
 

Değerli Meclis Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri; 

Sizleri Şahım ve Yönetim Kurulu Arkadaşlarım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2017 yılı Temmuz 

ayı olağan meclis toplantımızın; şehrimize, odamıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

15 Temmuz 2016'da yaşadığımız hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Bu süreç hepimiz için 

büyük bir mücadelenin ortaya çıkmasını sağlayan bir gelişime dönüştü. Aziz milletimiz, bu süreçte 

büyük bir özveri ve muazzam bir basiret örneği ile demokrasimize, vatanımıza sahip çıkan, bütün 

dünyaya örnek olan birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Bütün dünyanın gözleri önünde cereyan eden 

bu süreçte, bizler de ilk andan beri mücadelenin içerisinde hep beraber yer aldık. İşlerimize daha iyi 

sarıldık ve daha büyük gayret sarf ederek, bir an evvel hainlerin kurduğu tuzaktan kurtulmanın 

yollarını aradık. Siyasi görüşü fark etmeksizin bir olarak Türkiye’nin geleceğine sahip çıktık. Biz o gece 

millet olma bilincimizi tazeledik ve yek vücut olduk. Ülkemizi şer odaklarının piyonlarına teslim 

etmedik, ihanete dur dedik, hainlere geçit vermedik. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de en 

kalbi şükranlarımızı sunuyorum. 

13 Temmuz Perşembe günü 81 ilde aynı anda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanan 

ortak basın bildirisi yayınlandı. Bizde eş zamanlı olarak, Sayın meclis Başkanımız, Uşak Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı, Karahallı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanı, TÜRK-İŞ, 

TİSK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, Türkiye KAMU-SEN İl Başkanları’nın 

oluşturduğu Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) olarak, odamızda basın toplantısı 

düzenlendik. 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır diyerek, yine 15 Temmuz ile ilgili hazırlanan 

afişleri; üyelerimize gönderdik, şehir içindeki ilan alanlarına, halkımızın yoğun olduğu bölgelerdeki 

ekranlara taşıdık. Demokrasimize, vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize teşekkür ederiz. 

Güçlü Türkiye için, işimiz için, kalkınmamız için, geleceğimiz için üretmeye ve çalışmaya devam 

edeceğiz. İş dünyamız 15 Temmuz’u doğru okumuş, gereken tüm refleksleri anında ortaya koymuştur. 

Sanayide çarkları daha hızlı döndürerek, dünyaya daha fazla mal ve hizmet ihraç ederek; yatırımları, 

projeleri ertelemeden hayata geçirerek, daha çok personel istihdam ederek, ülkeyi viran etmek 

isteyenlere en güzel cevabı vermiştir. 

Burada sizlerle ilk 6 aydaki rakamları paylaşmak isterim. İhracatımız 121 milyon doları geçmiştir.2017 

yıl sonu hedefimiz 300 milyon dolardır. Bu yıl en çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, Birleşik 

Devletler, Hollanda ve İspanya oldu. İhracat yaptığımız sektörlere bakıldığında Halı, Battaniye, Tekstil 

ve Hammaddeleri, Deri ve deri mamullerinin öne çıktığını görmekteyiz. 

İstanbul Sanayi Odasının Türkiye’de ki ilk 500 büyük sanayi şirketi, şehirler sıralamasında Uşak 

"Üretimden Satışlar" sıralamasında, 81 ilde 440 milyon TL  ile 38. sıradadır. 

Ege Bölgesi’nde ki illerin sanayi bakımından değerlendirmesi yapıldığında, %37 lik bir oran ile İzmir ili 

ilk sırada yer almaktadır. İzmir ilini takip eden iller sırasıyla; Denizli(%18), Manisa(%11), Uşak(%9), 

Afyonkarahisar(%7), Aydın(%7), Muğla(%6), Kütahya(%5) olarak görülmektedir. 

‘’Türkiye'nin geleceğine artı bir istihdam” seferberliği kapsamında ilimizde hep beraber güzel 

çalışmalar yaptık. Uşak'ta ilk 6 ay itibariyle 3.900 kişiye yakın ilave istihdam sağlandı. Bir seferberlik 

olarak başlatılan bu program, bugün olduğu gibi önümüzdeki aylarda ve yıllarda, iş gücü piyasasını 

olumlu yönde etkileyecektir. 

İlimizin ekonomik ve istihdam rakamlarına katkı sağlayan tüm üyelerimize sizlerin nazarında teşekkür 

ederim. İnşallah sene sonuna kadar hedeflerimizin üzerinde çalışmalar gerçekleştireceğiz 



Değerli Meclis Üyeleri geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu bir rapor yayınladı. Burada bir 

noktaya dikkat çekmek istiyorum. 

Türkiye 2017 yılı ilk çeyreğinde %5’lik ekonomik büyüme kaydetti. Avrupa Birliği’nin oranı ise yaklaşık 

%2. Türkiye’nin çalışma çağındaki insanlarının nüfusa oranı %65, Avrupa’da bu oran %13. Yani Avrupa 

büyüyemiyor, üretime katacak çalışan bulamıyor, üretim kapasitesi günden güne azalıyor. Bu nedenle 

güçlenen ve dinamik ekonomisiyle Türkiye Avrupa Birliği için bir fırsattır. Türkiye ve Avrupa Birliği 

karşılıklı kazançların ortağıdır. Bu bilgiler ışığında Avrupa Parlamentosunun ay başında almış olduğu 

kararı, yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin askıya alınması kararı haksız buluyoruz. 

Avrupalı yetkililerden önyargılarını, politik hesapları bir kenara bırakıp, Türkiye hakkında objektif 

yaklaşmalarını bekliyoruz. Ülkemiz mecburiyetlerle değil hedeflerine, demokrasisine uygun politik ve 

ekonomik araçlarla yolunu çizmektedir. Bunu anlatmanın en iyi yolunun da lobicilik faaliyetlerinden 

geçtiğini biliyor, çalışmalarımızı bu yönde organize ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım öncelikle bu noktada 15 Temmuz’un küresel ayağını yurtdışındaki 

muhataplarımıza çok iyi anlatmak lazım. Bu süreç içerisinde yabancı heyetlerle olan her 

münasebetimizde olayın küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız. 

Olağanüstü bir dönemden geçiyor, olağanüstü hallerde de olağanüstü çalışmak şarttır diyoruz. Bu da 

bizim en iyi bildiğimiz iştir. İşadamları ve sivil toplum kuruluşları olarak ortak hareket etmemiz çok 

önemli. Ziyaretlerimizin her anın katma değer yaratacak şekilde planlamaya devam ediyoruz. 

Ağustosa ve Eylül ayları için İtalya, Polonya, Vietnam, Kolombiya ve ABD konsolos, ticaret ataşesi ve 

ticaret odası genel sekreterlerini odamızda ağırlamak için girişimlerimizi hızla sürdürüyoruz. Sizlerde 

pek çok ulusal pazarda odamız ve ülkemizi temsil ediyorsunuz.  

Değerli Meclis Üyeleri, Temmuz ayı başında yürürlüğe giren 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve 

Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iş 

dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. İçeriğine bakınca, uzun süredir gündeme getirdiğimiz eksiklerin 

düzeltildiğini ve iş dünyasına kulak verildiğini görüyoruz. Üretim Reform Paketi yatırımcılarımızın 

önünü açacak, Türkiye’nin kalkınmasını hızlandıracak, daha da önemlisi ilk çeyrekte yakalanan yüzde 

5’lik büyüme ivmesine katkı sağlayacaktır. 

1 yıldan bu yana üzerinde çalışılan 90 maddelik Üretim Reform Paketi’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte 

kanunlaşan maddeler ile, sanayi işletmelerinin, her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için 

belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kalkması, OSB’lerde elektrikten alınan 

yüzde 2’lik TRT payının kalkması gibi pek çok düzenleme olduğunu görüyoruz. 

Yine, Sanayi Sicili Kanunu'ndaki sanayici tanımı yeniden yapılarak, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten 

işletmeler de bu kanun kapsamına alınıyor.  

Bu paketin bir diğer önemli getirisi ise OSB yer seçim süreçlerinin kısalması. Bakanlar Kurulu kararı ile 

belirlenen il ve ilçelerdeki OSB'lerde yer alan parsellerin, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis 

edilebilecek. Hizmet ve destek alanları haricinde OSB'lerde yer alan her bir parselde, bir katılımcı ya 

da katılımcının kiracısı üretim yapabilecek. Bu, sanayi parseli bekleyen yatırımcılar için oldukça önemli 

bir adımdır.  

 

 



Tüm bu düzenlemeler Türkiye’nin tekrar üretime dönmeye başlamasının sinyalidir. Büyüme 

tercihimiz üretim olmalıdır. Ayrıca, şehir içinde kalan sanayi siteleri de şehir dışına taşınmış olacak. 

Yıllardır sanayicilerimizin talebi olan OSB’lerin demiryolları ile bağlantıları yapılmış olacak 

Sanayi sicil belgesine sahip işletmeler, emlak vergisi de ödemeyecek. Planlı sanayi alanlarındaki 

satışlarda damga vergisi ve harçları kaldırıldı. Yerli üretici desteklenecek, kamu ihalelerinde yüzde 15 

fiyat avantajı sağlanacak. 

Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; 

Bir kez daha üyelerimizin çıkarlarını her açıdan düşünerek, hizmet odaklı çalışmaya devam 

edeceğimizin altını çizerek vurguluyorum.   

Hayırlı ve bol kazançlı işleriniz olmasını diliyor, Şahsım ve Yönetim Kurulu Arkadaşlarım adına sizleri 

saygı ve hürmetle selamlıyor, iyi akşamlar diliyorum. 


