
Sayın Valim, Sayın Meclis Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli Meslek Komite Başkanları, Kıymetli 

Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları 

Sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygıyla selamlıyorum. 2017 yılı Eylül ayı olağan meclis 

toplantımız için bugün hep birlikte buradayız. Bu vesileyle meclis toplantımızın ülkemize, şehrimize 

özelliklede üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 

Öncelikle bugün başlayan 2017-2018 eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize 

başarılar diliyorum. Tüm sektörlerimize, iş adamlarımıza, esnafımıza da bereketli bir güz dönemi 

diliyorum. 

Göreve başladığı günden bu yana gerek ilimiz karar verici makamları olsun gerekse pek çok sivil toplum 

kuruluşları ile bir araya gelerek koordinasyon ve birlikte çalışmanın önemine vurgu yapan Sayın Valimiz 

Salim Demir’e de bugünkü meclisimize katılarak bizleri onure ettiği için teşekkürlerimi sunarım.  Birlik 

ve beraberlik içinde görev aşkıyla, ülkemize hizmet gururuyla, çalışmaya devam edeceğimizin altını bir 

kere daha çizmek isterim. 

2013-2017 yılları arasında görev yapan Meclisimiz olarak pek çok güzel ve gurur duyulacak işlere hep 

beraber imza attık. Her şeyden önce şu anda içinde bulunduğumuz modern hizmet binamızı 

üyelerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. 3 katlı 12 bin metrekare kapalı alana sahip olan bu modern 

hizmet binamızda 2015 yılı itibariyle üyelerimize hizmet vermeye başladık. Odamızın 125. Yılını 

kutladığımız 2016  Eylül ayında ise, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ ve TOBB Başkanı 

Rifat HİSARCIKLIOĞLU’ nun katılımıyla hizmet binamızı açılışını beraber yine hep beraber 

gerçekleştirdik. 

Yeni binamızla birlikte hizmet çeşitliliğimiz arttığı gibi hizmet kapasitemizde iki katına çıkmıştır. Gerek 

meslek komitelerimiz gerek meclisimiz gerekse yönetim kurulumuz birlikte ve organize çalışarak 

sadece ilimiz için değil bölge için ses getirecek pek çok projeye imza attık, organizasyon gerçekleştirdik. 

Meslek komitelerimizin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz sektör toplantılarında tespit ettiğimiz yaklaşık 

350 sorunu,200 e yakın çözüm önerisiyle birlikte ilgili kurum ve kuruluş yanı sıra bakanlıklara ilettik. 

Ayrıca Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı ve Gümrük ve Ticaret Bakanının katılımlarıyla 

TOBB’da gerçekleştirilen 9. Sanayi şurasında katılımcılara sorunlarımızı bizzat dile getirme imkânımız 

oldu. Geçtiğimiz ay Meclis toplantımızda sizlerle de bizzat sonuçlarını paylaştığım, Ekonomi Bakanlığı 

Uşak İl Raporu bütün bu çalışmalarımızın sonuçlarına çok güzel bir örnektir. Bu rapor, Ekonomi 

Bakanlığı yetkilileri tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye 

Bakanlığına iletilecek. 

Değerli Meclis üyesi Arkadaşlarım Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak son dönemde gerçekleştirdiğimiz 

sektör raporları, piyasa analiz ve araştırmalarına önümüzdeki dönemde devam edeceğiz. Hali hazırda 

bitirdiğimiz battaniye sektörü raporu yanı sıra, şu anda çalışmalarını yürüttüğümüz sonlandırmaya 

yakın olduğumuz iplik sektörü raporumuz ve hemen akabinde de deri sektörü raporumuzu 

hazırlayacağız. Bu raporlarımızda sektörün dünyadaki konumu, Ülkemizin ve ilimizin ithalat, ihracat 

rakamları, sektördeki vergi ve kesintiler, mevzuatlar hakkında bilgileri toparlayıp, hedef pazarlarımızı 

net olarak belirleyerek üyelerimiz için bir yol haritası oluşturuyoruz. 

Değerli Arkadaşlarım biliyorsunuz ki Odamız tarafından Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan 

“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında 

firmalarımızın sektörel olarak yurtdışına açılmaları amacıyla projeler yürütülmektedir. Şu anda Ocak 

ayında kabul gören, gıda sektörünün dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan URGE 

projemizde ihtiyaç analizleri raporlarını tamamladık. Rapor sonucunda firmaların kurumsallaşmaya 



yönelik ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları, belge ve sertifika ihtiyaçları, iç ve dış pazara yönelik muhtelif 

konularda eksiklikleri tespit edilerek, etkinlik fuar ve birebir iş görüşmeleri tertiplenmesine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. Hangi firmaya hangi konularda destek alınacağını projelendirecek. Sizlerin ve 

meslek komitelerimizin görüş ve değerlendirmeleriyle önümüzdeki dönem hemen hemen her sektör 

için URGE Projeleri hazırlamayı hedefliyoruz. 

Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepimiz unutmamalıyız ki, bu odanın amacı ticaret yapmak, bina 

yapmak, yer alıp satmak değildir. Bizler, hiçbir maddi beklenti içinde olmadan, üyelerimize hizmet 

amacıyla görev yapıyoruz. Üyelerimizin iş gelişimi, ar-ge, inovasyon, pazarlama gibi alanlarında 

yanlarında olmalıyız. Bu düşüncelerle 2018 yılında ortağı olduğumuz Teknoparkın kuruluş ve gelişim 

işlemlerini hızlandırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte tekstil arge potansiyelini arttırmakla ilgili 

yaptığımız 3,5 milyon Euro luk projenin açıklanması ardından çalışmalarımıza hız vermeyi planlıyoruz.  

yine hep birlikte üyelerimizin ticari kapasitelerini, piyasa güçlerini arttıracak pek çok organizasyon ve 

hizmette beraber yol aldık, taşın altına hep birlikte elimizi koyduk. Bölgedeki pek çok oda için örnek 

olmuş UTSO alışveriş festivali, Satınalma günleri etkinliklerimiz bunlara en güzel örnektir. İlkini Nisan 

ayında Afyon-Kütahya otelleri ile gerçekleştirdiğimiz Satın alma günlerinde 82 tedarikçi firmamızı 28 

otel müdür ve satın alma müdürleri ile buluşturduk. Etkinliğimiz sonrası 11 firma yeni iş bağlantısı 

gerçekleştirdi. Önümüzdeki haftalarda da Denizli otelleri ile bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Özellikle 

çevre illerden gelen otel yetkilileri hem ilimizi hem firmalarımızı tanıtımında böyle bir rol üstlendiğimiz 

için bizleri özellikle tebrik ettiler. Firmalarımızı çevre illerdeki alıcılarla buluşturmaya hızla devam 

edeceğiz. Satınalma Günleri etkinliğimizle aynı anda Uşak’tan Al Uşak Kazansın algı çalışmamızı 

yürütmeye devam ediyoruz. Uşak halkının alışverişini ilimizdeki esnafımızdan yapması adına billboard 

ve ilanlarda markalarımızı tanıtıyor, ilimiz protokolü ile beraber algı mesajları yayınlamaya devam 

ediyoruz. 

Değerli Arkadaşlarım, özellikle odamız bünyesinde bir ihracat bölümü kurarak, üyelerimizi dış pazarlara 

satış yapmaya yönlendirdik. Nasıl, nerede, hangi yollarla satış yapabileceklerini bizzat odamız 

bünyesindeki bu bölüme gelerek ayrıntılı bir şekilde görüşebiliyorlar, yol haritalarını belirleyebiliyorlar. 

Dış ticaret yardımı ve teşvikleri hakkında ayrıntılı bilgi alabiliyorlar. Geçtiğimiz aylarda bizzat Eximbank 

yetkilileri ile üyelerimizi bir araya getirerek danışma imkanı sağladık. Burada size Dış ticaret 

bölümümüzle önümüzdeki hafta duyurusunu gerçekleştireceğimiz ve hemen akabinde uygulamaya 

başlayacağımız bir faaliyetimize daha değinmek isterim. Yeni pazarlara açılırken vizeniz bizden diyerek, 

üyelerimizin vize işlemlerinde yol göstericilik yapacağız. Tabikii bütün bunların kararlarını, 

planlamalarını meslek komitelerimizle, siz değerli meclis üyelerimizle, meslek komitelerimizle beraber 

gerçekleştirdik. Daima karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulunarak şehrimiz için, üyelerimiz için neler 

yapabiliriz terakkisinde bulunduk 

Özellikle son dönemdeki yaptığımız yurtdışı iş gezileri, fuarlar ile Uşak üretici firmaları olarak hiç 

gidilmeyen pek çok ülkeye ayak bastık diyebilirim. Önümüzdeki aylarda Anuga Gıda Fuarına, Dubai Yapı 

ve İnşaat Fuarına, Kolombiya Tekstil Ürünlerine üyelerimizle birlikte hep beraber katılacağız. İlimizde 

ve odamızda ticari ateşe ve konsolosları ağırlama programımızda hızla devam ediyor.  Bütün bunlar 

tabiki sizlerden gelen talep, öneriler ve yönlendirmeler doğrultusunda gelişmiştir. Ülke olarak nasıl 

dünyanın dört bir yanında tanıtım, lobi, ziyaret ve çalışmalara önem veriyorsak, bizde oda olarak 

atacağımız küresel adımlarla ülkemiz ve şehrimiz ekonomik büyümesine katkı sağlayacağız. Geleceğin 

şekillenmesini izlemek yerine, şehrimizi geleceğin konuşulduğu, geleceğe yön veren şehirlerarasında 

yer alması için hep birlikte çalışacağız.2018 de en az 5 tane yurtdışı iş gezisi planlıyoruz. Yine 2018 yılı 

içerisinde kurumumuzla ilgili bütün Bakanlıklar ziyaret edilerek, ilimize davet edeceğiz. İlimizin ve 

odamızın önceliklerini 11.Kalkınma Planına ilave ettirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Belki de oda 

olarak eksikliğimiz olan bir hususun üzerinde bu yıl daha faza duracağız. Şöyle ki; İlimizin istatistiki 



verileri ile ilgilenerek, geliştirilmesi gereken yönlerin üzerinde durarak çalışmalar, projeler ve sosyal 

sorumluluk faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Yine önümüz dönem yapacağımız çalışmalardan biri: Çeşitli 

kriterlerde ilimiz ilk 100 firmasını belirleyerek, diğer firmalara bu yönde özendirici faaliyetlerde 

bulunmada katkı sağlayacağız, yol gösterici olacağız. Bütün bunları yaparken siz meclis üyelerimizden, 

meslek komitelerimizden fikir alma yanı sıra üyelerimize de ekonomik ve ticari beklentileri ile ilgili 

anket uygulamamızı başlatacağız. 

Çalışmalarımızın odağında hep üyelerimiz oldu ve bu şekilde de devam edecektir. Ekonomiye 

verdiğimiz önem kadar üyelerimize sunduğumuz hizmet çeşitliliği yanı sıra onların iş hayatlarını 

kolaylaştırıcı, zamanlarını arttırıcı faaliyetlere de önem verdik. Gerek dış ticaret, gerek krediler, 

destekler gerekse hukuksal süreçlerini danışabilecekleri, konunun uzmanlarına birebir ulaşabilecekleri 

danışmanlık hizmetleri ve yine bu yıl içerisinde başlattığımız on line hizmetlerimiz ile bir nevi hizmetleri 

üyelerimizin ayağına götürdük. 

Yine geçtiğimiz meclislerde sizlerle paylaştığımız, TOBB nce hazırlanan TOBB hizmet istatistiklerinde 

odamız pek çok bölümde  1. Olarak, üye odaklı hizmet anlayışımız olduğunu bir kere daha tescillemiş 

olduk. 

Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, uzun ve güzel bir tatil dönemini geride bıraktık. Piyasalardaki yaz 

durgunluğu giderek azalıyor, okullarında açılmasıyla pazarlar hareketleniyor. Eylül ayı başında 

açıklanan yüzde 5,1 lik  2. Çeyrek büyümemizin 3. Çeyrek de ticaret faaliyet endeksine, sanayi üretim 

endeksine ve piyasadaki hareketliğe bakarak  % 6 lık bir orana ulaşacağına inanıyorum. Bu oranlar bize 

göstermektedir ki, Türkiye orta vadede beklenen %4,4 ün üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir. TUİK 

açıklamasına göre bu oranda en büyük pay yatırımlara aittir.2.çeyrek büyüme oranının açıklanmasının 

hemen ardından piyasadaki pek çok not kuruluşları Türkiye nin büyüme tahminlerini yukarı yöne doğru 

revize etmiştir. Dünyadaki pek çok belirsizliğe, etrafımızda olan biten pek çok karışıklığa rağmen 

istikrarımızı bir kere daha gösterdik. Günümüzde hakim olan softpower kavramı ile artık silahlı güç ve 

kaba kuvvet ülkeleri söz sahibi kılmaya yetmiyor. Kültürünüzle, manevi değerlerinizle, spor, eğitim ve 

turizm sektörleri gücünüzle bireylerin ve devletlerin tercihlerini şekillendirebiliyorsunuz. Bizde 

önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz pek çok etkinliğimizde bu kavramlar doğrultusunda 

planlamalar gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki hafta düzenlenecek ve sizleri duyurusu yapılacak olan 

Coğrafi İşaretler toplantımız, şehrimiz için üniversite ile birlikte ortaklaşa planlanan Teknopark projeleri 

gibi. 

Değerli meclis üyesi arkadaşlarım sözlerime son vermeden önce içimizi burkan, maneviyatımızı sızlatan 

bir konuya değinmek istiyorum. Küresel politik savaşların bir başka boyutu da maalesef ki Arakan’da 

yaşananlardır. Zulmün gölgesinde ve şiddetin pençesinde insanlar kıvranıyor. Küresel sistem, küresel 

ekonomi, küresel siyaset gibi günümüzde pek çok kavrama küresellik genelini ekliyoruz. Pekii küresel 

vicdan nerede? Bugün Arakan halkı bizim için din kardeşimiz olmak yanında, yardım eli bekleyen 

insanlardır. Tabii bu noktada şu hassaslığa da dikkat etmek lazım. Sosyal medyada yer alan pek çok 

fotoğraf ya da haber; acıtasyonu fazlalaştırmak, yanlış algı yaratma çabalarıdır. Bu yüzden haberin 

kaynağını iyi tespit etmek gerekir.  

Siz değerli meclis üyeleri, meslek komite başkanlarımız ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın 

desteğiyle beraber yaptığımız pek çok proje ve çalışma ile üyelerimize, Uşak’a ve ülkemize katkı 

sağlamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Bu dönem için son meclisi 

gerçekleştirdiğimiz bu toplantımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Çalışmalarda 

emeği geçen, destek veren tüm arkadaşlarımızın hakları helal olsun, hakkınızı helal edin. 

 



Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyor, iyi akşamlar diliyorum. 

 

 

 


