
Sayfa 1 / 21 
 

 
Sayın Meclis Başkanlık Divanı, Değerli Meclis Üyesi          
Arkadaşlarım hepinizi hürmet ve muhabbetle 
selamlıyorum. 
Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın iş dünyamız ve 
şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum ve 
Hoşgeldiniz diyorum. 
Hain bir pusu sonucu Maçka’da şehit olan Başçavuş Ferhat 
Gedik ve 15 yaşında ki yiğit kardeşimiz Eren Bülbül’e 
rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı 
ve Allah’tan sabır diliyorum. 
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16 yıl önce, binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirmesine, 
yüzbinlerce vatandaşımızın yaralanmasına, maddi manevi 
hasar görmesini sebep olan, 17 Ağustos Marmara depremi 
milletimizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olarak 
tarihteki yerini almıştır. Böyle büyük bir acının ardından 
devletimiz ile ele ele veren vatandaşımız çok kısa sürede 
toparlanma sağlayarak, sönen umutları canlandırmıştır. 
Allah ülkemize ve insanlığa böyle bir acıyı bir daha 
yaşatmasın. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet yakınlarına tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum. 
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Değerli Meclis üyesi arkadaşlarım, biliyorsunuz ki geçen ay 
kabinede bir bayrak değişimi oldu. Göreve yeni başlayan ve 
görev değişimi yapan tüm bakanlarımıza başarılar temenni 
ediyorum. 
Sayın meclis üyeleri yaz aylarının sakin temposunu geride 
bırakmakta olduğumuz bu günlerde küresel büyümede bir 
toparlanma olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz. Bunu 
emtia fiyatlarından ve gelişmekte ki olan ülkelerdeki 
yükselen büyüme rakamlarından net bir şekilde anlıyoruz. 
Aynı ivme Türkiye için de geçerli. Ülkemizde,2017 ilk 
çeyreğinde %5 büyüme gerçekleşti. Bu rakam genel 
beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti.2. çeyrekte de 
beklentileri aşacağımızı yürekten inanıyorum. 
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Türkiye’nin bu oranda büyümesi sadece bizler için değil 
dünya ekonomisi içinde önemli bir dayanak 
oluşturmaktadır. Keza, IMF geçen ay güncellediği dünya 
ekonomik görünüm raporunda; Avrupa,2017 de Türkiye’nin 
dinamizmi ile daha güçlü büyüyecektir ifadesine yer 
vermiştir. 
 
Değerli meclis üyesi arkadaşlarım; Türkiye ekonomisin 
hızlıca toparlandığı gelen verilerden belli oluyor. Bu 
toparlanmanın ilimiz ekonomik verilerine de yansıdığını 
görüyoruz.  
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• Örneğin, ihracat rakamlarına baktığımızda; ilk 

6 ay da 121 milyon doları geçtiğimizi 

görmekteyiz. 

• Bu rakam 140 ihracatçı firmamızla ulaştık.  

• Ayrıca %103’lük ihracatın ithalatı karşılama 

oranına ulaştık. Toplamda 108 farklı ülkeye 

ihracat yapmaktayız.  

• Toplam ihracatın %52'si ni Avrupa ülkelerine 

yapılmakta olduğu gözlemlenmektedir.  
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• İhracat yaptığımız ülkeler arasında İlk 5 sırada 

Almanya, Birleşik Devletler, İspanya, Hollanda ve 

İtalya yer almaktadır.  

 

• Bu ülkelere yapılan toplam ihracat değeri ise 40 

bin doları geçmektedir.   

• Sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti, Irak, Birleşik 

Krallık, Suudi Arabistan ve Romanya yer 

almaktadır. 
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Pekii ağırlıklı olarak hangi ürünleri ihracat yaptığımıza 
baktığımızda ise  

• halı ürünlerin tüm ihracata oranına baktığımızda %25 

ile 1.sırada yer almaktadır. 

• %23 ile tekstil ve hammaddeleri, %17 ile hazır giyim ve 

konfeksiyon yer almaktadır. 

• Deri ve Deri Mamulleri, Çimento Cam Seramik ve 

Toprak Ürünleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, 

Meyve Sebze Mamulleri, Kimyevi Maddeler ve 

Mamulleri, Mücevher ve Makine ve Aksamları diğer 

sıralarda yer alan ihracat ürünlerimizdir.  
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• İlk 5 ürün yani Halı, tekstil ve hammaddeleri, hazır 

giyim ve konfeksiyon, deri ve deri mamulleri ve 

çimento, cam, seramik ürünleri ihracatımızın %85’ni 

oluşturmaktadır. 

Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, biliyorsunuz ki Sayın Ekonomi 
Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin Uşak ziyareti sırasında kendisine ilimiz 
sanayi ve ticareti ile ilgili sorun ve çözüm önerilerini aktarmıştık. 
Kendisi de bu konuya çok hassas davranıp, duyarlılık göstererek, 
ziyaretinden hemen sonra 22-24 Mart’ta 5 kişilik uzman heyeti il 
ekonomimizi gözlemlemek üzere görevlendirmişti. Heyetin 
çalışmaları sonucunda oluşturulan bu nihai rapor, Ekonomi 
Bakanlığına ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odasına iletilmiştir. Raporu 
hem sizlerle, üyelerimizle, hem de basınımız aracılığıyla tüm Uşak 
halkıyla paylaştık.  
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İl ekonomimizin gelişmesini destekleyecek olan bu 
rapor; Ekonomi Bakanlığı tarafından Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığı gibi pek çok ilgili bakanlığa da iletilmiştir. 
Bizlerde bu raporun takipçisi olacak ve sorunlarımızın 
çözümünü için faaliyetlerde bulunacağız. Bu raporun 
ilimiz ekonomisine ve gelişimine önemli katkılar 
sağlayacağını düşünüyor, bu önemli katkı için Sayın 
Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ’ye ilimiz adına 
teşekkürlerimi bir kere daha nezdinizde iletiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Raporda yer alan bazı bilgileri 
sizlerle kısaca paylaşacağım.  

• Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılmış olan 2011 

yılı sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması 

çalışmasında 25. sıradadır.  

• TÜİK verilerine göre ilimizde işsizlik oranı %5,4 ile 

Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. 

• Uşak ili ihracatı 2002 yılında 47 milyon dolar iken, 

2016 yılında 5 kat artarak 251 milyon dolara 

çıkarak, il bazlı ihracat sıralamasında 31. sıradadır. 
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• Raporda da belirtildiği gibi bu rakam aslında 251 milyon 

doların üzerindedir. Nedeni de; merkezi Uşak'ta olan ve 

Uşak'ta üretim yapan birçok firmanın ihracatlarını aracı 

firmalar üzerinden gerçekleştirdiği bilgisi 

paylaşılmaktadır. 

 

• İlimiz 2015 yılında 52 milyon dolarlık ticaret fazlası 

vermiş olup, ihracatın ithalatı karşılama oranı %126 

olarak gerçekleşmiştir. 

 

• 2016 yılında Uşak'ın en fazla ihracat yaptığı ülke bir 

önceki yıla göre %57,5'lik artışla Hollanda olmuştur. 



Sayfa 12 / 21 
 

• Hollanda'yı sırasıyla; Almanya, ABD, Suudi Arabistan ve 

İspanya takip etmektedir.  

 

• 2016 yılında Uşak'ın ithalatında ilk sırayı bir önceki yıla 

göre %28,6 artışla Çin almıştır. Çin'in ardından sırasıyla; 

Hindistan, Malezya, ABD ve Mısır gelmektedir. 

 

• İhracat yapılan ürünler bakımından incelendiğinde ise, 

Halı ve diğer dokunabilir maddelerden hazır eşyalar, 

Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat, Ham 

postlar, deriler (kürkler hariç), köseleler ve Seramik 

mamulleri ürünlerinin öne çıktığı görülmektedir. 
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İthalatta ise; 

• Sentetik ve suni filamentler,  

• şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya 

elverişli maddeler, lifler,  

• Plastikler ve mamulleri,  

• Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 

nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları ve 

• Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 

ürünlerinin yer aldığı görülmektedir. 
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Raporda, Uşak'ın ihracatta rekabetçi olduğu ürünlerde 
belirtilmiştir. Buna göre; 

• Halı,  

• Tekstil ve hammaddeleri, 

• Hazır giyim ve konfeksiyon,  

• Deri mamulleri,  

• Seramik ve toprak ürünleri sektörlerinin öne çıktığı 

görülmektedir.  

Uşak'ın tekstil ürünlerinde rekabetçi olmasında, ilde tekstil geri 
dönüşümü sektörünün gelişmiş olması önemli bir unsur olarak 
değerlendirilmekte, Türkiye tekstil geri dönüşüm sektörünün 
%75’i Uşak ilinde bulunduğu belirtilmektedir. 
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2016 yılında en fazla ihracat gerçekleştirilen tarım ve gıda 
sanayi ürünlerine baktığımızda ise, 

• Tavukçuluk, 

• Konserve, 

• Kurutulmuş ve dondurulmuş meyve ve sebzeler  

• Nar ve sofralık domates olmuştur, 

En fazla tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirilen ülkeler ise 
lrak, ABD, İngiltere, Vietnam ve Avustralya'dır. 
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2016 yılında en fazla ithalat gerçekleştirilen ürün grupları  

• Damızlık sığır,  

• Damızlık keçi  

•  Soya fasulyesi küspesi olmuştur, 

İthalat gerçekleştirilen ülkeler ise Çek Cumhuriyeti, 
Almanya, Slovakya, Avusturya ve ABD'dir. 
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• Raporda ilin yükselen trendleri bölümünde ise, 

jeotermal enerji kaynakları ve seracılık yer almaktadır. 

• Atıklardan elde edilen rejenere iplik üretiminde de 

Uşak ilinin lider konumda olduğu, yıllık 75.951 ton 

rejenere iplik üretimi ile sektöründe %75'lik paya sahip 

olduğu da belirtilmektedir. 

•  Raporda küresel düzeydeki rakiplerle yarışabilmek 

adına sektöre teşvik ve destek beklediğimizden de 

bahsedilerek; tekstil teleflerinin hurda kapsamına 

alınması ve hem hammaddede hem de iplikte KDV 

oranının %8’den %0’a indirilmesi talebimizden 

bahsedilmektedir.  
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• Katı Atık Bertarafı Tesisi kurulmasına ilişkin yaşanan 

finansman sorunlardan ve Uşak Havaalanı kapalı olmasından 

dolayı sanayicinin ve ilin yaşadığı sıkıntılardan da 

bahsedilmektedir. 

Uşak hakkında düşülen genel notlarda ise; 

•  Yaklaşık 17.000 kişinin istihdam edildiği  

• 3 adet organize sanayi bölgesinin bulunduğu,  

• 25.000 den fazla öğrencisi,600’e yakın öğretim görevlisi ile 

Uşak Üniversitesinin şehre bir dinamik kattığı 

belirtilmektedir.  

• Uşak’ın konumu itibariyle Iojistik avantajının ürünlerin 

nakliyesi ve pazarlamasına büyük kolaylık sağladığı 

vurgulanmaktadır. 
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Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım;  
Önümüzdeki hafta Zafer Bayramının 95.yılını 
kutlayacağız.30 Ağustos sadece bir savaşın bir 
taarruzun adı değil, milletimizin bağımsızlığının da 
bir temelidir. Bu vesileyle başta M. Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları olmak üzere, esaret zincirini 
kıran ecdadımızı rahmet ve şükranla yad 
ediyorum. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı tebrik ediyorum. 
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Hemen akabinde de gelecek olan Kurban 
Bayramımız mübarek olsun. Ülkemizin ağız 
tadıyla, huzu 
r içerisinde, bereketli bir bayram geçirmesini 
temenni ediyorum.  
Hacca giden vatandaşlarımızın da hacları şimdiden 
kabul olsun. 
Hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum, hayırlı 
bereketli günler diliyorum. 
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