
Sayın Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyelerimiz ve Meslek 
Komite Başkanlarımız; 
 
Hepinizi saygıyla selamlıyor ve Haziran ayı toplantımızın hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.  
 
Geçtiğimiz hafta, mübarek Ramazan ayını geride bıraktık ve Ramazan 
Bayramını idrak ettik. Bir kez daha geçmiş bayramınızı tebrik 
ediyorum.  
 
Dün ülkemiz, 24 Haziran seçimlerini geride bıraktı. Çıkan sonucun 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.  
 
Saygıdeğer Meclis Üyeleri; 
 
Mayıs ayı, küresel piyasalar ve ülkemiz için oldukça hareketli bir 
dönemdi.  
 
İtalya’da yaşanan hükümet krizi, ABD ve Çin arasındaki ticari 
belirsizlikler, yine ABD ve İran arasında yaşanan nükleer kriz, genel 
anlamda piyasalarda olumsuz etkilere neden oldu.  
 
Sadece İtalya bazındaki siyasi kriz nedeniyle, AB’nin borçlanma 
maliyetleri hızla yükseldi ve euro zayıf bir seyir izledi.  
 
ABD ve Çin arasında uzunca bir süredir devam eden ve patlamaya 
hazır bir bomba misali endişelere neden olan dış ticaret krizlerinin 
Mayıs ayında da devam etmesi dikkatlerimizden kaçmadı.  
 
ABD’nin Çin’e ek gümrük vergisi getireceğini duyurması, AB’den 
anında reaksiyon gördü ve ilerleyen günlerde yaşanabilecek jeopolitik 
riskleri beraberinde getirdi.  
 
 
 



Sayın Meclis Üyelerimiz; 
 
Dünya genelinde yaşanan, iyi ve kötü tüm gelişmeler, ister istemez 
gerek ülkemizi ve gerekse içinde bulunduğumuz coğrafyayı, ekonomik 
ve sosyal anlamda etkiliyor.  
 
Küreselbazdaki olumsuz tabloya rağmen, ülkemiz Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Mayıs ayındaki büyüme tahmini 
rakamlarına göre iyi bir sonuç ortaya koydu.  
 
Dünya genelinde ortalama yüzde 3,8’lik bir büyüme rakamı 
öngörülürken, Türkiye açısından bu rakam yüzde 5,1’leri buldu.  
 
Ülkemiz GSYH rakamları bakımından da olumlu bir seyir izledi ve 
2018’in ilk çeyreğinde, 2017 yılında yakalanan büyüme ivmesi 
korundu ve aynı döneme kıyasla yüzde 7,4 büyüdük. Beklentilerin bir 
miktar üzerinde performans gösterdik.  
 

OECD’nin tahminleri ve GSYH rakamları, TÜİK tarafından açıklanan 
işsizlik rakamlarıyla da bir noktada örtüştü ve Mart dönemi için işsizlik 
oranı 1,6 puan birden gerileyerek yüzde 10,1 seviyesine indi.  
 
TÜİK’in açıkladığı verilere güveniyoruz, fakat işsizlik konusunda iş 
beğenmemeden kaynaklı bir sorunun yaşandığını da göz ardı 
etmiyoruz.  
 
İş beğenmeme ve eğitimini yeni tamamlayan bireylerin belli bir 
alanda uzmanlaşması durumunda, mavi ve beyaz yakalı istihdamında 
ciddi bir artışın yaşanacağının da farkındayız.  
 
 
 
 
 
 



Geçtiğimiz döneminin dış ticaret rakamları da ilimiz için iç açıcı bir 
tabloyu ortaya koydu.   
 
Genel anlamda, tekstil ve onun alt dalları olan; halı, hazır giyim ve 
konfeksiyon ile deri ve deri mamulleri ön plana çıktı. 2018 Mayıs ayı 
için yaptığımız ihracatımız, tüm döviz kuru dalgalanmalarına rağmen, 
99 milyon 540 bin dolar seviyelerine ulaştı.  
 
Devletimiz, sanayicimizin, işadamlarımızın ve esnafımızın rahat bir 
nefes alması için ayrıca vergi ve pirim affını getirdi. Faizler ve gecikme 
zamları olan borçlar yeniden yapılandırıldı ve 18 taksite bölündü.  
 
Sayın Meclis Üyelerimiz; 
 
İşsizliğin azalması için bize çok büyük görevler düşüyor.  
Bu noktada yatırımlarımızı doğru ve alışılagelmişin dışında yapmamız 
gerekiyor.  
Artık dünya pazarı, sadece kaliteli olanı değil, hem kaliteli-hem de 
sıra dışı olanı istiyor.  

 Dövizdeki dalgalanmalar,  

 Emtia fiyatlarındaki yükseliş,  

 İşçilik maliyetlerinin artması ve diğer etmenler  

ister istemez üretim yapan sanayicinin önündeki önemli engeller 
olarak karşımıza çıkıyor. 

 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen bizi yine ayakta tutacak olan 
değerlerimiz;  
NİTELİK, ARGE VE SIRADIŞILIK olacaktır…  
 
 
 
 
 



Bu noktada UTSO olarak; 

 Üyelerimizin sorunlarını çözmeleri,  

 Şirketlerinin ve çalışanlarının geleceği için yol haritası 
oluşturmaları için  

Danışmanlık hizmetlerimiz sürmektedir. 
  
Sayın Meclis Üyelerimiz; 
 
Geçtiğimiz günlerde gerek şahsım ve gerekse odamız için iyi bir haber 
daha aldık.  
Sizlerin desteği ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ve 
TOBB Genel Kurul delegelerinin teveccühleriyle, TOBB Yönetim 
Kurulu’nda görev almaya hak kazandık. 
 
Türkiye iş camiasını kucaklayan, en köklü ve saygın kurum TOBB’un 
yönetiminde asil üye olarak yer almaktan büyük onur ve mutluluk 
duyduğumu siz değerli arkadaşlarımla bir kez daha paylaşmak 
istiyorum.  
 
Bu karar, Uşak’ın eli güçlendirmiştir ve temsil noktasında bir adım 
daha öteye geçmemizi sağlamıştır.  
 

UŞAK, Ticaret ve Sanayi Odamızın gayretleriyle bir üst vitese 
geçmiştir.  
 
Yeni dönemde ilimizin ekonomik, sosyal ve diğer alanlardaki 
sorunlarına çözüm üretmek için Ankara’da sesimiz artık daha gür 
çıkacaktır.  
 
İlimizin devlet teşviklerinden hak ettiği ölçüde istifade etmesi, 
yatırımcıların ilgisi ve tanıtımı için mesai kavramı gözetmeden, el 
birliği ile çalışacağız.  
 
 
 



Değerli Arkadaşlarım; 
 
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her zaman ilimizin ve ülkemizin 
menfaatlerini gözeterek hareket ettik.  
Ülkesi ve milletini seven Uşak sanayicisi ve işadamları olarak, 
ilimizdeki tüm kurumlarla ortak akıl birliği ile hareket edeceğimizi 
geçtiğimiz ay yaptığımız görüşmeler esnasında bir kez daha dile 
getirdik.  
 
Oda olarak Mayıs ayını da dolu dolu hizmet ve etkinliklerle geçirdik.  
 
 Geçtiğimiz ay içinde, Uşak Halısını Coğrafi İşareti Değerlendirme 

Toplantısını yaptık. Avrupa’da bir dönem ihtişamın sembolü 

olan ve sarayları süsleyen halımızı, evrensel bazda 

tescilleteceğiz.  

 

 Yine odamız bünyesinde faaliyet gösteren ABİGEM, ilk mesleki 

yeterlilik belgesini inşaat alanında verdi. Çalışanların korunması 

ve eğitimli bir şekilde mesleklerin icrası için bu belgeler büyük 

önem taşıyor.  

 

 İmalat sektörüne yönelik yeni KOSGEB destekleri hakkında il 

müdürümüz odamız bünyesinde bir seminer düzenlendi. 

Seminerde Uşak KOSGEB İl Müdürü Sayın Adem Aybar 

KOBİ’lerin desteklemelerden en verimli şekilde yararlanmasının 

yol ve yöntemlerini anlattı. 

 

 SGK ve İŞKUR’un istihdam konusundaki teşvik ve destekleri, 

konunun uzmanları tarafından ele alındı ve üyelerimize anlatıldı.  

 

 

 

 



Önümüzde ki günlerde; 

İlimizdeki üreticilerle bir araya gelerek hazırladığımız,  

‘’Battaniye Raporu’’ nun sunumunu gerçekleştireceğiz.  

Sektöre ait Hedef Pazarlar Analizi ve Dış Ticaret Raporu özelliğini 

taşıyan raporumuz ilimiz üreticilerine yol gösterici önemli bir kılavuz 

olmuştur. 

 

Aynı şekilde ilimizin lokomotif sektörlerinden olan iplik için de 

hazırladığımız raporumuz baskı hazırlığındadır.  

 

Yaptığımız tüm bu çalışmaların tek amacı, ilimizdeki 
yatırımın, üretimin ve istihdamın artmasıdır.   
 
Uşak her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ildir.  
 
İSO’nun son olarak açıkladığı ilk 500 listesine ilimizden 2 firmanın 
girmesi yaşanan gelişimin somut göstergelerinden biridir.  
Şahsım ve temsil ettiğim Uşak Ticaret ve Sanayi Odası adına, İSO İLK 
500 listesine giren ve Uşak’ta üretim yapan 2 şirketimizi tebrik 
ediyorum.  
 

İlimizden daha fazla şirketin,500’ler listesine dahil olmasını 
temenni ederek sözlerimi sonlandırıyorum.  
 
 
Hepinizi Saygıyla Selamlıyorum.  


