
Değerli Meclis Başkanım ve kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım Ekim ayı olağan meclis toplantımızın 

hepimize, üyelerimize ve şehrimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri şahsım ve yönetim 

kurulum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz oda ve borsa seçimleri Nisan ayına ertelendi. Nisan ayında tüm 

Türkiye’de 365 oda ve borsanın seçimleri tamamlanacak. Hemen arkasından Mayıs ayın da da Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’nin seçimi gerçekleştirilecek. Ahenk içerisinde, huzurla, birbirimize destek 

olarak bir seçim dönemi geçirmemizi başta kendi odamız olmak üzere tüm oda ve borsalara temenni 

ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım Dünya ve ülkemiz gündeminden önemli olan birkaç başlığı sizlere ileterek Eylül 

ayı odamızda gerçekleştirilen faaliyetlere ve Ekim ayı planlamalarımıza değineceğim. 

Biliyorsunuz ki Türk Silahlı Kuvvetleri İdlip şehri ve çevresinde istikrar yolunda kutlu bir görevi yerine 

getirmek için harekete geçti. Tüm silahlı kuvvetlerimize kudret diliyorum, Allah yollarını açık etsin. 

Neden İdlip diyenlere de şu notu paylaşmak isterim. İdlip’de ki kardeşlerimiz Çanakkale Zaferinde 

bizim ordumuza büyük destek sağlamıştır. Ekranda Çanakkale Zaferi Anıtında burada şehir olmuş 

askerlerin isimlerinin yer aldığı fotoğrafı görüyorsunuz.  

Türkiye Cumhuriyeti olarak ne bir karış toprağımızı nede 6 yıldır kan ve gözyaşlarına boğulmuş 

kardeşlerimizi terörün maşalarına teslim etmeye niyetimiz yok. Cenabı Hak Mehmetçiğimizin yolunu 

her daim açık etsin. 

Değerli Meclis üyesi arkadaşlarım, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre  

• İşsizlik oranı temmuz döneminde yüzde 10.7 oldu.  

• Haziran döneminde işsizlik yüzde 10.2 idi.  

• Geçen yıl temmuzda ise işsizlik oranı yine yüzde 10.7 seviyesindeydi. Temmuz 2017 

döneminde işgücüne rekor katılım oldu. 

• İşgücü 32 milyon 200 bin ile tarihi rekorunu kırarken geçen yıl temmuza göre 1 milyon 122 

bin yeni iş yaratıldı. 

• İşsiz sayısı da geçen yıla göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişiye ulaştı. 

Değerli dostlar Amerika Birleşik Devletleri’nin vize başvurularını askıya alması gündemin en önemli 

konu başlığıdır. Amerika ve Türkiye ilişkileri ekonomide, dış ticarette, yatırımlarda, siyasi ve askeri 

ilişkilerde karşılıklı stratejik öneme sahiptir. Bu kararın küresel ve bölgesel ölçekte de etkilemeleri 

olacağı açıktır. Bu kararın alınmasına sebep gösterilen olay bir yargılanma sürecidir. Bu tür kararlar ile 

ticari ilişkilere zarar verilmemeli, güven unsurunun zedelenmesine asla izin verilmemelidir. İki taraf 

içinde hiçbir yararı olmayan bu kararın en kısa sürede kaldırılacağına yürekten inanıyorum. 

Değerli meclis üyesi arkadaşlarım bu durumunda gösterdiği üzere ülkemiz siyasi ve askeri olduğu 

kadar ekonomik açıdan da hayati eşiklerden geçiyor. Fakat böylesi durumların ülkemize ve 

milletimizin gücüne güç kattığını daha önceki örneklerde de yaşadık. Geçen hafta biliyorsunuz orta 

vadeli program açıklandı. Önümüzde ki 3 yıl için büyüme hedefimiz %5,5. Jeopolitik gündemin bu 



denli hareketli olduğu dünyada 3 yıl sonrasına ilişkin planlarını ve hedeflerini açıklayabilen ülke sayısı 

oldukça azdır.  

Değerli Arkadaşlarım, tüm dünyada derin bir değişim hareketi olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz. 

Almanya’da ki genel seçimler bunun en güzel örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kuzey Kore ile güçlenen nükleer savaş tehdidi piyasaları dalgalandırdı. Las Vegas’da ki katliam terörün 

soğuk yüzünü bir kez daha tüm dünyaya hatırlattı.  

Dünyadaki bu karışık süreçte Türkiye ekonomisi, asla ödün vermediği birlik ve beraberliği ile iş 

dünyasının ticaret azmiyle ve dünya çapındaki projeleriyle yoluna devam edecektir.  

Bizlerde sektörlerimiz açısından talepleri tek tek değerlendiriyor, dünyanın her yeri hedef Pazar 

diyoruz ve planlamalarımıza, çalışmalarımıza bu yönde devam ediyoruzGeçtiğimiz ay yönetim 

kurulumuzla Hollanda ziyareti gerçekleştirdik. Burada jeotermal seracılık, büyük, küçükbaş hayvancılık 

ve peynir süt üretimi yapan tesisleri ziyaret ettik. Hollanda Tarım Bakanlığından yetkililer ile Türkiye 

Rotterdam Ticaret ataşesi ile toplantı yaparak, karşılıklı olarak ithalat ve ihracat hacimlerimizi 

değerlendirdik. 

Bir diğer ziyaretimizde Genel Sekreterimiz Caner Urhan ile Düsseldorf Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve 

Düsseldorf Sanayi ve Ticaret Odasınına oldu.   

Düsseldorf Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın 70.000 üyesi, Düsseldorf Sanayi ve Ticaret Odası’nın ise 

50.000 üyesi bulunmaktadır.  

Burada; 

 Düsseldorf Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Andreas Ehlert,  

 Genel Müdür Vekili Josef Zipfel,  

 Eğitim Hukuku ve Politikası Bölüm Müdürü Dr. Christian Henke, 

 İşletme Yönetimi Bölüm Müdürü Ulrich Brand ve  

 İş Alanında Esneklik Danışmanı Rebecca Hof ile  

özellikle mesleki eğitim faaliyetleri hakkında görüştük.  

Meslek odaları ve eğitim merkezlerinin nasıl çalıştığı, eğitim ihtiyaçları değerlendirilmesi, mesleki 

eğitimlerin finansmanı, öğrenci değişimi ve potansiyel işbirliği imkânları gibi konularda karşılıklı görüş 

alışverişi yaparak, odamıza uygulayabileceğimiz iyi uygulama öneklerini gözlemledik.  

Düsseldorf Sanayi ve Ticaret Odası Genel Müdürü Gregor Berghausen ile de ihracat biriminin 

faaliyetleri hakkında genel bilgi alarak, UTSO üyelerine yaratılabilecek ihracat alanları ve Almanya ile 

iş hacminin arttırılmasına yönelik yapılacak faaliyetler hakkında konuştuk. Elektronik ticarette 

Almanya örneğinin incelenmesi yönünde çalışmalarımız oldu. 

Değerli arkadaşlarım; ülke ziyaretleri dışında son bir yıl içerisinde çok sayıda ülkenin gerek 

büyükelçileri olsun gerekse ekonomi temsilcilerini ilimizde ağırlayarak üyelerimizle bir araya 

gelmelerini sağlıyoruz.  



Eylül ayında Vietnam Cumhuriyeti Türkiye Ticaret Müşaviri Le Phu Cuong ve Ticaret Ataşesi Nguyen 

Huu Truong ile birlikte iki ülke işbirliği ve yatırım seçeneklerinin üzerinde durulduğu geniş katılımlı bir 

toplantı düzenledik.  

Hemen akabinde Cuong ve beraberindeki heyet fabrika ve işletme ziyareti gerçekleştirdi. 

Görüşmelerde iş imkanları için somut kararlar alındı,  önümüzdeki aylarda Coung beraberinde gelecek 

olan işadamları ile bir dizi alımlar gerçekleştirecek. 

Bu ay içerisinde yine büyükelçi ve ticari ataşeleri odamızda ve ilimizde ağırlayacağız. 20 Ekim Cuma 

günü Kolombiya Büyükelçisi ve Ticaret Danışmanları odamıza gelecek. Hemen diğer haftada Ruanda, 

Gabon, Tanzanya, Burkına Faso, Uganda ve Sudan büyükelçilerinden oluşan heyet bir takım ziyaretler 

için ilimizde bulunacak.  

Değerli dostlar, hedef pazar bulmada olsun son teknolojiye ulaşmada olsun fuarları oldukça 

önemsiyoruz.  

Fuar katılım bakımından Tükiyenin 5. Sırada yer aldığı dünyadaki en önemli küresel buluşmaları 

arasında gösterilen Almanya’nın Köln kentindeki ‘’Anuga 2017 Gıda ve İçecek Fuarı’’na üyelerimizin 

katılımlarını sağladık.  

Fuarda gıda ile ilgili çeşitliliğe göre branşlaşan ham madde üreticileri, ham maddeyi mamule çeviren 

ara üreticiler, ürünün pazarda güçlenmesini sağlayan ambalaj üreticileri, distribütörler, ürünün 

tüketiciye ulaşmasını sağlayan perakende mağazaları biraraya gelmiştir.  

Anuga Fuar katılımını gerçekleştiren üyelerimiz Almanya dışında İtalya, İspanya, Yunanistan, Sırbistan 

gibi pek çok Avrupa firması ile Yüz yüze formatında ve tercümanlar eşliğinde düzenlenen 

organizasyonla görüşme fırsatı buldu. Firmalarımızın gelişimine ve ihracatına güç katacak 

organizasyonlarımıza devam edeceğiz. 

Önümüzde ki dönem içinde Hometex ev fuarı ve Dubai Yapı Fuarına kayıtlarımız devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, firmalarımızın iş hacimlerine olumlu katkı sağladığını düşündüğüm sene 

başından beri uyguladığımız Satınalma Günleri adı altında bir dizi şirket yetkilisini ilimize davet 

ederek, imalatçı firmalarımızla birebir görüşmelerine aracılık ediyoruz.  

Geçtiğimiz ay Metro Toptan Marketler Grubu ile A 101 Marketler Grubu Kategori ve Bölge Müdürleri 

ile iki ayrı organizasyon gerçekleştirdik.  

Her iki ayrı organizasyonda da 50 den fazla üretici firmamız görüşme yapma ve kendini tanıtma fırsatı 

buldu.  

Firma yetkililerinden aldığımız geri dönüşlerde faaliyet değerlendirme oranımız  %95 lerin üzerinde. 

Yine pek çok üreticimiz yeni iş bağlantılarını kurmuş olduklarını bize iletmişlerdir. Yaptığımız 

çalışmaların üyelerimize olumlu yansımaları olduğunu görmek bizleri memnun etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, üyelerimizin ticari kapasitelerini arttırmaya yönelik projelerimiz devam ederken 

iş hayatları için önem arz eden eğitimleri, bilgilendirmeleri de ihmal etmiyoruz.  



Son dönem KOSGEB Proje teklif çağrısını KOSGEB Uşak Müdürü Adem Aypar’ın bizzat üyelerimize 

anlattığı bir toplantı gerçekleştirdik. Firma yapısının %98'nin küçük ve orta ölçekli işletmelerden 

oluşan kentimizde, yatırımların ileriye taşınması ve kalkınması için bu tür destekler oldukça önemlidir.  

Gelişmekte olan dünya ve teknoloji ile birlikte büyüyen sanayiye ayak uydurmak isteyen ve küçük 

kalmak istemeyen işletme sahiplerimize KOSGEB önemli destekler sağlıyor.  

Ülke genelinde toplam bütçesi 500.000.000- TL. olan projenin ilimizde yer alan KOBİ düzeyli 

sanayiciler başta olmak üzere üyelerimizin maksimum düzeyde faydalanmasını arzuluyoruz.  

Bu doğrultuda yine hemen akabinde Sayın Aypar le üyelerimizin danışmak istediği soruları bizzat 

yüzyüze yanıtladığı danışma masası organizasyonumuzu gerçekleştirdik.  

Üyelerimiz devlet destekleri, teşvikler ve bu teşviklerin uygulanması, hukuksal süreçler gibi pek çok 

kendilerine özgü spesifik konuyu bizzat danışma fırsatı buldular.  

Yine Zafer Kalkınma Ajansı uzmanları geçtiğimiz hafta boyunca 9-12 saatleri arasında odamızda 

bulunarak yatırım teşvik belgeleri, kdv muafiyeti, sigorta primi desteği gibi pek çok konuda 

üyelerimizin sorularını cevapladı.  

Tüm bu çalışmalarımızla üyelerimizin kurumsal kapasitelerinin artmasını, ticaret hayatlarının 

kolaylaşmasını hedefliyoruz. 

Bütün bu çalışmalarımızın temelinde tabiki ilimiz kalkınması ve refahı yer almaktadır.  

İlk gösterimini iftar programımızda yaptığımız tanıtım filmimizi tüm Türkiye’ye ulaştırma konusunda 

çalışmalarımıza hız verdik.  

Anadolu’nun verimli, ticaretin bereketli kenti UŞAK temalı filmimiz artık İngilizce seslendirmesiyle 

hem web sayamızda hem de you tube kanalında yer almaktadır.  

Uşak tanıtım filmi yapma ihtiyacı gittiğimiz toplantılarda olsun fuarlarda olsun kendimizi ve özellikle 

ilimizi tanıtacak materyal bulamamızdan dolayı kaynaklandı. Titiz ve emek gerektiren çalışmalar 

sonucunda Uşak’ın iş ve yatırım imkanları ile birlikte ilin kültürel zenginliğini, tarihi ve turistik 

yerlerinin tanıtılmasını içeren Uşak Tanıtım tanıtım filmimiz ortaya çıktı.  

Eminim pek çok işletmede tanıtım stantlarında ve toplantılarda Uşak’ımızı tanıtacak materyallere 

ihtiyaç duyuyordur.  

Üyelerimize ve Uşak’a ihtiyaç duydukları her konuda hizmet yapmanın mutluluğunu ve gururunu 

yaşıyoruz.  

Geçmişte olduğu gibi bugün de bundan sonra da cazibenin adı ve adresi olmaya devam edecek olan 

UŞAK için yapılacak her çalışmada yer almaya ve öncü olmaya devam edeceğiz.  

Bu düşüncemizle Uşak Valiliğince düzenlenen "İlklerin Şehri Uşak’ta Tarih, Kültür ve Yaşam Fotoğraf 

Yarışması" na sponsor olduk ve geçtiğimiz günlerde geniş katılımlı bir ödül töreni gerçekleştirildi. Artık 

günümüzde görsel materyaller bir yerin tanıtımında en öne çıkan unsurlardan. Bu nedenle kaliteli 

görseller materyaller Uşak’ın büyük ihtiyaçlarından. Yarışmaya katılan herkese bir kez daha teşekkür 

ediyor, ödül alan fotoğrafçıları bir kez daha kutluyorum. 



İlimiz geleceğinin yakın takipçisi olarak ekonomiden gündelik yaşama kadar pek çok konuya 

faaliyetlerimizle dokunmaya, yön vermeye çalışıyoruz. 

18 Ekim Çarşamba günü Medical Park Hastaneler Grubu ile kanser türleri ve günümüzde kanser 

tedavisi hakkında bir panelimiz olacak. Sizlerin ve özelliklede eşlerinizin bu programa katılmalarını 

temenni ediyorum. 

Meclis üyelerimiz ve meslek komite başkanlarımızla birlikte 3-4-5 Kasım da hep beraber Akrones 

Otel’de önümüzdeki dönem oda faaliyetlerini planlayacağımız bir toplantımız olacaktır. Beraber fikir 

terakkisinde bulunacağımız bu toplantımıza katılımlarınız önem arz etmektedir. 

Değerli Arkadaşlarım; Önümüzde ki hafta Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. 

7 düvene karşı düşen, hürriyet aşkı ile yanan yüreklerin bir başarısıdır Cumhuriyetimiz. 

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad 

ediyorum.  

Dün olduğu gibi bugünde aynı birlik ve beraberlik ile Cumhuriyetimizin 100. yılına yürüyoruz. Bütün 

şer odaklarına rağmen bu kararlı yürüyüşümüz devam ediyor ve edecektir. 

Arif Nihat Asya’nın da dizelerinde belirttiği gibi “Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, Yurda 

ayyıldızının ışığı yeter”. Cumhuriyetimizin 94.kuruluş yıldönümünü tekrar atalarımızı minnnetle 

anarak kutluyorum. 

Son günlerde gururlanmamızı sağlayan Ampute Milli Takımımızı da sizlerin huzurunda tebrik 

ediyorum. 

Tüm üyelerimize hayırlı ve bol kazançlı günler dileyerek sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

İyiakşamlar 

 

 


