak ‘Sınai Mülkiyet 
Hakları’ eğitimi düzenlendi.

Online olarak düzenlenen eğitim; Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip 
Asan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çalıkuş’un açılış konuşmalarıyla başladı.

Çalıkuş; ‘’Oda olarak sınai mülkiyet başvurularında ticarileşecek konuların üzerine 
odaklanmak gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle 2005 yılında odamız bünyesinde Türk 
Patent ve Marka Kurumu bilgi dokümantasyon birimini açmıştık. Türkiye’de ilk kurulan bilgi 
dokümantasyon birimleri arasında yer alan kurumumuz 16 senede önemli çalışmalara 
imza attı. Geçen sene üniversitemizde de kurulan bu birimlerle ilimizin katma değerli 
ürün ve markalar konusunda daha ileri gideceğini düşünüyorum’’ dedi.

Programın ikinci bölümünde Ece Baydar patent ve faydalı model temel kavramları, Murat 
Dönertaş marka kavramı, tescili ve tescil sonrası işlemleri, Melis Mutlu tasarım tescili ve 
tescil sonrası işlemleri hakkında bilgiler aktardı.

Uşak’taki organize sanayi bölgelerinin 
altyapı, üstyapı ve kamulaştırma ile ilgili 
sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü 
toplantıya UTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Selim Kandemir, Uşak Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Vakkas Dok, Banaz Belediye Başkanı Zafer 
Arpacı katıldı.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim 
Kandemir, Uşak 3. Organize Sanayi Bölgesi 
alanı genişleme talepleri ile birlikte yeni 
kurulan Banaz Organize Sanayi Bölgesi 
çalışma planlarını özetleyerek, sorun ve 
çözüm önerilerini Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye 
iletti.

TOPLANTI&LOBİCİLİK TOPLANTI&LOBİCİLİK



ÜNİVERSİTE DANIŞMA KURULU’NUN İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ ERASMUS PROGRAMI VE AB DESTEKLİ FONLAR BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI

UŞAK SANAYİSİ, GENÇ BEYİNLERİ KAZANACAK

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim 
Kandemir, Uşak Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Ekrem Savaş başkanlığında 
gerçekleşen “Üniversite Danışma Kurulu 1. 
Toplantısı” katıldı.

Kurul, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları 
ile ortak planlamalarla üniversite - sektör 
işbirliği arttırılması alanında çalışmalar 
hedeflemektedir.

Dışişleri Bakanlığı A.B. Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Sayın 
Bülent Özcan katılımıyla Erasmus programı ve AB destekli fonlar hakkında bilgilendirme 
toplantısı gerçekleşti.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir’in de katıldığı 
toplantıda, meslek okullarına yönelik proje fikirleri konuşuldu.

Toplantıya ayrıca Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, Uşak Üniversitesi, Zafer Kalkınma Ajansı, 
Uşak Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları temsilcileri katıldı.

UŞAK SANAYİSİ, GENÇ BEYİNLERİ KAZANACAK
Zafer Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişimi 
Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 
ilk 4’e kalarak ön başvuruyu geçen proje 
kapsamında kurulması planlanan “US-
TECH Ön Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi” 
toplantısı Uşak Üniversitesinde gerçekleşti.

UTSO’nunda proje ortağı olduğu toplantıya 
UTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Coşkun Güngör ve UTSO Genel Sekreteri 
Caner Urhan katıldı.

Proje kapsamında; Deri, Tekstil ve 
Seramik alanlarında, bölgesel kalkınmayı 
hızlandırması ve girişimcilik ekosistemini 
canlandırması hedeflenmektedir. 
Öğrenciler, farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren firmalarda; e-ticaret, dış-ticaret, 
prototipleme gibi çeşitli konularda eğitimler 
alacak ve bu öğrencilerimizin Uşak’taki 
firmalarda istihdamı sağlanacak.

TOPLANTI&LOBİCİLİK TOPLANTI&LOBİCİLİK



TOPLANTI&LOBİCİLİK TOPLANTI&LOBİCİLİK

ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ MECLİSİ SEKTÖRÜN 
SORUNLARINI MASAYA YATIRDI TOBB MARMARA VE EGE BÖLGESİ TOPLANTISI

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir, online 
olarak gerçekleştirilen ‘’TOBB Türkiye Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi’’ toplantısına 
katıldı.

Meclis Başkanı Ali Kantur başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ‘’Atık ve Geri Dönüşüm’’ 
sektörlerine yönelik sorunlar ve öneriler istişare edildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir yaptığı açılış konuşmasında; dünyada 
trendin değiştiğini ve artık büyük markaların geri dönüştürülmüş hammaddeleri 
talep ettiğini ifade etti. Kandemir ayrıca, TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisinin 
kurulmasının da TOBB’un ve Türkiye’nin bu konuya verdiği önemi ortaya koyduğunu 
sözlerine ekledi.

Alt Komitelerden Sorumlu Meclis Başkan Yardımcılarının gerçekleştirilen alt komite 
toplantılarına dair sunumlar gerçekleştirdiği toplantıda, sektörün güncel ve ivedi çözüm 
bekleyen sorunlarına dair Meclis Üyeleriyle istişarelerde bulunuldu.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir, TOBB 
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ‘’TOBB Marmara ve Ege 
Bölgesi Toplantısı’’ na katıldı.

Oda ve Borsa başkanlarının videokonferans aracılığı ile bir araya geldiği toplantıda, 
sektörel sorunlar ve öneriler istişare edildi.



TOPLANTI&LOBİCİLİK

TOBB 76.-77. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir’in Ankara 
TOBB binasında, UTSO Meclis Başkanı İsmail Karaman ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası 
TOBB Delegelerinin online katılımıyla TOBB 76. ve 77. Genel Kurulu gerçekleşti.

EĞİTİM
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YENİ İŞ HAYATININ DİNAMİĞİ ‘’UZAKTAN ÇALIŞMA İŞ
MODELLERİ’’ UTSO’DA ANLATILDI

PANDEMİ İLE İŞ HAYATININ ÖNEMLİ PARÇASI OLAN
SANAL FUAR NEDİR? UTSO’DA KONUŞULDU

EĞİTİMEĞİTİM

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), üyelerinin kurumsal gelişimlerine katkı sağlamak 
amacıyla, eğitim ve bilgilendirme toplantılarına online olarak devam ediyor.

2021 yılının ilk eğitimi, pandemi dönemi ile birlikte özellikle iş hayatının yeni dinamiği 
haline gelen, pek çok şirketin kalıcı hale getirdiği ‘’Uzaktan Çalışma İş Modelleri’’ hakkında 
gerçekleşti.

Zeki Yüksekbilgili’nin sunumu ile gerçekleşen eğitimde; yöneticilik kavramı ile birlikte 
profesyonellik, çalışan ihtiyaç analizi gibi ön bilgilerinden sonra ‘’Uzak Ekipleri Yönetme’’ 
kavramı üzerine bilgiler aktarıldı. Yüksekbilgili, özellikle iş analizi ve ekip yönetmekte 
kullanılan Grow Modeli,14 Dakika Modeli, Fil Görevleri gibi kavramları örnek uygulamalarla 
anlattı. Bu analiz ve modellemelerden çıkacak sonuçlarla çalışanlara sorumluluk 
verilmesinin önemi üzerinde durarak, geleceğin vazgeçilmez çalışma sisteminin Uzaktan 
Çalışma Modelleri olduğunun altını çizdi. Dünyada pek çok şirketin uzaktan çalışmayı 
kalıcı hale getirdiğini, bu değişim için geç kalınmamasını tavsiye etti.

Covıd-19 pandemisi nedeniyle iptal edilen fuarların yerini hızla sanal fuar organizasyonları 
aldı. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), üyelerinin pazar arayışına destek olmak 
amacıyla dijital ortamda fuara nasıl hazırlanılır, stand nasıl açılır, görüşme nasıl yapılır 
gibi konularını içeren ‘’Sanal Fuara Hazırlık’’ eğitimi düzenledi.

Fuarista’nın kurucusu Mehmet Dükkancı katılımcılara; sanal fuara katılmadan önce 
bilmeleri gereken temel kavramları, sözleşme aşamasında sormaları gereken kilit 
soruları, fuara nasıl hazırlanmalı, fuar günlerinde sanal fuarda nasıl çalışılmalı, fuardan 
sonra da sonuç almak için ne yapmaları gerektiği gibi konuları deneyimleri ile bir aktardı.
Son bölümde katılımcıların sorularına yanıt veren Dükkancı, 15 yıldır sanal fuarlar 
düzenlendiğini fakat pandemi ile birlikte firmaların hızlı bir adaptasyon süreci 
yaşadıklarını, ikili görüşmelerle iş bağlantılarının katlandığına dikkat çekerek, sanal 
fuarların vazgeçilmez olarak hayatımıza girdiğini belirtti.



EĞİTİMEĞİTİM

DİJİTAL DÜNYADA VE SOSYAL MEDYADA İMAJ YÖNETİMİNİN 
ÖNEMİ ONLİNE PROGRAMDA ANLATILDI UTSO’DA GÖRÜNMEYEN TEHDİT SİBER ZORBALIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) akademi 
işbirliği ile “Dijital Dünyada ve Sosyal Medyada İmaj Yönetimi’’ eğitimi zoom programı 
üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

Pandemi süreci neticesinde hayatımıza giren, fiziksel ve sosyal mesafeli çalışma, 
yönetim ve organizasyon dönüşümü ile dijital platformlarda imaj yönetiminin önemini 
bir kat daha arttığını vurgulayan eğitmen Ekin Kopkiman, yeni medya yaklaşımı ve 
sosyal medya kullanımının gücü konularında bilgiler aktardı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), yaygınlaşan internet ve sosyal medya kullanımı 
ile birlikte özellikle çocuklar üzerinde önemli bir tehdit oluşturan Siber Zorbalığa dikkat 
çekmek için Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 
Perihan Solmaz sunumuyla bir bilgilendirme gerçekleştirdi.

Solmaz, özellikle ebeveynlerin çocuklarının uğradığı siber zorbalıkları fark etmelerini ve 
çocuklarını bu durumlara karşı korumaları gerektiğini ifade ederek, siber zorbalığın ne 
olduğu ve yol açabileceği zararlar konusunda bilgiler aktardı.

Son bölümde siber zorbalığa karşı neler yapabiliriz anlatan Perihan Solmaz, bu konu 
hakkındaki cezai yaptırımlardan da bahsetti. Solmaz; ‘’Önlemek için farkında olmalıyız. 
Çocuklara bireylere öğretmeli ve öğretmeliyiz, bu konuda ki bilgileri paylaşım içinde 
olmalıyız’’ diyerek sözlerine son verdi.



EĞİTİMEĞİTİM

ŞİRKETLERİN GELİŞİMİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ UTSO’NUN 
EĞİTİMİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

COVİD-19 VE PANDEMİ SÜRECİNDE AİLE İÇİ İLETİŞİM EĞİTİMİ ONLİNE 
OLARAK UTSO’DA GERÇEKLEŞTİ

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), üyelerinin ihtiyaçlarına göre farklı konularda 
belirlediği eğitimlere online olarak devam ediyor.

‘’İnsan Kaynakları, Verimlilik ve Aidiyet’’ eğitiminde, bugünün iş dünyasında insan 
kaynakları yönetiminin önemi vurgulandı.

Kurumun ve çalışanların değişmeyen üç ortak alanının verimlilik, ilişkiler ve kalite 
olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan eğitmen Sevtap Yasin, verimliliğin doğru 
işgücü planlaması ile başladığını belirtti. İşbirliği ortamının verimliliğe katkısı, motivasyon 
ve takım olma bilincinin şirketlerin başarısındaki rolü konularını örnek uygulamalar ve 
ipuçları ile aktardı.

Eğitim, UTSO üyelerinin sorularını ve örnek uygulamalarını aktardığı bölüm ile son buldu.

Çin’de ortaya çıktıktan sonra, üç ay gibi kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına 
alan Covid-19 ve beraberindeki pandemi süreci ile aile içi iletişimde yaşanan sıkıntılar 
ve çözüm yolları önerilerini içeren ‘’Pandemi Döneminde Aile İçi İletişim’’ eğitimi, Uşak 
Üniversitesi SHMYO Öğr. Gör. Dr. Ebru Başkaya, sunumuyla gerçekleştirildi.

Başkaya, ‘’Covid-19 pek çok bireyi zor seçimlerle karşı karşıya bıraktı ve bireysel 
alışkanlıkları ve sosyal yaşantıyı büyük ölçüde değiştirdiği söylenebilir. Herşey, sağlıklı bir 
iletişim hoşgörü ve şefkatin merkezi olan ailede başlar’’ diyerek, aile içi iletişimin önemine 
dair konularda bilgiler aktardı. Başkaya, bu dönemde uygulanabilecek, bireysel ve aile 
içi sorunlara dair çözüm önerilerini de aktararak sunumuna son verdi.



Uşak Ticaret ve Sanayi Odası pandemi sürecinde de üyelerine yönelik eğitim ve 
bilgilendirmelere devam ediyor.

Firmaların bulundukları sektörde tüketiciye karşı sorumlulukları, tüketicilerin hakları ve 
firmaların dikkat etmesi gereken konuların aktarıldığı “Tüketicinin Korunması Kanunu 
açısından Firmaların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar” bilgilendirme semineri düzenlendi. 
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ilgili kanunlar hakkında bilinçlendirilmesi 
amacıyla düzenlenen seminerde, Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti Şube 
Müdürü Mehmet Kurnaz sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumun ardından, firmaların 
sorularını yanıtlayan Kurnaz, firmalara açık kapı stratejisi uyguladıklarını ve her türlü 
sorularını kurumlarına iletebileceklerini belirtti.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), sektörlere özel konularda bilgilendirme faaliyetlerine 
devam ediyor.

Avukat Fatih Üç tarafından, özellikle sigorta acentelerine ve çalışanlarına yönelik bilgilerle, 
Poliçe düzenlenirken nelere dikkat edilmeli ? Kasko Sigortası teminat kapsamında hangi 
hasarlar ödenmez ? Trafik sigortasının kapsamı rücu sebepleri nelerdir? gibi konularla 
‘’Oto Kazada Sorumluluk’’ eğitimi online olarak gerçekleşti.

Örnek vakalar ve püf noktaları ile sunumunu gerçekleştiren Üç, sigorta sektörüyle yeni 
tanışanların sigorta piyasasını tüm aktörleri ile kavramları; teknik ve hukuki konularda 
yeterli bir ön bilgiye sahip olmaları, sigortacılığı bir bütün olarak görmelerinin önemli 
olduğunu belirtti.

FİRMALAR AÇISINDAN TÜKETİCİ HAKLARINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR

UTSO’DAN SİGORTACILARA YÖNELİK EĞİTİM WEBİNAR ÜZERİNDEN 
GERÇEKLEŞTİ

EĞİTİMEĞİTİM



Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), işletmeler için özellikle Covid-19 Pandemi dönemi 
ile birlikte önemi daha da anlaşılan ve firmalar için önemli maliyet merkezlerinden biri 
olan depo ve stok yönetimi ile ilgili ‘’ Pandemi Döneminde Etkin Depo ve Stok Yönetimi’’ 
eğitimi online olarak gerçekleşti.

Eğitmen M. Serhat Öztürk; ‘’Stok yönetimi üretim ve arz sürecini doğrudan etkilemektedir. 
Bir işletmenin devamlılığı ve karlılığı için hayati önem taşımaktadır. Günümüzün ekonomik 
koşulları stokları her düzeyden yöneticiyi ilgilendiren bir sorun haline gelmiştir. Stoklar 
bütün departmanların karar alma sürecini etkileyen unsurlardır. Ekin bir stok sisteminde 
her departmanın, özellikle de üretim planlama ve satış departmanlarının rolü vardır. 
İşletme yöneticisinin ana amacı stokları katlanılması gereken maliyetler olarak görmek 
ve bu maliyetleri minimize etmek olmalıdır’’ dedi.

Eğitimde; Stok Planlama, Depo Yönetimi Stratejileri, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Stok 
Yönetimi Performans Değerlendirme Teknikleri, Stok Maliyetleri ve Maliyet Düşümünün 
Sağlanması İçin İpuçları gibi konulara değinilerek, katılımcıların soruları cevaplandı.

Görsel mağazacılık ve vitrin tasarımı konusunda çok sayıda ödül alan Mine Erkan’ın 
sunumuyla ‘’Görsel Düzenleme ve Alan Yönetimi Eğitimi’’ online olarak gerçekleşti.

Eğitmen Mine Erkan, “Görseli ve alan yönetimi düzenli, uygun ve güzel yapılmış bir mağaza 
iyi bir satış elemanı kazanmış demektir” diyerek özellikle pandemi ile birlikte değişen 
pazarlama ve perakende alanındaki trendler, yeni görsel mağazacılık uygulamaları ile 
bu uygulamaların markanın imajına yönelik etkileri gibi konuları değerlendirdi.

Eğitimin ikinci bölümünde ise; kadın, erkek, çocuk giyim, ayakkabı, çanta mağazaları, 
mobilya, ev tekstili ve aksesuarları mağazaları, hızlı tüketim ve gıda mağazaları için 
düzenleme önerileri örneklerle paylaşıldı.

MÜŞTERİ VE VERİMLİLİK ODAKLI İŞLETME İÇİN DEPO VE STOK YÖNE-
TİMİNİN ÖNEMİ

SEKTÖRLERE YÖNELİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ İLE 
‘’GÖRSEL DÜZENLEME VE ALAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ’’ GERÇEKLEŞTİ

EĞİTİMEĞİTİM



EĞİTİM

EXİMBANK KREDİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME GERÇEKLEŞTİ

Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında ihracatçılara yönelik ‘’Türk Eximbank Kredi ve Sigorta 
Programları Bilgilendirme Toplantısı’’ online olarak gerçekleştirildi.

Türk Eximbank’ın vermiş olduğu ihracat kredileri ve sigorta programlarının içerikleri, 
oranları, vadeleri gibi konularda daha etkin bir şekilde yararlanılabilmesini sağlamak 
amacıyla düzenlenen webinarda; Bölge Müdürü Gülom Timurhan, Denizli Şube Müdürü 
Mehmet Yıldırım, Sigorta Müdür Yardımcısı Selma Altundiş, Krediler Uzmanı Salih Kayhan 
sunumlarını gerçekleştirerek katılımcıların sorularını yanıtladı.

DESTEKLER

w w w . u s a k t s o . o r g
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KOBİ’LERİ RAHATLATACAK FİNANSMAN ANLAŞMASI UTSO ÜYELERİ SÜRAT KARGO İLE DAHA AVANTAJLI HİZMET ALACAK

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, TOBB ile Halkbank arasında imzalanan 
“Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması” lansman 
toplantısına videokonferans aracılığı ile katıldı.

TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan ve 
365 Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen protokolle, alıcı 
ve satıcının tahsilat, finansman sıkıntısı çekmeden ticaret yapması hedefleniyor.
Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkânıyla ödeme esnekliği 
sunan TOBB ve Halkbank anlaşmasından 1,5 milyon işletme yararlanabilecek.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), üyelerinin kargo gönderilerinin şirket giderleri 
arasında önemli bir yer tutmasından hareket ederek, Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım 
Hizmetleri A.Ş. ile özel bir protokol imzaladı.

İmzalanan protokol ile UTSO üyeleri, indirimli kargo fiyatı avantajlarından yararlanabilecek.
Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ile imzalanan protokol gereği giden 
kargolar için uygulanacak genel kargo taşıma hizmet ücretleri 

!!!Ekteki tabloya yer  ver !!! bu yazı yer 
almayacak

Not: Yanda  parça başı fiyatlar olup, 
adresten alım, adrese teslim, sigorta ek 
hizmeti hariç, EPH ve KDV hariçtir.
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TOBB ve GOOGLE İŞBİRLİĞİ İLE İŞLETMENİZİ DİJİTALE TAŞIYIN TOBB ve ÇİÇEK SEPETİ İŞBİRLİĞİ

İşinizi internete taşımak için ihtiyacınız 
olan ürün, araç ve rehberliği Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 
GoogleTR iş birliğinde gerçekleşen anlaşma ile 
yararlanabilirsiniz.

Dijital ekonomide büyümek için ihtiyacınız olan 
ürün, araç ve eğitimleri keşfedin.

Dijital ekonomide büyümek için ihtiyacınız olan 
ürün, araç ve eğitimleri keşfedin.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ÇiçekSepeti iş birliği ile kadın girişimcilerin 
e-ticaret yoluyla işlerini büyütmeleri desteklenecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ve ÇiçekSepeti iş birliği ile kadın girişimcilerin e-ticaret yoluyla işlerini büyütmeleri 
desteklenecektir.

 Kadın Girişimcilerimize Özel Programımıza Kimler başvurabilir?
1) Kendi adınıza kurulan bir işletmeniz varsa,
2) Bu işletmedeki payınız 51% ve üzerinde ise,
3) Adi Ortaklık şirket türünde iki ortağın da girişimci kadın olması durumunda
 Sağlanacak İmkanlar:
*Satışlar üzerinden alınan komisyonlarda 20.000 TL’ye kadar %0 komisyon
*1 yıl Listeleme Bedeli muafiyeti
*250 TL site içi pazarlama bütçesi
*Eğitim desteği

“Pazaryerinde kendi ürünlerimi satmak istiyorum” başlığından başvuru yapmalarını 
rica ederiz.

Kampanyayla ilgili detaylara https://www.ciceksepeti.com/ciceksepetinde-satis-yap 
linkinden ulaşabilirsiniz.
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 2021 NEFES KREDİSİ
Sayın Üyemiz,
Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere 
uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 
Bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya 
alınacaktır.
Nefes Kredi Paketi ile;
 • Yıllık cirosu 10 Milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre 
yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret 
Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.
 • 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL,
 • Cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi 
kullanabilecektir.
 • TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek 
projeye katkı sunacaktır.
 • İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes 
Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacaktır.
 • Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz 
oranı yıllık %17,5 olarak belirlenmiştir.
 • Protokol imzalanan bankalar ile KGF’ye ödenecek %0,03 kefalet başvuru 
bedeli ve  komisyonu ile %1 banka komisyonu dışında üyelerden herhangi bir masraf 
ve komisyon talep etmeyecektir.
Katılımcı Bankalar
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • Türkiye İş Bankası A.Ş.
 • T.Garanti Bankası A.Ş.
 • Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
 • Akbank T.A.Ş.
 • Denizbank A.Ş.
 • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
 • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Bilgilerinize Sunarız.



ZİYARETLER
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UTSO YÖNETİMİ TEKNOPARKI ZİYARET ETTİ

UTSO Yönetimi Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Teknopark Uşak binasında 
incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar ve Uşak’ta bulunan iki yükseköğretim kurumu ortaklığında kurulan İlk 
Teknopark olma özelliğine sahip olan ‘’ Teknopark Uşak’’ta heyete Uşak Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş eşlik etti. Firmaların Ar-Ge ve İnovasyon alanlarında 
çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlayan teknoparkı gezen heyet, yatırım avantajları 
ve destekler konusunda bilgi aldı . Üniversite ve sanayi iş birliğiyle teknoloji gelişimine 
katkı sağlayacak Teknopark, Uşak ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

ZİYARETLER



ZİYARETLERZİYARETLER

CHP’DEN UTSO’YA ZİYARET

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA ZİYARET

UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Öztunç ve beraberindeki 
heyet UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim 
Kandemir’i ziyaret etti.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Coşkun Güngör ve Meclis Başkan Vekili Basri Yıldırım, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent 
Şahin’i ziyaret etti.

Ziyarette Meslek Okulları Müdürleri ile de bir araya gelinerek işbirliği protokolleri ve mesleki 
eğitimde yurt dışı staj imkanları gibi konulara da değinildi.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. 
Selim Kandemir, TOBB Başkanı 
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu 
başkanlığında Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Sayın Murat 
Kurum ile bir araya geldi.



ZİYARETLERZİYARETLER

UTSO’DAN SAĞLIK OCAKLARINA MORAL ZİYARETİ

SGK MÜDÜRÜNDEN KANDEMİR’E ZİYARET

TOBB YÖNETİMİNDEN ANITKABİRE ZİYARET

Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası (UTSO) 7. ve 8. Meslek 
Komite ( Gıda İmalatı ve Gıda 
Toptancıları Sektörleri) üyeleri, 
ilimiz sağlık ocaklarında 
çalışan personel ve doktorlarla 
bir araya gelerek yoğun iş 
tempolarında bir nebze de olsa 
mola vermelerine vesile oluyor.

TOBB 76. - 77. Genel Kurulu kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyarete, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir 
de katıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uşak İl 
Müdürü İbrahim Öztürk, Uşak Ticaret ve 
Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı S. Selim Kandemir’i ‘’Sosyal 
Güvenlik Haftası’’ kapsamında ziyaret 
etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Kandemir, İbrahim Öztürk’e 
Sosyal Güvenlik Haftası için tebriklerini 
ileterek, çalışmalarında başarılar 
diledi.



ZİYARETLER

SGK MÜDÜRÜNDEN KANDEMİR’E ZİYARET

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir, UTSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Osman Çalıkuş ve Coşkun Güngör, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Simav Ticaret ve Sanayi Odası, 
Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimlerine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde bölge ekonomisi ve pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar hakkında 
istişarede bulunuldu.

Aynı zamanda, eşini kaybeden Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin’e ve 
Başkan Yardımcısı Ali Rıza Güneş’in vefatından dolayı Gediz Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetimine, taziye ziyaretinde bulunuldu.

UTSO KGK

w w w . u s a k t s o . o r g



UTSO KGKUTSO KGK

UTSO KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ‘’FİNANSAL BİLİNÇ EĞİTİMİ’’
ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİ

KADIN GİRİŞİMCİLERE MOBİL FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Teknik Üniversitesi, Coca-Cola ve 
Habitat işbirliğinde gerçekleştirilen ‘’Kız Kardeşim Projesi’’ kapsamında, Uşak Ticaret 
ve Sanayi Odası (UTSO) katkıları ve UTSO Kadın Girişimciler Kurulu Organizasyonuyla 
‘’Bireyler için Finansal Bilinç Eğitimi’’ düzenlendi.

Banu Müderrisoğlu sunumuyla gerçekleşen eğitimde; katılan katılımcılarla hem teorik 
finansal konular üzerinde hem de gündelik yaşamımızda karşımıza çıkan durumlar 
hakkında fikir alışverişinde bulunularak bütçe, hedef, borçlar, birikimler kavramları 
üzerinde duruldu.

Uşak TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı, Aysel Karaman, Uşak Kadın Girişimciler 
Kurulu olarak Kız Kardeşim Projesi’nin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını 
belirterek; ‘’Bizler eğitimler, kurslar ve kurum destekleri ile üreten, istihdam yaratan, 
katma değer kazandıran, kendi evine ve aynı zamanda yaşadığı bölgeye ekonomik 
açıdan değer katan girişimci kadınları artırmayı hedefliyoruz. Kadınının gücünü harekete 
geçirmeyi amaçlıyoruz. Bütün katılımcı kadınlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Teknik Üniversitesi, Coca-Cola ve 
Habitat işbirliğinde gerçekleştirilen ‘’Kız Kardeşim Projesi’’ kapsamında, Uşak Ticaret ve 
Sanayi Odası (UTSO) katkıları ve UTSO Kadın Girişimciler Kurulu Organizasyonuyla ‘Mobil 
Fotoğrafçılık Eğitimi’’ düzenlendi.

Evde veya atölyelerde ürettikleri ürünleri internet veya sosyal medya aracılığı ile 
pazarlamak isteyen kadınların mobil fotoğrafçılık konusunda becerilerinin artması 
amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, eğitmen Ayşegül Şeker; akıllı telefonlar ile fotoğraf 
çekmek, ışık, zaman ve kompozisyon yaratmak, evdeki eşyalar ile stüdyo kurulumu ve 
fotoğraf düzenleme uygulamalarına örnek videolarla anlattı.



UŞAK TOBB MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ KÜTÜPHANESİNE 
DESTEK

UTSO KGK

UTSO Kadın Girişimciler Kurulundan, Uşak TOBB Mesleki Teknik Ve Anadolu Lisesi 
Kütüphanesine Kitap Desteği.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, eğitim ve öğretime destek çalışmalarına devam ediyor.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası destekleri ile faaliyetlerine devam eden, TOBB Uşak 
Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, öğrencilerinin derslerinin tamamlayıcısı olan okul 
kütüphanesinin kitap ihtiyacına destek oldu.

DUYURULAR
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T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan Odamıza iletilen yazıda, işletmeler tarafından ikinci el 
otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde model yılına 
göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin altındaki ikinci el otomobiller ve arzı 
satışları için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz 
raporunun alınması zorunlu olup Bakanlık ile Noterler Birliği arasında gerçekleştirilen veri 
paylaşımına istinaden İkinci El Araç Alım Satım İşlemlerinde, Satış İşleminden Önce 
Ekspertiz Raporunun Sistem Üzerinden Sorgulanacağı bildirilmiştir.

İlgili yazı: https://usaktso.org/images/haber/thumbs/Basin_Haber/2021/Mayis_21/
eksper/Ekspertiz.pdf

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında 
gayrimenkul danışmanlarına 100 saatlik eğitim şartı getirilmiştir.

TOBB koordinasyonunda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Sahibinden.com 
işbirliğinde ücretsiz eğitimler tasarlanmıştır.

Taşınmaz ticareti için 100 saat, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti için ise 35 saat sürecek 
eğitimler, yıl boyunca üyelerimize online ortamda ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara ayrıca TOBB ETÜ tarafından başarı sertifikası verilmekte 
olup açılan ilk dönem eğitimlerinde 430 kişi başarı sertifikası almaya hak kazanmıştır.
Eğitime katılanların başarı sertifikası alma oranı %94’tür.

Detayları ve eğitim tarihlerine  www.uzmanlik.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Eğitimler yıl boyu devam edecek olup www.uzmanlik.com adresinden üyeler kayıt olarak 
kullanıcı adı ve şifre ile eğitime dahil olabilecektir.

Saygılarımızla,

DUYURULAR DUYURULAR

İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMDA EKSPERTİZ RAPORU UYGULAMASI 
HAKKINDA

EMLAK VE İKİNCİ EL TAŞIT TİCARETİ İÇİN MESLEKİ
UZMANLIK EĞİTİMLERİ



NEDEN UTSO KİTAPÇIĞI YAYINLANDI 7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’na Neden Üye Olmalıyım, Görevleri Nelerdir?, Ne Gibi 
Faaliyetlerde Bulunur? gibi soruların cevap bulduğu Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) 
hizmet, faaliyet, etkinlik, proje, destekler ve başarılar gibi çalışmalarının özetlendiği 
kitapçık hazırlandı.

1891’den beri ilimizin ekonomisi ve refahı için faaliyet gösteren Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası, kent ticaretinin, kültürel ve sosyal yaşamının şekillenmesinde aktif şekilde yer 
almıştır.

Gerçekleştirildiği projeler ve uygulamalarla çağımızın yeniliklerini ilimiz sanayicisine ve 
tüccarına anlatmaya ve özümsetmeye devam ediyor.

İhracatı ve kentteki üretimi ile istihdamı artıracak birçok çalışmaya öncülük etmektedir.
UTSO, kentin birçok öncü kurumunun kuruluşunda (Zafer Teknopark, Uşak OSB, Karma 
OSB gibi pek çok işletme ve kurumda), ekonomik büyümede itici güç olmalarında ana 
yapı taşlarından birisi olmuştur.

Özellikle son yıllarda müthiş bir hızla gelişen teknolojinin, dünyadaki iş yapış sistemlerinin, 
yönetim sistemlerindeki değişime ayak uydurmuş, başarılı uygulamalar ile fark 
yaratabilmiş bir Oda olmuştur.

Bu kaynakta, Odamızın üyelerimize yönelik hizmetleriyle ilgili lobicilik, online hizmet, 
eğitim, dış ticaret, proje, danışmanlık gibi başlıklarda çalışmalarını özetlemeye çalıştık.
UTSO, dün olduğu gibi bugün de, Uşak ve Türkiye için değer üreten kurumlardan birisi 
olma bilinciyle, ülkemizde birçok ilke imza atmaya ve kentinin vizyonunu belirlemede 
öncü olmaya devam edecektir.

Üyelere yönelik hizmetlerin özetlendiği kitapçığa web sayfamızın Kurumsal Bölümü alt 
bölümlerinden ulaşabilirsiniz.

Odamız aidat borçları, vergi ve cezaları, sigorta primleri, gecikme faizi, idari para cezaları, 
KYK borçları ile ilgili borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili “Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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UŞAK’TA YETİŞEN VE YETİŞTİRİLEBİLECEK TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 
KİTAPÇIĞI YAYINLANDI TOBB İKİLİ ODA PLATFORMU’NU TAKİP EDİN

Uşak’ta Yetişen ve Yetiştirilebilecek Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Neler? Nasıl Yetiştirilir? 
Nerede Kullanılır? Kullanım alanları, ekonomik değerleri neler?  gibi bilgilerin yer aldığı ‘’ 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği’’ ve ‘’Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler İşlenmesi ve Ekonomik 
Değerleri’’ kitapçıkları yayınlandı.

Son yıllarda ülkemizde de tıbbi ve aromatik bitkilerin ve bunlardan elde edilen ürünlerin 
kullanımında büyük bir artış dikkati çekmektedir. Gelecek yıllarda sürekli artan talebi 
karşılamak, daha kaliteli standart bir ürün elde etmek için tıbbi ve aromatik bitki üretiminin, 
bunlardan elde edilen bitki ekstrelerinin ve bu ürünleri işleyen sanayi kollarının büyümesi 
ve artması planlanmalıdır.

Uşak yerelinde tıbbi ve aromatik bitki potansiyelinin fark edilmesi ve değerlendirmesi 
noktasında, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO)öncülüğünde Uşak Üniversitesi hocaları 
çalışmalarıyla oluşturulan hazırlanan ‘’ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği’’ ve ‘’Tıbbi Ve 
Aromatik Bitkiler İşlenmesi ve Ekonomik Değerleri’’ kitapçıklarına odamız web sayfasından 
ulaşabilirsiniz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yurtdışında muadili olan özel sektör kuruluşları (Oda/
Birlik/Federasyon) ile kurumsal işbirliğini geliştirme çabaları kapsamında, bir dizi ülke ile 
“Ticaret ve Sanayi Odası Forumu” adı altında yapılanmaya gitmektedir.
Şu ana kadar, ülkemiz önceliklerine uygun olarak 19 ülkeyle “Ticaret ve Sanayi Odası 
Forumu” kurulmuş olup, bahse konu çalışmalar sürdürülmektedir.
İkili “Oda Forumları” kapsamında, hem Türkiye’de hem de muhatap ülkede olmak üzere, 
mevcut koşullar da dikkate alınarak, geniş katılımlı etkinlikler düzenlenmekte olup, bu 
etkinlikler ile Türk tarafı üyelerinin kendi aralarında, hem de karşı kanat üyeleri ile bir 
araya gelmesine olanak sağlanmaktadır.
Ayrıca düzenlenen geniş katılımlı etkinliklerde, yine muhatap ülkelerin resmi yetkilileri ve 
çeşitli sektörlerdeki firma temsilcileri ile ikili görüşme fırsatları sunulmaktadır.
Ticaret ve Sanayi Odası Forumlarına ilişkin, üyelik dâhil tüm bilgilere, https://tobb.org.tr/
IkiliOdalar/Sayfalar/AnaSayfa.php linkinden ulaşılabilmektedir.
TOBB tarafından kurulmuş olan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu listesi aşağıda 
sunulmuştur:
 · Afganistan: Türkiye-Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 · Arnavutluk: Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 · Azerbaycan: Türkiye-Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 · Başkurdistan: Türkiye-Başkurdistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 · Bosna Hersek: Türkiye-Bosna Hersek Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 · Bulgaristan: Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 · Endonezya: Türkiye-Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 · Kazakistan: Türk-Kazak Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 · Kosova: Türkiye-Kosova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 · KKTC: Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu
 · Kuzey Makedonya: Türkiye-Kuzey Makedonya Ticaret ve Sanayi Odası 
Forumu
 · Kırgızistan: Türk-Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 · Moğolistan: Türk-Moğol Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 · Moldova: Türkiye-Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 · Özbekistan: Türk-Özbek Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 · Pakistan: Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 · Sırbistan: Türkiye-Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
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3 olan Coğrafi İşaretli ürün sayımızı 8’e çıkarmak için başvurularımızı 
yaptık.

* Uşak Halısı,
* Eşme Kilimi ve

*Uşak Tarhanasından sonra
-Uşak Helvası,

-Uşak Cevizli Baklavası,
-Uşak Siyah Haşhaş Ezmesi,
-Uşak Sarı Haşhaş Ezmesi ve
-Gelin Tatlısı (Kırmızı Helva)

 için başvuru sürecini başlattık.

YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ
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İSTATİSTİKLER İSTATİSTİKLER

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ



İSTATİSTİKLER İSTATİSTİKLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTATİSTİKLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTATİSTİKLERİ



İSTATİSTİKLER

İŞ-KUR İSTATİSTİKLERİ UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI İSTATİSTİKLERİ

İSTATİSTİKLER



utsokurumsalusaktso.org


