
Sayın Meclis Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri,  

Kıymetli Meslek Komite Başkanları,  

Değerli Meslek Komite Üyeleri,  

ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı,  

2017’nin son günlerinde düzenlediğimiz müşterek meslek komite ve 

meclis toplantımıza HOŞGELDİNİZ. 

Sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygıyla selamlıyorum. 

15.meslek komitesi üyemiz Mehmet Güngör Pazar günü hakkın 

rahmetine kavuştu.  

Yine geçtiğimiz haftalarda, İş dünyamıza ve ülkemize büyük 

hizmetlerde bulunan TOBB Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı İBRAHİM ÇAĞLAR'I kaybetmenin derin 

üzüntüsünü yaşadık.  

Merhumlara Yüce Allahtan rahmet, yakınlarına başsağılığı diliyorum. 

Gündem değerlendirmesine başlamadan önce, hepimizi için hassas 

bir nokta olan Kudüs konusuna dikkat çekmek istiyorum.  

Tüm ilahi dinlerin ortak mirası olan Kudüs’e barış ve huzurun hâkim 

kılınması, Filistin halkının işgalden kurtulması öncelikli dileğimizdir.  

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Güvenlik Konseyi'nde 

veto ettiği Kudüs tasarısı 128 ülkenin evet oyu ile kabul edildi.  

Birleşmiş Milletler'in bu kararı Kudüs'ün sadece Filistinlilerin, 

Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunu da göstermiştir.  

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla zirveye katılan ve dünya barışı 

için tarihi bir tavır ortaya koyan tüm ülke liderlerine şükranlarımızı 

sunuyorum. 



Değerli Arkadaşlarım; Türkiye Ekonomisi, üçüncü çeyrekte 11.1 

büyüme gerçekleştirdi.  

Sanayi ve Üretime yönelmek, güçlü ve sürdürülebilir büyümenin en 

önemli şartıdır.  

Ülke ekonomimizi daha çok geliştirmek ve büyütmek bizlerin en 

önemli görevidir. Yakaladığımız bu büyüme ivmesinde hepimizin 

katkısı vardır. 

Türkiye ekonomisi her türlü spekülatif müdahaleye, uluslararası 

derecelendirme kuruluşlarının maksatlı değerlendirmelerine rağmen 

büyümesini sürdürmüştür.  

• 2017’de Kredi Garanti Fonu sayesinde finansman sıkıntısı 

yaşayan firmalar destek aldı.  

• Damga vergisinin kapsamı daraltıldı.  

• İç tüketimi canlandırmak için beyaz eşya ve mobilyada KDV ve 

ÖTV indirimleri yapıldı.  

• Sicil affı gerçekleştirildi.  

• Taşınır Rehni Kanunu sayesinde iktisadi değer taşıyan varlıklar 

da teminat gösterilmeye başlandı.  

Reel sektörü rahatlatan bu düzenlemeler ve destekler özel sektöre 

nefes aldırmıştır.   

Açıklanan rakamlar iş dünyamız için umut ve güven kaynağı olmuştur. 

Türkiye ekonomisinin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde beklentileri 

aşarak yüzde 11,1 büyümesi ekonomimizin zeminin sağlam temeller 

üzerine kurulu olduğunun bir göstergesidir.  

 



Yakalanan bu ivmenin 2018 yılında da artarak devam edeceğini 

düşünüyorum. 

Yüksek katma değerli teknoloji üretimi ve ihracat 2018’de 

ekonominin lokomotifi olacaktır.  

Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı istihdamla ilgili teşvikler; 

istihdamı, üretimi, ihracatı ve büyüme rakamını doğrudan etkileyecek 

çok önemli gelişmedir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, 7 Şubat 2017’de düzenlenen TOBB Türkiye 

Ekonomi Şurası’nda İstihdam Seferberliğini başlatmıştı.  

Cumhurbaşkanımızın çağrısına kayıtsız kalmayan Türk iş dünyası 

istihdamda tarihi bir başarıya imza attı, Ocak 2017’den bu yana 1,5 

milyon kişiye ilave istihdam sağlandı. İstihdam artışı sağlayan bütün 

firmalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

14 Aralık’ta gerçekleşen İstihdam Şurası ve İstihdam Seferberliği Ödül 

Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız, 2018 yılına ilişkin iş dünyasına 

yönelik istihdam teşviklerini de açıkladı. 

"Milli İstihdam Seferberliği ikinci fazı teşvikleri”; kadınlar, gençler ve 

engellilere yönelik birçok yeni düzenlemeyi içeriyor. 

Yeni teşvik programı kapsamında;  

Tüm sektörlerde ilave olarak istihdam edilen kişilerin,  

SGK primleri ve vergileri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak.  

 İşbaşı Eğitim Programları,  

 Mesleki Eğitim Programları,  

 Gençlere ve Engellilere Yönelik yeni Teşvikleri içeren  

istihdam teşviki 31.Aralık 2020’ye kadar uygulanacaktır. 



Daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Türkiye için elbirliği ile 

üretmeye devam etmeliyiz.2018 inşallah tüm dünyaya barışın ve 

refahın hakim olduğu bir yıl olur. 

Değerli Arkadaşlarım, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2019-2023 

dönemini kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı hazırlıkları Başbakanlık 

Genelgesi ile resmi olarak başlamıştır.  

11. Kalkınma Planı, önümüzdeki dönemde kritik önemdeki yapısal 

dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri ortaya 

koyacak temel politika dokümanı niteliğini taşımaktadır.  

11. Kalkınma Planı, Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye’nin belirlediği 

hedeflere ulaşmasını sağlayacak, ekonomik refahla birlikte sosyal 

refahı da arttıracak olması ile önem taşımaktadır. 

Bizde bu program çerçevesinde; 

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak, gerek oda gerekse oda 

üyelerimizin uzmanlık alanları göz önüne alınarak oluşturulacak 

komisyon ve gruplarda görev almak istediğimizi belirtmiştik.  

Ne mutludur ki talebimiz olumlu karşılandı ve özel ihtisas 

komisyonları ve çalışmalarında görev almaya başladık.  

11. Kalkınma Planı hazırlıkları Haziran ayına kadar tamamlanacak olup 

43 alanda “Özel İhtisas Komisyonları”,  

32 konu başlığında da “Çalışma Grubu” yer almaktadır. 

  

 

 

 



• İmalat Sanayii Politikaları,  

• Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi,  

• Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri  

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI İLE  

 

• Teşvik Uygulamalarında Etkinlik,  

• Tekstil-Deri-Hazır Giyim,  

• Mesleki Eğitimde Niteliğin Arttırılması  

ÇALIŞMA GRUPLARINDA Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası yönetimi olarak 

görev alıyoruz.  

365 oda ve borsanın çok azının görev aldığı böyle bir çalışmada yer 

almak hepimiz için gurur verici. Çalışmalarda yer alan tüm 

arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.  

Bizde 11.Kalkınma planı çalışmalarına referans olmak üzere odamız 

bünyesinde ihtisas komisyonu toplantıları düzenleyeceğiz.  

İlkini yarın gerçekleştireceğimiz ihtisas komisyonu toplantımızdan 

kısaca bahsetmek istiyorum.  

Tekstil, deri,  gıda ve seramik sektörleriyle başlayacağımız 

toplantılarımızda; 

üniversiteden, organize sanayi bölgelerinden ve özel sektörden 

temsilcilerle bir araya geleceğiz.  

 Sektörlerin mevcut durumu,  

 Rekabet şartları,  

 Pazarda hangi gelişmeler bekleniyor,  



 Kısa ve uzun dönemde yapılabilecekler hakkında tespitler 

yaparak, görüş alışverişinde bulunacağız.  

Sektörlerin nabzını tutacağımız bu toplantılardan çıkan kararları ilgili 

kurumlarla, bakanlıklarla paylaşarak sektör gelişimine, ülke 

ekonomisine katkıda bulunacağız.  

Dolayısıyla belki de pek çok sorunla karşılaşmadan üyelerimize yol 

göstereceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bizler Uşak Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi 

olarak üyelerin kurumsal ve ticari kapasitelerinin arttırılması yönelik 

çalışmalarımızı sizlerin de destek ve önerileriyle azami gayretle yerine 

getirmeye çalışıyoruz.  

Üyelerimizin sorunlarına, talep ve önerilerine ulaşmamızda, çözüm 

odaklı faaliyetlerde bulunmamızda şüphesiz ki yol göstericimiz meslek 

komite toplantıları olmuştur.  

Son birkaç toplantımızda da vurguladığım gibi meslek komiteleri oda 

faaliyetlerinin, tabir yerindeyse, bel kemiğidir.  

Odaların en önemli ve temel birimleri olan meslek komitelerimizle 

işbirliği ve sinerji içerisinde çalışmaya önem veriyorum.   

Bu çalışmalarda önemli zamanlarını ayırarak katkıda bulunan siz 

değerli arkadaşlarıma gönülden bir teşekkür ederim.  

İnanıyorum ki 2018’de de üyelerimizin ticari kapasitelerini, piyasa 

güçlerini arttıracak, ilimiz ekonomisini güçlendirecek pek çok projeye 

beraber imza atacağız 

Meslek komitelerimiz 2017 yılı içinde 204 toplantı gerçekleştirmiştir.  



Bu toplantılarda 7. Grup %91 katılım oranıyla en fazla katılımı 

sağlamıştır. Kendilerine tekrar buradan çalışmalarından dolayı 

teşekkür edeiyorum. 

2018 senesinde meslek komite katılım oranlarımızı daha da arttırarak 

sektör sorunlarına çözümler aramalıyız. 

Bizler, sanayicisi ile tüccarı ile, asli görevimizin; ilimizin ekonomik ve 

sosyal refahının yukarılara taşımak olduğunun bilinci ve sorumluluğu 

ile hareket etmeliyiz.  

Bu bağlamda odamızın ve siz değerli komitelerimizin önemi bir kez 

daha öne çıkmaktadır.  

Amacımız, üyelerimizin sorunlarına çözüm bulmak ve Uşak 

ekonomisine katkı sağlamaktır.  

Göreve başladığımız günden bu yana, komitelerimiz tarafından 

Yönetim Kurulumuza iletilen tüm sorunları ilk gündem maddemiz 

haline getirdik.  

Üyelerimize ait sektörel meseleleri tüm kademelerdeki ilgilileri ile 

sağlıklı iletişim kanalları tesis ederek, yapıcı diyaloglarla çözüme 

kavuşturmak için çaba harcadık, harcıyoruz. 

Meslek komitelerimize gerçekleştirmek istedikleri organizasyon ve 

projelerine her zaman destek olmaya hazırız. 

Değerli Arkadaşlarım; Komitelerimizin üye ziyaretleri yapmalarını 

oldukça önemsiyorum ve önemle burada hepinizden rica ediyorum.  

Üyelerimize samimiyetle ulaşmamızda bu konu önem arz etmektedir.  

Üye ziyaretlerini başarıyla gerçekleştiren, sorun ve önerileri itina ile 

tespit eden meslek komitelerimiz bulunmakta. Kendilerine bir kez 



daha teşekkür eder, diğer komitelerimizden de aynı özenle 

çalışmalarını rica ederim. 

Her meslek komitesinin yapmış olduğu ziyaretleri her hafta yapmış 

olduğumuz yönetim kurulunda irdeleyerek değerlendireceğiz.  

Değerli Arkadaşlarım, Son 1 yılda mesleki eğitimden, sektörel bazlı 

çalışmalara, Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı destekli ciddi bütçe ile 

desteklenmiş projeleri, bölgemizde örnek teşkil etmiş pek çok 

etkinliği başarı ile tamamladık ve yenilerine ara vermeden devam 

ediyoruz.  

Projelerimizi daha detaylandırarak Ocak ayındaki toplantımızda 

sizlerle paylaşacağız.  

Aralık ayında iki küresel çapta iş yapan uluslararası şirketlerinin yer 

aldığı fuara katılım desteği sağladık.  

• Biri bu yıl 38 cisi düzenlenen “Dubai Yapı Fuarı”,  

• bir diğeri de bu yıl 27.cisi düzenlenen “Plast Eurasia 

İstanbul,Pastik Endüstrileri Fuarı”.  

Fuar katılımları sayesinde üyelerimiz, her biri kendi alanında en iyiler 

olarak kabul edilen farklı ürün, hizmet ve sektöre ilişkin uygulama 

örneklerini yerinde görme fırsatı buluyor ve firma temsilcileri ile ikili iş 

görüşmeleri gerçekleştirerek yeni iş bağlantıları kuruyorlar.  

Umuyoruz ki tüm bu görüşmeler üyelerimizin ticari hayatlarına 

olumlu katkı sağlar. 

2018 yılında da üyelerimize yeni Pazar imkanları ve ikili iş görüşmeleri 

gerçekleştirebilmeleri adına fuar ve yurtdışı gezileri 

organizasyonlarımız devam edecektir. 

 



23 Ocak’ta Kolombiya’da gerçekleştirilecek tekstil fuarında odamız 

şemsiye standında, fuara katılımcı firmalarımız ürünlerini 

sergileyebilecek, destek ve tanıtım masası hizmetinden 

yararlanabilecekler.  

Katıldığımız fuar ve organizasyonlarda Uşak’ımızın tanıtımına da katkı 

sağlamaya devam ediyoruz.  

Geçtiğimiz haftalarda 11. Kez ziyaretçilere kapılarını açan TRAVEL 

TURKEY 2017” İZMİR FUARI’NDA açılan Uşak standında ilimiz 

yöneticilerini yalnız bırakmadık.  

Stantta ilimiz el sanatı ürünleri, Uşak halıları, Eşme kilimleri, Uşak 

tarhanası, Uşak helvası, Uşak battaniyesi ve Uşak derisi gibi ürünler 

tanıtılırken,  

oda olarak hazırladığımız “Uşak Tanıtım Filmimiz” de devamlı 

ziyaretçilere gösterildi. 

Ocak ayında ki İstanbul Emit 2018’de de ilimizin tanıtımında aktif 

olarak yer alacağız.  

Bu yıl fuarda ilimiz standında kurumlar ve odamız dışında 

otellerimizin de yer alması önerisinde bulunduk.  

Önerimiz Valilik ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafınca da uygun 

bulununca, Uşak ili standında arzu eden otellerde bir bedel 

ödemeden yer alabilecek. 

İlimiz tanıtımına gerek hazırladığımız metaryallerle gerekse yaptığımız 

organizasyonlarla destek olmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki 

İlimizin tanınması, turizm açısından gelişmesi tacir ve esnafımıza katkı 

sağlayacaktır.  

 



Yine geçtiğimiz hafta bu konuda odamız bünyesinde İl Kültür ve 

Turizm Müdürü ve otellerle bir toplantımız oldu.  

İlimizde ve çevre illerde konaklayan misafirlerimiz için 

hazırlayacağımız bir gezi rehberimiz ve destinasyon çalışmamız 

olacak.  

Uşak’ı marka kent haline getirmek için ilin dinamikleri ile çalışmalar 

yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; Burada gerek ilimizin tanıtımı olsun gerekse 

ekonomik hayatı olsun önem arz eden bir konuda daha olumlu ve 

müspet bir adım atıldığının bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Geçtiğimiz hafta Valimiz Salim Demir’in başkanlığında Pegasus 

Havayolları yetkilileri ile bir toplantımız oldu.  

22 Ocak’ta Uşak İstanbul uçuşlarının başlayacağı müjdesini hep 

beraber aldık.  

Toplantıda, sürekli büyüyen gelişen bir Uşak için konunun önemini bir 

kere daha vurguladık ve bizler için hangi gün ve saatlerin uygun 

olduğunu, taleplerimizi bizzat dile getirdik. Uçuşların bir an önce 

başlamasını ve ilimiz sanayicisinin ihtiyaçlarına yanıt vermesini 

bekliyoruz. 

Devletin tüm kademeleri ile uyum ve diyalog içerisinde, üyelerimizin 

sorunlarını çözmek için çaba gösterdik.  

Odamız tecrübesine ve itibarına yakışır şekilde, ilgili tüm paydaşları 

kapsayan iş birliği odaklı çalışmalar gerçekleştirdik.  

 

 



Sizlerin de destek ve önerileri ile, Hizmet odaklı ve süreklilik ilkesini 

benimseyerek, üyelerimizin görüşleri ve talepleri doğrultusunda 

çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. 

Sözlerime son verirken, sizlerin ve tüm çalışma arkadaşlarımın yeni 

yılını kutluyorum. 

2018 yılının kentimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini 

temenni ediyorum. 

Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum, iyi akşamlar. 

 


