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Sayın Meclis Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri, 

Kıymetli Meslek Komite Başkanları, 

Sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygı ve hürmetle selamlıyorum. 2017 yılı 2. Meclis 

toplantısına hoş geldiniz.   

Kıymetli dostlar, 2017 yılına Dünya ve Ülke gündemi olarak aslında oldukça hızlı bir giriş 

yaptık. Zaman zaman üzücü olaylara da şahit olduk. Yalnız şunu biliyoruz ki içte ve dışta 

yaşanılan he hadise dünyadaki tüm ülkeler gibi Türkiye’yi de etkiledi. 

Geçen ay Dünyanın gündemini ağırlıklı olarak ABD ve Rusya belirledi. ABD başkanı Donald 

Trump, görevi teslim almasıyla Dünya’yı karıştıracak demeçlerde bulundu. Trump’ın İngiltere 

sevdasını hepimiz bilmekteyiz. Avrupa Birliğinde oluşan ekonomik sıkıntıların yanında bir de 

siyasi olumsuzlukların baş göstermesi AB planlarını bir hayli zorluyor. İngiltere’nin AB’den 

kesin olarak çıkmak istemesi ve kararlı tutumu Trump ile iş birliği kurmak istemesi Dünya 

gündemini çalkalıyor. Trump’ın uluslararası ilişkileri gerginleştiren açıklamalarından Çin ve 

İran da etkilendi. Çin ve İran’ı karşısına alan Trump NATO aracılığıyla Rusya’ya da baskı 

yapıyor. Avrupa’da askeri yığınağını artıran ABD’nin gelecek günlerdeki adımlarını ve 

dünyadaki yansımalarını yakından izlemeye devam edeceğiz. Dünya’da yükselen gerilimi 

umarım ülkemiz adına iyi kullanırız. Çünkü Türkiye olarak dikkat çekici ve yatırımlar için 

alternatif bir ülkeyiz. Bu kriz ortamında yapılacak doğru hamlelerin ülkemize yatırım 

çekeceğini düşünüyorum.  

Değerli arkadaşlarım, Trump’ın ABD büyümesini hızlandırmak için vergi kesintileri, yatırım 

harcamaları ve dış ticarette daha korumacı bir tutum izleme sözü vermiş olması, dolar lehine 

olsa da diğer para birimlerinin aleyhine olmuştur. Ülkemizde ise bu gelişmeler öncesi aşırı 

yükselen döviz kurları, son günlerde aşağı yönlü bir seyir izlemiştir. Ülke ekonomisini etkileyen 

bu olay bir nebze de olsa bizleri biraz rahatlatmıştır. Yine de kurların hala yüksek olduğunu 

düşünüyoruz.  

Ülke ekonomimizi Fitch gibi dış faktörlerin kararları da etkiliyor. Ülkede yaşanan darbe 

girişimi olaylarının güvenlik sorunu teşkil etmesi ve olağanüstü hal durumunun sürmesini sebep 

göstererek uluslararası kredi kuruluşları puanımızı düşürüyor. En yakın dönemde bu puanları 

yukarı çıkarmak için dikkatimizi ekonomiye çevirmemiz lazım.  
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Dileğimiz ekonominin ülke genel gündeminde en öne çıkması. Ancak yaşadığımız süreç bunu 

pek mümkün kılmıyor. Türkiye’nin ana gündemini doğal olarak politika ve güvenlik 

oluşturuyor. 16 Nisan tarihinde Başkanlık Sistemi için, özgür seçim hakkımızı kullanarak 

devlete karşı isteğimizi dile getireceğiz. 2016 yılında demokrasiyi, yaşam hakkını ve özgürlüğü 

hedef almış birçok hadise yaşadık. Güzel ülkemizi ele geçirmek isteyen terör örgütleriyle 

mücadeleler halen devam etmekte. Ülkemizin bir an önce refaha kavuşmasını temenni 

ediyorum. Yaşanan bu süreçlerde durum her ne olursa olsun bizler birlik ve beraberliğimizden 

uzaklaşmamalıyız. Komşumuzda yaşanan ve ülkemizi de tehdit eden IŞİD’ e karşı bildiğiniz 

üzere ‘Fırat Kalkanı Operasyonu’ devam ediyor.  Suriye’de yaşanan bu durum ülkemiz 

sınırlarını da tehdit etmesinden dolayı kahraman ordumuz, Suriye’de canları pahasına ülkemiz 

güvenliğini sağlamak adına terör örgütüyle mücadele gösteriyorlar. Geçtiğimiz hafta Rus 

jetlerinin Türk birliklerinin bulunduğu binayı bombalamasıyla 5 askerimiz, 2 hafta içerisinde 

toplam 14 askerimiz şehit oldu. Genç yaşta evlerinden ayrılıp Ülke güvenliğini korumak 

amacıyla üstlendikleri yükü en iyi şekilde temsil eden şehitlerimize Allahtan rahmet ve 

ailelerine sabır diliyorum. Bu tatsız hadiselerin ivedilikle son bulmasını istiyorum. 

Operasyonlar Türkiye’den gönderilen takviye birliklerle devam ediyor. Türkiye’yi 

durduramayacak ve yıldıramayacaklar. 

Değerli arkadaşlarım belki ateş hattında değil ama bizlerde ülke içinde üzerimize düşen 

görevleri yerine getirmeliyiz. Çünkü ülkemizin refahını ve huzurunu yalnızca siyasi ve askeri 

mücadelesi oluşturmaz. Ülke ekonomisinin gidişatı ve büyümesi de bir ülkenin geleceğini 

belirleyen en büyük etkenlerden biridir.  

Geçen ay içinde ülke ekonomisini direk etkileyen olayları da sizlere sunmak istiyorum. Küresel 

piyasalar ABD Başkanı Trump’ ın açıklamaları ile oluşan belirsizliği fiyatlamaya çalışırken, 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yurt içi piyasalara yılın ilk faiz kararını açıkladı. Piyasa 

beklentilerin tersi bir sonuçla karşılaştık.  Piyasa beklentisi en az çeyrek puan artışı iken, merkez 

bankası faiz oranlarını sabit tuttu. Sabit tutulan faizin enflasyon üzerindeki etkisini 2. Çeyrekte 

görebileceğiz.  

Türkiye ekonomisi yılın ilk iki çeyreğinde %4,5 büyüdükten sonra üçüncü çeyrekte gerilemeye 

başladı. Ülkenin içinden geçmek zorunda kaldığı süreç nedeniyle 3. Çeyrekte küçülme 

bekleniyordu. Ancak beklentinin altında gerçekleşen küçülme oranı piyasalarda olumlu olarak 
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karşılandı. Özellikle 8. ve 9. aydan sonra hükümetin ekonomiye yönelik teşvik politikalarının 

olumlu etkisi bu oranı beklentinin altında tuttu. 

2016 yılının son 3 ayı genel olarak ekonomik aktivitenin temkinli, TL’deki değer kaybının hızlı 

olduğu bir dönem oldu. ABD doları yıl içinde TL’ye karşı %21 civarında değer artışı kazandı. 

Geçtiğimiz hafta Dolar 3.63, Euro 3,90 seviyelerine kadar gerilemişken Altın 145 TL, Petrol 

ise 56,00 TL ile yükselişe geçti. FED bu yıl en az 3 kez faiz artırımı yapacağını açıkladı. 

Kurlardaki bu dalgalanmanın ABD’de açıklanacak konut başlangıçları verisi ile, piyasaların 

yönü üzerinde belirleyici oranda etkisi olacağını düşünüyorum.  

Kıymetli meclis üyeleri, şubat ayı başında açıklanan 2016 yılı enflasyon oranlarındaki artış 

oldukça dikkat çekici. Enflasyon oranlarının beklenti üzerinde olmasıyla 2016 yılı %8,53 

oranında gerçekleşmiş oldu. TÜFE ocak ayına %2,46 arttı. ÜFE ise; %3,98 yükseldi. Yıllık 

bazda değerlendirecek olursam, TÜFE %9,22 artarken, ÜFE %13,69 oranında artış gösterdi. 

Değerli arkadaşlarım, yılın son 3 ayındaki temkinli ekonomiyi değiştirerek piyasayı hareket 

getirmek için hükümet bazı önlemler almaya başladı. Ekonomiyi canlandırmak adına beyaz 

eşyalarda ÖTV sıfırlamasının fiyatlara %6,72’lik indirim olarak yansıması, satış rakamlarının 

da %20 oranlarında artırması bekleniyor. Beyaz eşya indirimiyle beraber yaz sezonun 

yaklaşmasından dolayı alım gücünü arttırmak adına mobilya sektöründe de KDV indirimi 

uygulandı. Bu düzenleme ile KDV %8’e düşürülerek mobilya fiyatlarında %5 ile %10 arası 

düşüş olması hedefleniyor.  

Ekonomiye destekler bunlarla sınırlı kalmadı. Hükümetin son yayımladığı kanun hükmünde 

kararname en çok özel sektöre yaradı. Özel sektörün kamuya borcu için, kur yıl sonuna kadar 

3.53 TL’ye sabitlendi.  Sabitlenmiş kur, borç dönemi kurdan daha yüksek ise ödemeler dolar 

olarak yapıla bilinecek.  

Yine aynı bu kanun hükmüyle beraber Türkiye Varlık Fonu oluşturuldu. Ülke ekonomisini 

konjonktürel etkilerden kurtarmak, istikrarlı biçimde işlemesini sağlamak ve gelecek kuşaklara 

refah aktarabilmek adına kurulan bu fona devlet hazine uhdesinde bulunan kurumlar, arsalar, 

kamu sermayeli şirketler eklendi. Sermaye piyasalarında büyüme, istihdamda artış sağlaması 

beklenirken aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olacağı 

düşüncesindeyim. THY %49,12, Halk Bankası %51,11, Ziraat Bankası %100, Borsa İstanbul 

%73,6, PTT %100, BOTAS %100, ETİ Maden %100, TPAO %100, TÜRKSAT %100, Türk 

Telekom %6,7, ÇAYKUR %100 oranları ile fona devredildi. Ayrıca 7 ilde bulunan 2.3 Milyon 
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metrekare hazine arazisi de varlık fonuna devredildi. Uygulanan bu yeni politikanın ekonomi 

üzerindeki etkilerini hepimiz merakla takip edeceğiz.  

Bu arada İnşaat sektörü ile uğraşan üyelerimiz için sevindirici bir destekten bahsetmek 

istiyorum. Kanun Hükmünde Kararname ile konut sektörünce tüketicinin cayma hakkı yeniden 

düzenlendi. Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim tarihine kadar olan tüketicinin cayma 

hakkı 24 ay ile sınırlandırıldı. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcının isteyeceği tazminat 

tutarı da artıyor. Sözleşmeden dönülmesiyle müteahhitlerin tüketiciye 90 gün içinde ödeme 

yapması şartı da 180 güne çıkartıldı. 2016 yılında yaşanan olumsuzluklara rağmen inşaat 

sektöründe bir önceki yıla kıyasla artış oldu. 2017 yılında dövizdeki dalgalanmalarda dolayı 

satışlarda düşüş olması beklenmekte ise de bu destekle sektörde yatay bir seyir görüleceğini 

düşünüyorum. Sektördeki bir diğer gelişme ise Cumhuriyet tarihinde ilk defa özel sektörde 240 

aya varan vadelerle konut kredisi kampanyası başlatılması. Taksit sayısına göre değişecek faiz 

oranları ile yapılan kampanya 1 Şubat’ta başladı ve 31 Mart’ta son bulacak. 

Değerli arkadaşlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan ve şu an hala 

devam eden ‘Nefes Kredisi’ ile oda üyelerine düşük faizli kredi kullandırma imkanı sağladık. 

TOBB Türkiye genelinde’ Nefes Kredisi’’ adı altında bir ekonomik süreç başlattı. Yıllık 9.9 

gibi düşük faiz oranıyla 12 ay vadeli 6.500.000 TL’lik kredinin kullanımına vesile olduk. 

Kaynağın bitmesi üzerine gelen talepleri de değerlendirerek, yaptığımız görüşmeler neticesinde 

TOBB’dan 1.250.000 TL’lik ilave kaynak aldık. Uşak’ta kullanımına vesile olduğumuz Nefes 

Kredisinin toplamda kullanan firma sayısının ortalama 76 firma olduğunu tespit ettik.  

Kıymetli Meclis Üyeleri, bizce son zamanların en büyük çalışmalarından biri iş gücü piyasasını 

iyileştirmeye yönelik destekler. %12,1 düzeyinde işsizliği azaltmak adına Sayın 

Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan ‘artı 1 istihdam’ sloganlı teşvik çalışması piyasalarda 

kabul gördü. Ülke nüfusunun artışı, kayıt dışı istihdam, ülkemize dışardan göçün artması ve 

ekonomik sıkıntılar gibi sebeplerden dolayı işsizlik oranları ülkenin en önemli sorunlarından 

biri durumuna geldi. Bizler 3 sene önce bu sorunu görmüş ve Yönetim Kurulumuzla aksiyon 

planları oluşturmuştuk. Mesleki eğitim ve kayıt dışı istihdama yönelik projeler ürettik. Bunları 

başarılı şekilde tamamladık. Bir kısmını ise halen yürütmekteyiz. Gelinen işsizlik oranlarına 

karşı başlatılan programlar, öngörülerimizi onaylar biçimde oldu. Bu teşvikle, Şubat ayından 

itibaren alacağımız her bir personele 667 TL’lik destek devlet tarafından verilecek. İşveren 

sadece 1400 TL net ücret ödeyecek.  
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde geniş 

katılımlı olarak gerçekleştirilen Ekonomi Şurasında  bir kez daha ‘artı 1 istihdam’ çağrısında 

bulundu. Her işletmenin en az artı bir istihdam sağlamasına yönelik bizlerden söz aldı. 

Türkiye’de 1,5 milyon civarında işletme var. Artı bir istihdam projesi ile her işletmenin 1 

personel aldığını varsayarsak 1,5 milyon kişiye istihdam sağlamış oluruz. TÜİK Ekim 2016 

verileri sonucunda 3 milyon 647 bin işsiz mevcut. Bu durumda artı bir istihdamla ile işsizliği 

yarıya indirmiş oluyoruz. Oda olarak bizde bu kapsamda çalışma başlattık ve personel 

sayımızda %10 civarında bir artış yapmayı planlıyoruz.  

 

Kıymetli Meclis Üyeleri, Bu yoğun ülke gündemin yanı sıra ilimize ait gündeme de değinmek 

istiyorum. 

Uşak’ta çeşitli kurumlarda Çalışma Hayatında Milli Seferberlik toplantıları yapılıyor. Sayın 

Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımız bu çalışmaların başında yer almakta. Odamıza da 

ziyaret gerçekleştirerek kurum ve kuruluşları bir araya getirip bilgilendirmelerde bulundular.  

Diğer bir gelişme ise, ilimizde bir süredir çalışmaları devam eden alt geçidimiz artık araç 

trafiğine açıldı. Şehrimizin yaşanacak bir kent olması adına emeği geçen herkese sizler önünde 

bir kez daha teşekkür ediyorum.  

Sözlerimi bitirmeden önce Uşak gündemini belirleyen odamızın faaliyetleri hakkında da sizleri 

bilgilendirmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 

TOBB’da gerçekleştirilen şurada iş dünyamızın talep ve beklentililerini dosya halinde 

Cumhurbaşkanımıza iletme şansımız oldu. Üyelerimizin taleplerini her türlü düzeyde 

paylaşacak ve bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. 

Ocak ayında MYK Başkanı Adem Ceylan odamızı ziyaret etti. ‘Çalışma Hayatında Milli 

Seferberlik’ programı ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıdan işgücü 

piyasası ile ilgili beklentilerimizi aktardık. Bu talep ve beklentileri KADİM projemizle elde 

ettiğimiz veriler ışığında düzenledik. Gururla söylemek isterim ki Kayıt Dışı İstihdamla 

Mücadele (KADİM) projemiz, çevre illerde oldukça fazla ses getirdi. Afyon, Kütahya, Manisa 

ve Uşak illerinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda 400’den fazla işverene bilgiler sunduk. Yine 

4 ilde yapılan diğer eğitimlerimizle bölgede 100’den fazla kadın ve genç girişimcilere, Kayıt 

Dışı İstihdamla Mücadele ve Kurumsal iletişim konusunda bilgiler aktardık. Günümüzün 

önemli konularına değinerek istihdamı arttırıcı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. 

http://www.haberler.com/cumhurbaskani/
http://www.haberler.com/recep-tayyip-erdogan/
http://www.haberler.com/turkiye-odalar-ve-borsalar-birligi/
http://www.haberler.com/ekonomi/
http://www.haberler.com/cumhurbaskani/
http://www.haberler.com/recep-tayyip-erdogan/
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Odamız Uşak merkezde 10.000’inci Ticaret Sicil üyesine ulaştı. Ülkemizde ki bu ekonomik 

dalgalanmalara rağmen iş kurmanın keyifli sürecine dahil olan genç arkadaşımıza plaket takdim 

ettik.   

Geçtiğimiz meclis toplantısında üyelerimizden gelen İŞKUR bilgilendirme toplantıları isteği 

üzerine 12. Ve 14. Meslek komitelerimizle İŞKUR destekleri hakkında bilgilendirme 

toplantıları gerçekleştirdik.  

Faal bir ayı daha böylelikle geride bıraktık. Önümüzde ise yapılacak çok işimiz var. Sene 

başında planladığımız yeni dönem çalışmalarımızın da bölgede ses getireceğimize inanıyorum. 

Öncelikle dış ticaret bölümümüzü geliştiriyoruz. Bölüme 2 çalışan daha alarak hem istihdama 

katkı sağlamak hem de üyelerimize ihracat konusunda hizmet vermeyi planlıyoruz. konusunda 

uzman arkadaşlar bundan sonra üyelerimize birebir ihracat danışmanlığı yapacak, hatta Uşak 

ürünlerinin satışı için dış pazarlarda araştırma yapacak, yeni web sitemizde yapılandırmış 

olduğumuz e-Pazar için yurtdışından teklifler toplayacaklar. Yeni platformumuzda hem 

ürünlerinizi sergileyebilecek hem de ürünleriniz için teklif sunabileceksiniz. 

2017 yılında yapmayı planladığımız diğer bir faaliyet olan Satın Alma Günleri için araştırma 

çalışmalarına başladık. Tüm üyelerimizin faydasına olacak bu proje ile firmalarınızın ticari 

kapasitesini artırmayı amaçlıyoruz.  

Yeni Web sitemizin çalışmaları artık tamamlanmak üzere. İngilizce versiyonuna çevrilmesi ile 

birlikte web sitemizin lansman çalışmalarına başlayacağız. Üyelerimize son derece kolaylık 

sağlayacak sitemizden oda kayıt, faaliyet belgelerinizi alabilecek ve ödemelerinizi kolaylıkla 

yapabileceksiniz. Aynı zamanda vaktinizden de tasarruf sağlayacak.  

Çalışmalarını başlattığımız ve artık sonuna geldiğimiz ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ için sınavlar 

düzenleyebileceğiz. Sektörde kalifiyeli eleman eksikliği tespitimiz ile uzmanlaşmış meslek 

elemanları yetiştirilmesine odamızda katkı sağlayacak.   

Ayrıca üyelerimizin yeni yatırım alanlarını tanımları için çalışmalar başlattık. 

Düzenleyeceğimiz toplantılar ile üyelerimizi yeni yatırım alanlarına yönlendireceğiz.  

Arkadaşlar, yaşadığımız tüm bu zorlu sürecin el birliği ile üstesinden geleceğimizi ve ülke 

ekonomisinin giderek güçleneceğini düşünüyorum. Olumsuz hadiseleri fırsata çevirerek 

ülkemizin daha güzel günlere ulaşacağına tüm kalbimle inanıyorum. Yapılan teşvikler, 

çıkarılan kanunlar ve düzenlemeler odamızın da çalışma ve destekleriyle ekonomiye katkı 

sağlayacaktır. 
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Odamız gerçekleştirdiği projeler ve yeni hizmetler ile başarılı işlere imza atmak için emin ve 

hızlı adımlarla yoluna devam edecek. Tüm bu süreçte sizlerin de destek ve önerilerinizle 

çalışmalarımıza katkı sağlamanızı istiyorum. Çünkü bizim çalışma politikamız bir önceki 

meclis konuşmamda da bahsettiğim gibi ben olgusu içinde değil. Hiçbir zaman ben diye 

ilerleyip, büyüyemeyiz. Biz olduğumuz takdirde başarılı çalışmalarla adımızdan sıkça söz 

ettireceğiz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ederek, sözlerime son vermek 

istiyorum. 

Saygı ve hürmetlerimi sunuyor, iyi akşamlar diliyorum.  

 

 


