
Saygıdeğer Meclis Başkanım, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım sizleri 

şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hürmetle selamlıyorum. 

2017 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantımızın iş dünyamıza ve 

hepimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Çevremizdeki her ülkede ayrı bir denge arayışı söz konusu. Ülkelerde 

ve bölgelerde yaşanan değişim hareketleri ile uluslararası dengeler 

derinden etkilenmektedir.  

Biz barışırken de savaşırken de ilkelerinden hiçbir zaman taviz 

vermeyen bir kültürden geliyoruz.  

Ülke olarak ilkeli duruşumuzla uluslararası camiaya her anlamda ders 

vermeye devam ediyoruz.  

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 

sözü tüm dünyada temel prensip olarak kabul görmüş, insanlığın ve 

uygarlığın refahı ve ilerlemesinde en önemli etken dünya barışı olarak 

kabul edilmiştir.  

Biliyor ve inanıyoruz ki küresel barışın dili ticarettir. Refahın, huzurun 

ve umudun yolu ticaretten geçer. Bu doğrultuda da bizim 

mücadelemiz ekonomi cephesinde ilerlemektir. 

Bizim sesimiz doğudan batıya, kuzeyden güneye ticari fırsatlar 

neredeyse orada yankılanmalıdır. Bu çerçevede bizde oda 

faaliyetlerimizde küresel temaslara ağırlık vererek devam ediyoruz. 

Geçtiğimiz hafta başında Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında  

• TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar,  

• Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ercan,  

• Trabzon TSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacisalihoğlu,  



• Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı,  

• TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz ile  

7 kişilik bir heyet olarak hep birlikte TOBB un onursal üyesi olduğu 

Latin Amerika Ticaret Ve Sanayi Odaları Genel Kurulu’na katıldık.  

Genel kurulda Türkiye ekonomisi hakkında bir sunum gerçekleştirildi. 

Bizimde buradaki üyelerle sıcak temaslarımız ve görüşme 

imkanlarımız oldu.  

Yine ziyaretimiz sırasında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer 

Önhon'a ile de bir görüşme sağlandı. Büyükelçi Önhon, İspanya'daki 

gelişmeler ve Türkiye-İspanya ilişkileri hakkında bilgi verdi. İlişkilerin 

geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.  

Bu görüşmelerin ilimiz ekonomisine ve üyelerimize olumlu 

yansımalarını çok kısa sürede göreceğimize inanıyorum. 

Üyelerimizle küresel fuarlara katılım sağlamamız, ikili iş görüşmeleri 

organize etmemiz yanı sıra pek çok yabancı heyeti de odamızda 

ağırlıyoruz.  

Güney Amerikanın en hızlı gelişen ülkesinden olan Kolombiya 

Büyükelçisi ve beraberindeki heyetin ziyaretinin hemen ardından 19 

Afrika ülke temsilcilerini başarılı bir programla ağırladık.  

Ekonomik gelişimlerini sürekli hale getiren ülkelerin orta vadede lider 

ülke konumuna geleceğini düşünüyorum. Bunun en büyük tetikleyicisi 

de ülkelerin aralarındaki ekonomik ilişkiler olacaktır.  

Uşak özellikle büyük bir tecrübeye sahip olduğu tekstil, deri ve geri 

dönüşüm sektörleri ile uluslararası piyasada aktör olabilecek 

konumdadır.  



Oda yönetimi olarak her geçen gün gelişen bu ilişkilere katkı vermek 

için toplantılar, ikili görüşmeler ve ticari ziyaretler organize etmeye 

devam ediyoruz.  

Bu hafta sonu 22 kişilik sektörel heyetimizle Dubai Yapı Fuarına 

katılım sağlayacağız. Türk inşaat ve perakende sektörünün büyük ilgi 

gösterdiği, Ortadoğu’nun en büyük yapı fuarı olan Dubai BIG 5 

Show’da gerek fuar ziyaretimiz gerek ikili iş görüşmeleri 

organizasyonumuzla firmalarımızın, dünya açılımlarına önemli katkı 

sağlayacağımızı düşünüyorum.  

Ve yine Ocak ayı içerisinde Medellin de gerçekleştirilecek olan 

Colombiatex fuarına katılım sağlayarak, firmalarla ikili iş görüşmeleri 

gerçekleştireceğimiz bir programımız olacak. 

Uşak ülke ekonomisine katma değer katan şehirlerden biridir.  

İl ihracat kapasitesinin arttırması ile Uşak ekonomisinin bugünkü 

durumundan çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum.  

İlimizde İhracat seviyesinin yükselmesi, ilimizdeki ihracatçı firma 

sayısının yükselmesi, ihracat yapan ve yapacak olan üyelerimize 

rehber olmak amacıyla Kasım ayı Dış Ticaret ayı dedik ve ay boyunca 

çeşitli eğitimler, seminerler ve danışma masaları etkinlikleri organize 

ettik.  

Bu organizasyonlarımızı üyelerimize Sms ile bildiriyor, ayrıntılı bilgileri 

web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz.  

Dış ticaret ayı etkinliklerimiz kapsamında; 

Türkiye’nin ihracat kredi bankası, Eximbank Ege Bölgesi Müdür 

Yardımcısı Zeynep Kandiyeli ile gerçekleştirdiğimiz seminere 65’den 

fazla üyemiz katılarak, ihracat kredi, sigorta ve garanti programları 

hakkında sorularına cevap bularak, güncel bilgilere sahip oldular.  



Yine, Üyelerimize Ekonomi Bakanlığı Uzmanları ile birebir görüşme 

fırsatı sağladığımız “Devlet Destekleri Danışma Masası”nda ise,35 

firmamız, devlet destekleri, hibe krediler, uygulamaları ve ihracat 

destekleri gibi konularda nasıl bir yön izlemeleri gerektiği ve hali 

hazırda kullandıkları teşviklerde takıldıkları alanların çözüm noktaları 

gibi pek çok konuda sorularına cevap buldu. 

24 ve 30 Kasımda Ekonomi Bakanlığı Uzmanlarının katılımıyla 

düzenleyeceğimiz, ülke örneklerinin anlatılacağı eğitim ve seminerler 

ile dış ticaret ayı faaliyetlerine yönelik programlarımız devam 

edecektir.  

Değerli Meclis üyesi arkadaşlarım,  

- ticari hayatımızı güçlendirmek,  

- üyelerimizin sorunları ve beklentilerini zamanında ilgili 

makamlara aktarabilmek ve  

- onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek kamuoyu ve gelişmeler 

sağlayabilmek adına  

devlet büyüklerimizle, ülke ekonomisinde söz sahibi kişilerle ikili 

diyaloglarımızı gidererek arttırıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bir dizi 

resmi ziyaretler gerçekleştirdiğimiz Ankara programımız oldu. 

Programımızda, Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL’ı makamında; 

milletvekillerimiz Mehmet ALTAY, Alim Tunç ve Uşak Ak Parti İl 

Başkanı Mehmet ÇAKIN ile birlikte ziyaret ettik.  

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Sayın 

Bakanımıza Uşak sanayisi ve mali konularında bilgilendirmeler 

yaparak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.  



Görüşmemiz sırasında, Sayın Bakanımız Aralık ayı içerisinde ilimizi ve 

odamızı ziyaret etmek istediğini bizzat kendisi dile getirdi. Bizde 

teşriflerinden dolayı büyük onur duyacağımızı kendilerine ifade ettik. 

Yine Ankara ziyaretimizde TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ile 

birebir görüşmelerimiz oldu.  

Uşak sanayisi ve ticari hayatı ile ilgili genel bir bilgilendirme yaptık.  

Ayrıca “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ulusal Geri Dönüşüm 

Strateji Belgesi Ve Eylem Planı’na”,  

tekstil sektörüne yönelik atıklarının değerlendirilmesi ve tekstil geri 

kazanımı ilave edilmesi ile ilgili 

hem TOBB hem Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduk.  

Kalkınma Bakanlığı 11. Kalkınma Planına destek vermek amacıyla 

talebimizi ilettik ve isteğimiz onaylandı. Bu girişimlerimiz 

doğrultusunda, Odamız, Türkiye’nin gelecek 10 yılı ile ilgili yapılacak 

planda söz sahibi olacaktır. 

Değerli meclis arkadaşlarım, geçtiğimiz haftalarda yine hep birlikte 

Torbalı Ticaret Odası heyetini ağırladık.  

Odalar ve üyeleri arasındaki bu tür organizasyonlar ticaretimizi 

karşılıklı denge içerisinde arttıracağımız önemli buluşmalardır.  

İlimizin, ilçelerimizin tüccar ve sanayicilerle bir araya gelmelerine 

vesile olmak, karşılıklı diyaloglar kurmalarını sağlamak ve ekonomik 

ilişkilerin gelişmesinin temelini atmak ticaret odaları olarak bizlerin 

görevleridir. Bu da kimi zaman ziyaretler kimi zaman toplantı veya 

fuarlara katılımlarla olur. 



Gerek komite üyelerimiz gerek sizler gerekse yönetim kurulumuzla 

dört koldan sektörlerimizi ileriye taşıyacak pek çok çalışmayı yapmaya 

devam ediyoruz.  

Hep beraber daha büyük daha güzel adımlar atalım, işimizi aşımızı 

arttıralım, ülkemizi ve şehrimizi hep birlikte büyütmeye devam 

edelim.  

Bizler iş dünyasının temsilcileriyiz. Hepimiz vaktimizden, evimizden 

zaman ayırarak çalışmaya devam ediyoruz.  

2018 yılı proje yılımız olsun, sektörlerimize, firmalarımıza hep beraber 

yeni vizyonlar kazandıralım. Özellikle meslek komitelerine bu 

doğrultuda çok iş düşüyor.  

Meslek komitelerinde ki arkadaşlarımıza sesleniyorum, “sektörleri 

geliştirecek” projeleri sizlerden bekliyoruz. Sizlerden gelen öneriler 

yönetimimizce hızla değerlendirilecek, üye menfaatleri 

doğrultusunda, katılımcı demokrasi ile faaliyetlerimize yön vereceğiz. 

Değerli arkadaşlarım İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında dava şartı olan 

arabuluculuk uygulaması 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe 

giriyor.  

1 Ocak 2018 den sonra dava açmadan önce arabulucuya 

başvurulması zorunlu olacak.  

İş dünyamız için, hepimiz için önemli bir gelişme olan bu uygulama 

hakkında, üyelerimizin sorularına cevap bulabilmeleri adına, 

önümüzdeki günlerde konunun uzmanı avukat arkadaşlarımızla 

danışmanlık masası uygulaması organize edeceğiz. 

Yarın ise, İlimizin gelecek projeksiyonuda olan 4 yıllık stratejik 

planımızın alt yapısını oluşturacak “Dış Paydaş” toplantımızı 

gerçekleştireceğiz.  



Odamızla ilişkide bulunan kurumlar bizim dış paydaşlarımız olarak 

tanımlanıyor. Bu kurumları davet ettik. Kendilerinden odamız ile ilgili 

bölgesel ve ulusal arenada olan olaylardan hangileri bizim için fırsat 

hangileri tehdit oluşturuyor gibi bilgileri almaya çalışacağız. Bu bilgiler 

ışığında odamızın durum analizini gerçekleştirerek stratejik planımıza 

yön ereceğiz.  

Değerli arkadaşlarım Cuma günü 24 Kasım Öğretmenler günü.  

Bizlerin ve evlatlarımızın üzerinde emekleri olan tüm 

öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum, hepsine 

şükranlarımı sunuyorum.  

Sözlerime son verirken Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum, 

hayırlı ve bereketli günler diliyorum. İyi akşamlar 

 

 

 


