
 

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

Sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygıyla selamlıyorum.2017 Mayıs ayı olağan meclis 
toplantısına HOŞGELDİNİZ 

Dün her yıl Mayıs ayının 2.Pazar gününde kutlanan Anneler Gününü kutladık. Aslında ne 
annelerin nede babaların sevgi, merhamet ve fedakarlıkları karşılıkları bir güne sığdırılabilir. 
Peygamber efendimizin buyurduğu gibi ‘’Cennet Anaların Ayakları Altındadır’ ’Ömürlerini 
ailelerine vakfeden, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren, 
hürmetlerin en büyüğünü hakkeden değerli annelerimizin Anneler Gününü kutlar, ahirete 
irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, en derin saygılarımı 
sunuyorum.  

16 Nisan da Başkanlık Sistemine geçişi hep beraber oyladık. Biz Uşak Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak, etkin yönetimi ekonomimiz ve sanayimiz açısından değerlendiriyor olacağız. Atılacak 
adımların, verilecek kararların uzun vadede ekonomimiz için en faydalı olacak şekilde 
planlanmasının herkesin ortak arzusudur. Büyük bir hızla, daha istikrarlı ve güçlü bir ekonomi 
ortamının oluşturulmasına ihtiyacımız var. Ekonomimiz, sanayimiz ve toplumsal refahımız 
adına kaybedecek vaktimiz yok. Küresel piyasalarda Türkiye algısını güçlendirmenin, 
yatırımlar için daha da cazip bir ülke olmanın tam zamanıdır. 

 

Değerli Meclis Üyeleri, genellikle yaz aylarında ekonomik faaliyetler azalır, piyasalar 
durgunlaşır. Huzurlu bir tatil için bu döneme rahatlatıcı verilerle girebilme çok önemlidir. 

Mayıs ayı başlarında dünyaya ve Türkiye’ye baktığımızda genel olarak çıkan tablo şöyledir. 

Geçen yıl %3,1 olarak gerçekleşen ekonomi büyüme hızı, IMF tahminlerine göre bu yıl %3,5 
ve gelecek yıl %3,6 oranına yükselecektir. FED’in faiz artırımının kademeli yapacak olması 
piyasaları rahatlatmıştır. Amerika’da beklenen vergi reformu açıklandı. Özellikle kurumlar 
vergisi %35 den %15 e çekilerek önemli bir indirime imza atıldı. Kanada’dan ithal edilen 
ürünlere çeşitli yeni gümrük vergileri getirildi. Çin’de de kurumlar vergisi yönünden yeni bir 
düzenlemeye gidildiği görülmektedir. Yani dış ekonominin yeni kuralları yavaş yavaş 
şekillenmeye başlıyor. Dünya ülkeleri de uluslararası yatırımları cazip vergi oranları ve 
korumacılık tedbirleri ile kendilerine çekme yarışındalar. Seçim öncesi, Avrupa, Çin ve 
Meksika’ya ticaret savaşları açacağını söyleyen Başkan Trump, sadece Trans-Pasific 
anlaşmasından çekilmekle yetinmiştir.  

Dünya borsaları rekor kırmaktadır. Avrupa Merkez Bankası ve Japon Merkez Bankası parasal 
genişleme politikasını sürdürmektedir. Enerji fiyatları durgunluğunu sürdürmektedir. Bütün 
bu gelişmeler özellikle gelişmekte olan ülkeleri şimdilik de olsa rahatlatmış görünmektedir.  

Fransada Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini ise Emmanuel MACRON 
kazandı. Macron göreve geldikten sonra Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ilk 
açıklamada Kuzey Kore'nin dün gece yaptığı balistik füze denemesi kınandı. Demokrat aday 
Macronun seçilmesi Avrupa’da belirli bir rahatlamayı beraberinde getireceği düşünülüyor. 

Türkiye önümüzdeki dönemde ticari stratejisini belirlemeye çalışıyor. Özellikle Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dış ülke ziyaretleri bu yönde ilerliyor. Hindistan, Rusya ve Çin ziyaretleri 



bu açıdan oldukça önem arz etmekte. Çin’de düzenlenen ‘’ Kuşak ve Yol Zirvesi’’ yeni dünya 
ticareti hareketi olarak görülmektedir. Önümüzde ki dönemde ABD ve NATO Zirvesi ise 
Türkiye gündemini belirleyecek gibi görünüyor. 

Değerli Meclis Üyeleri; referandum dönemi sonrası nispeten ekonomiye yönelen Türkiye 
gündeminde, finansal göstergelerde de güçlü bir ilerleme hissediyoruz. Borsa Nisan ayından 
bu yana %7 artışla en yüksek seviyelerine ulaştı. Döviz fiyatlarında ki iniş çıkışlar durdu. Bu 
döviz borçlusu şirketleri bir nebze olsun rahatlattı. Yurtiçinde talep artışı,  ekonomide geçici 
olsada bir canlılık yarattı. Sanayi üretim endeksi beklentileri aşarak bir önceki yıla göre 2,8 
puan artış gösterdi. Sanayideki bu hızlanmayı hem iç talep hemde dış talep destekliyor. 
İhracat Nisan ayında bir önceki yılın aynı nazaren %4,ilk dört ayda %6,7 lik artmıştır. 

Geçtiğimiz haftalar içerisinde, Vergi ve prim borçları için hazırlanarak TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’na sunulan yeni yapılandırma tasarısı, vergisini düzenli ödeyen mükellefi de içine 
alacak şekilde genişletildi. TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre hem 9 milyon borçludan 73 
milyar liralık kamu alacağı yapılandıracak; hem de vergisini düzgün ödeyen mükellef, 
sıkışması durumunda Maliye’den daha uzun borç ertelemesi alabilecek, düşük faiz 
olanağından yararlanabilecek. 

Değerli Meclis Üyelerimiz; göreve geldiğimiz günden beri şiarımız güçlü üye, güçlü oda, güçlü 
ekonomi ve güçlü Türkiye oldu. Ticari temaslarımızı arttırmak için yaptığımız çalışmalarla 
yoğun bir ayı geride bıraktık. Şehrimizin sahip olduğu büyük fırsatları gerek odamızda gerekse 
ziyaretlerimizde görüştüğümüz iş adamlarından, siyasetçilere kadar her kademedeki insana 
anlatıyoruz, potansiyelimize farkındalık yaratıyoruz.  

Ülkemiz orta gelir tuzağına saplanmış durumda, bundan kurtulmamız gerekli. Burada yerli 
üretimi desteklemek önemli. Satınalma günleri etkinliğimizle tedarikçi ve üretici firmalarımızı 
yeni pazarlar yaratabilmeleri adına çevre il otel satınalmaları ile buluşturduk ve 
buluşturmaya devam edeceğiz. Burada birebir 21 otelle yaklaşık 100 firma arasında birebir 
ikili görüşmeler gerçekleşti. Firmalar ürün numunelerini birebir sergileme ve gösterme 
imkânı buldular. 

Bir başka faaliyet olarak; geçtiğimiz hafta önemli bir danışma masası hizmeti daha verdik. Çok 
hassasiyetle üzerinde durduğumuz önemli bir konu olan işçi-işveren hukuki sorunları. 
Biliyoruz ki, bu durum pek çok firmamız için ciddi sıkıntı yaratmakta, çıkan cezalar nedeniyle 
pek çok işyeri kapanma noktasına gelmekte. Konunun uzmanı kişilerle birebir yapılan 
görüşmeler ile, firma yetkililerimiz kıdem tazminatından, iş kazalarına, ücretli-ücretsiz 
raporlara kadar pek çok soruya cevap bulabildiler. 

Mesleki Yeterlilik Belgesi desteği konusunda son aşamaya geldik. Bu hafta sınav yerlerini 
tamamlayarak işe başlayacağız. Odamız bünyesinde inşaat sektöründe,6 branşta yapılacak Mesleki 
Yeterlilik Belgesi sınavları ile kalifiye eleman yetişmesi konusunda istihdama destek sağlıyoruz. 

URGE Projesi kapsamında ki Gıda sektörü temsilcilerimizle sektörel ihtiyaç analizi için saha çalışmasını 
tamamladık. Analiz çalışmasından çıkan sonuçlara göre firmaların 3 yıllık yol haritası belirlenecek. Bu 
yol haritasına bağlı kalınarak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurtdışı pazarlama programları gibi 
çalışmalar gerçekleştirilecek. Böylelikle firmaların kapasitelerini arttırıp, dış ticaret yapabilirliklerini 
geliştireceğiz ve daha çok karlı işletmeler olmalarını sağlayacağız. Projeyle organizasyonlara katılan 
firmalar kendi ürünlerini tanıtmanın yanında kentimizin ve ülkemizin ihracatının artmasına da çok 
büyük katkı sağlıyor olacaklar. 

 



Uşak ekonomisini canlandırmak adına, ’Uşak’tan Al Uşak Kazansın’’ algı kampanyamızı 
başlattık. Şehir içinde ve sosyal medyada pek çok mecrada algı yaratmak için hazırladığımız 
görsellerimiz yayınlanmaktadır. Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımız da 
çalışmaya destek vermektedir. İlerleyen günlerde kampanyamızın duyunurluğunu arttırmak 
ve tüm Uşak’a yaymak adına bir dizi faaliyetlerimiz olacaktır. Sizlerden de kampanyaya 
destek vermenizi bekliyoruz. 

 

Geçtiğimiz ay içerisinde üyelerimizi Konya’da gerçekleştirilen KONMAK, KONOLEX, İSKON 
fuarına, İzmir de ki TESKON&SODEX fuarına ve yine SODEX ANKARA 2017 Doğalgaz, Isıtma, 
Soğutma, Klima, Pompa, Vana fuarına götürdük. Üyelerimiz için sektörlerdeki gelişmeleri 
takip ediyor, fuar katılımlarına verdiğimiz destekle kendilerinin de güncel teknoloji makine ve 
ekipmanlarını yakından görerek iş bağlantıları kurma imkânı sunuyoruz. 

Üyelerimizin çalışanlarında farkındalık yaratmayı sağlayacak olan, performans yönetimi 
eğitimi ve işveren-çalışan ilişkileri, hukuki sorunlar, haklar üzerine bir eğitim gerçekleştirdik.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığından müfettişlerimizin 
sunumuyla ilimizde gerçekleştirilecek olan denetimler hakkında bilgilerin yer aldığı toplantıya 
ev sahipliği yaptı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından yürürlüğe konulan istihdam teşviklerine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Grup 
Başkanı Şuayup ER, Uşak’ta sadece bilgi paylaşımı için olmadıklarını, yaşanan sorunları ilk 
ağızdan dinlemek için burada bulunduklarını da belirtti. 

İhracatçı firmalarımızla İthalat, ihracat, gümrük, sınır geçişleri, taşıma, transit vb. gibi dış 
ticaret işlemleri uygulamasına yönelik sorunların tespiti amacıyla bir araya geldik. Toplantı 
sonucu çıkan rapor ve değerlendirme sonuçları T.O.B.B., Ekonomi Bakanlığı ve sizlerle de 
paylaşılacak. 

İsmet Paşa Caddesindeki iş hanımızın çatı katını Cafe-Restaurant olarak 5 yıllığına 4.000-TL. 
aylık net gelirden kiraya verilmiştir. 

 

Geçtiğimiz ay ilimizde de güzel olaylar yaşandı: 

Utaş Uşakspor oynadığı play of sonucu 3.lige çıktı. Yönetimden, teknik ekibe, oyuncudan, 
taraftara kadar bu başarıya emek vermiş herkesi bir kez daha tebrik ediyoruz. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, odamızı da ziyaret ederek, 
görüş alışverişinde bulundu. 

Bir süredir tadilat nedeniyle kapalı bulunan Sigorta Pazarı Perşembe günleri düzenlenecek 
meyve ve sebze pazarı ile yeniden hizmet vermeye başladı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) en mutlu şehirleri açıkladı. Uşak, yüzde 72,34'lük oranla en 
mutlu kentler liginde 9.sırada yer alarak ilk 10'da yer aldı. İnşallah önümüzdeki yıl yapılan 
fiziki ve sosyal yatırımlar ve ekonomimizde ki artışla ilk sırada yer alırız. 

Değerli Meclis Üyeleri; Mayıs ayı içerisinde yaşayacağımız birkaç güzelliği de sizlere 
aktararak, konuşmama son vermek istiyorum. 



Cuma günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayacağız. Geçmişte 
verilen gayretleri yüreğinde hisseden ve bugünün dünyasını zihninde kavrayan genç nesil 
Türkiye’yi geleceğe taşıyacaktır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelesi 
veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz. 

Ve 26 Mayıs Cuma akşamı ahir ömrümüzde bir Ramazan-ı Şerif ayına daha kavuşacağız. 
Ramazan-ı Şerif in gönülleri doyuran, kalpleri huzurla buluşturan manevi ikliminden inşallah 
hep birlikte nasipleniriz. 

Ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olması diliyorum. 

Konuşmama son verirken sizleri bir kez daha hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, hepinize 
iyi akşamlar diliyorum. 

 

 

 

 

 

 

 


