
Değerli Meclis Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri; 

Şahım ve Yönetim Kurulu Arkadaşlarım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2017 yılı Haziran ayı 

olağan meclis toplantımıza Hoşgeldiniz. 

23-24 Mayıs tarihlerinde Ankara’da TOBB’ un 73. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Sayın Meclis 

Başkanımız ve tüm delegasyonumuzla Genel Kurul’a katıldık. Genel Kurul öncesinde 81 ilin oda ve 

borsaların stant açtığı,2500 TOBB delegesinin katıldığı ‘’Yöresel Ürünler’’ bölümünde yerli üretici 

firmalarımızın destekleriyle stand açtık. Standımızda coğrafi işaret belgesi kazanmış, asırlardır damak 

tadımız olan Uşak tarhanamız başta olmak üzere, kendine özgü doğal yöntemlerle yapılan helvamız 

ve sucuğumuz yer aldı. Katılımcı firmalarımıza ilimizin tanıtımında oynadıkları önemli rolden dolayı 

tekrar teşekkür ederiz. İlimizin bu değerlerini tanıtmaya ve ekonomik değer elde edecek şekilde 

piyasaya sunmaya çalışıyoruz. Bu tür organizasyonlarda Uşak Ticaret ve Sanayi Odası  olarak yer 

almaya devam edeceğiz. 

Haziran ayı başında 1968 yılından beri süre gelen, Türkiye ekonomisi için çok değerli bir arşiv haline 

gelmiş olan, 2016 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması açıklandı. Ve bu yılda üyemiz 

Gedik Tavukçuluk 500 firma arasında 200. Sırada yer aldı. Kendilerine başta ülkemiz ekonomisi olmak 

üzere, kentimiz ve bölgemizin ekonomik kalkınması ve istihdamına olan katkılarından dolayı teşekkür 

ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Sayın Meclis Üyeleri, geçtiğimiz günlerde ilimiz için büyük bir yanlışlığı da ortaya çıkararak 

düzeltilmesinde rol oynadık. Türkiye Bankalar Birliği, 2017 Ocak-Nisan dönemi çek istatistiklerini 

açıkladığı raporda Uşak, karşılıksız çek oranının en yüksek olduğu 1.il olarak gözükmekteydi. İlk 

açıklandığı andan itibaren, ilimizin itibarını önemli ölçüde etkileyecek olan bu raporda, bir yanlışlık 

olduğunu fark ettik ve çalışmalarımıza hızla tamamlayarak Türkiye Bankalar Birliğine istatistiki verileri 

tekrar incelemesi için başvuruda bulunduk. Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi oranın %3,3 iken %26 

olarak sehven hesaplandığını tespit etti. Türkiye Bankalar Birliğince yeniden düzenlenen ’Karşılıksız 

Çek Bilgileri’’ ve ‘’Karşılıksız Çeklerin Coğrafi Bölgeler Bazında Dağılımı’’ istatistiklerinin yer aldığı 

kamuoyu duyurusu ’nu web sayfasından yayınlanmıştır. 

Düzenlenen verilere göre; Uşak, karşılıksız çek oranında Mart ayında %3,3 ile 18. Sırada, Nisan ayında 

%2,8 oranla 26.sırada yer almıştır. İlimiz 2017 ortalamasına baktığımızda ise %3,4 oranıyla 20. Sırada 

yer almaktadır. Bu yanlış veriler önümüzde ki pek çok yeni ticari girişimimizi engelleyecekti. Böyle bir 

yanlışlığın düzeltilmesi hem işadamlarımızı hem ekonomimizi aklamıştır. Tüm arkadaşlarıma yaptıkları 

hassa çalışmalardan dolayı da teşekkür ederim. 

Sayın meclis üyeleri geçtiğimiz ay yine bölge için örnek bir proje olan KADİM projemizi başarıyla 

sonlandırdık ve Bakanlıkça hazırlanan teşekkür plaketini gururla aldık. 204.000 € bütçesi olan proje ile 

TR-33 bölgesinde kayıt dışı istihdamın azaltılması amaçlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’nın Kayıtlı İstihdamın Teşviki programı kapsamında hazırlamış olduğu Avrupa Birliği 

projesinde, odamız; proje koordinatörü olarak Uşak, Manisa, Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde 

kayıtdışı çalışanların kayıt altına alınmasının teşvik edilmesini amaçlamıştır. Afyonkarahisar, Kütahya 

ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odaları’nın proje ortağı ve Almanya’dan Kuzey Rheinwestfallia Dış İlişkiler 

Kurumu’nun iştirakçi olarak yer aldığı proje geçen Haziran ayında başlamıştır. Proje kapsamında 

bölgedeki firmaların yöneticileri ve çalışanlarında farkındalık yaratmak adına bilgilendirme toplantıları 

ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Toplamda 1522 kişi eğitimlerden yararlanmıştır ki proje 

hedefi 970 kişiydi. Ayrıca proje kapsamında eğitilen koçlar 100 önder firmada çalışmalar 

gerçekleştirmiştir. Geçtiğimiz ayda, Alman kurum temsilcileri Almanya iyi uygulama örneklerini 

anlatmak üzere bölgemize gelerek Uşak, Manisa, Afyonkarahisar ve Kütahya’ da bilgilendirme 



toplantıları düzenlemişler, kurum yöneticilerinin sorularını birebir cevaplamışlardır. Projede emeği 

geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Ramazan ayında sizleri daha fazla sıkmadan ekonomide ki veri akışları hakkında birkaç noktaya 

değineceğim. Birçok uluslararası kuruluş ülkemiz ile ilgili büyüme beklentilerini yukarıya doğru revize 

ediyor. Bu hepimizin ticari hayatı için oldukça önemli bir nokta arkadaşlar. Dünya Bankasının 2017 yılı 

için büyüme tahmini %3,5. Tabiki temennimiz önümüzde ki yıllarda bu oranın %6-7 lere yükselmesi, 

ülkemizin hakettiği değerlere yaklaşması. 

2017 de ki ihracatımız aylık 20 milyon dolar seviyelerine yükseldi. Bizde çalışmalarımızı bu yükselen 

değer yönünde planlıyoruz. Örneğin gıda sektörüne yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz URGE pojesini 

sizlerle paylaşmak istiyorum.  

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirecek olan proje 3 yıl sürecek. Toplamda 3.000.000$’lık bir 

bütçeye sahip olacak olan URGE projesinde, Uşak’ta ki gıda sektörünün dış ticaret kapasitesinin 

geliştirilmesini amaçlanmakta. 16 gıda firmasının başvurduğu projemizde firmaların ihtiyaç analizleri 

tamamlandı. Geçen hafta proje danışmanları düzenlediğimiz çalıştayla ihtiyaç analizi taslak raporunu 

firmalara aktardı. Çalışmada, firmaların kurumsallaşmaya yönelik ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları, hedef 

pazar araştırması, etkinlik fuar ve birebir iş görüşmeleri tertiplenmesine yönelik ihtiyaçları tespit 

edildi. Bu rapor kapsamında hangi firmaya hangi konularda destek alınacağını projelendirecek, 

kapasitelerini geliştirmek ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla sektörel eğitimler verecek ve yurtdışı 

pazarlama faaliyetlerine başlayacağız. 

Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım; biz üyelerimize kanundan kaynaklanan belge hizmetlerinin dışında 

da birçok hizmetler sunmaktayız. Günümüzde kurumlar dünya gündeminin de takipçisi olmalıdır. Her 

zaman geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekir. Bu doğrultuda firmalara çeşitli desteklerimiz devam 

etmektedir. Fuarlara katılım desteği de bunların başında geliyor diyebiliriz. Geçtiğimiz ay sektörün 

önde gelen fuarları arasında yer alan EVTEKS FUARI’NA, 25 üyemizin uçakla ulaşımlarını sağladık. 

Talep eden bir üyemize de stant desteği sunduk. Yine TURKEYBUILD İSTANBUL YAPI FUARINA 45 

üyemizin uçakla ulaşımını sağladık, bir firmamıza stand desteği verdik. 

Yine, Sektörlere yönelik aktif ve çözüm odaklı eğitimler düzenlemeye devam ediyoruz. Organize 

sanayi bölge müdürlüklerinde Ustabaşı ve Vardiya Amirlerine Yönelik Yönetim Becerilerini Geliştirme 

Eğitimi düzenledik. İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen ‘’Liderliği Anlamak ve 

Başarmak’’ konulu programda kadın girişimcilerimizin ve Uşaklı bayanların yoğun ilgisi ile gerçekleşti. 

Odamız, KOSGEB ve İŞ-KUR iş birliği ile düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla 

tamamlayan 25 katılımcıya sertifikalarını verdik. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak ekonominin 

büyümesinin ve gelişmesinin girişimcilerimizle olacağına inanıyoruz ve bu inançla KOSGEB’in destek 

programı açıklandığı günden itibaren girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz.  

Bugüne kadar yaklaşık 1.000 kişiye girişimcilik sertifikası verdik. Amacımız; ekonomiye artı değer 

katabilen, yarattığı değerlerle insanları mutlu edebilen, insan yaşamına güzellikler katabilen 

girişimciler yetiştirebilmek. Katma değer yaratan, inovatif ve sürekliliği olan işletmelerin kurulmasını 

temenni ediyoruz. 

Üyelerimizin çıkarlarını her açıdan düşünerek, hizmet odaklı çalışmaya devam ediyoruz. Web 

sayfamızda ki  e-oda uygulaması ile üyelerimizin emek ve zaman kayıplarını da en aza indirmeyi 

hedefliyoruz. UTSO üyeleri, aidat ödemeleri yanı sıra faaliyet belgesi, oda kayıt belgesi, ihale durum 



belgesi ve borç durum belgelerini internet üzerinden online alabilecek, İnternet üzerinden 

vereceğimiz bu belgeler, mükelleflerimizin işlemlerinin yaklaşık yüzde 70’in i oluşturuyor. 

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayı faaliyetlerimizin ve raporlarımızın ayrıntılı olarak yer aldığı e bültenimize 

de web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Değerli Arkadaşlarım, yarın gerçekleştireceğimiz önemli bir toplantı hakkında bilgi vermek istiyorum. 

Bursa Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Şule Altun’un katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz toplantıda 

tekstil geri dönüşüm sektörü yeni gelişmeler, alınması zorunlu belgeler, Dünyada ve Avrupada  geri 

kazanım yeri ve önemi konularında önemli bilgiler aktarılacaktır.Katılımlarınızı rica ederiz. 

Sayın Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Kuranı Kerimin insanlığa indiği ve dünyayı aydınlattığı, biz 

Müslümanlar için çok önemli olan bir Ramazan ayının daha sonlarına gelmekteyiz. Bu güzel günlerde 

Mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutlarım. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlara vesile 

olmasını temenni ederim. 

Hepinizi 22 Haziran Perşembe günü Kaan Düğün Salonlarında gerçekleştireceğimiz geleneksel iftar 

programımıza davet ediyorum. Katılımlarınızla bizleri onurlandıracaksınız, şimdiden teşekkür ederim. 

Şahsım ve Yönetim Kurulu Arkadaşlarım adına sizleri saygı ve hürmetle selamlıyor, iyi akşamlar 

diliyorum. 

 

 


