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Sayın Meclis Divanı, 

Kıymetli Meclis Üyelerimiz ve  

Meslek Komitelerimizin Başkanları, 

Değerli Yönetim Kurulu Arkadaşlarım 

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kasım ayı meclis toplantısının ilimize ve değerli üyelerimize hayırlara 

vesile olmasını, Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.  

Ayrıca, Hepinizin Mevlid Kandilini kutluyor, bu önemli ve anlamlı günün Uşak’ımıza, ülkemize, tüm 

İslam âlemine ve tüm insanlığa iyilik, güzellik hayırlar getirmesini diliyorum. 

ÇOK DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ  

Sözlerime başlamadan önce sabah öğrendiğimiz güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. TOBB 

nezrindeki girişimlerimiz sonucu kobi destek kredisine yönelik olarak sadece odamıza özel 3.000.000 

TL’lik yeni bir limit üyelerimize tahsisi edildi. Böylelikle 9 milyonluk kredi limiti 12 milyona TL’ye 

yükseltilmiş oldu. Destekleri için Rifat başkanımıza teşekkür ederim. 

ÇOK DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ  

En son 15 Ekim günü bir araya gelmiştik ve o tarihten bu yana; global dünyada birçok gelişmeye şahit 

olduk. 

• Hepinizin malumu, son 3 aylık süreçte çok çetin ve sonu kötü bazı siyasal ve ekonomik 

gelişmeler yaşandı.  

 Bunların en önemlisi; ABD yönetiminin, İran’la ticaret yapan ve aralarında Türkiye’nin de 

bulunduğu bazı ülkelere ekonomik yaptırım uygulamayı gündemine almasıydı. Ülke olarak bu 

listede olmak bizleri endişelendirmişti. Ancak ABD ile olan ilişkilerimizin tekrar normalleşmesi 

sonucunda Türkiye’nin bu yaptırımlardan muaf olduğu açıklandı.  

 Normalleşmenin etkilerini piyasalarda da hissettik. 

 Başta dolar olmak üzere döviz kurları yüksek sıçramaların gerçekleşmediği bir aralığa çekildi. 

 Tabii bunda hükümetimiz ve Merkez Bankasının arka arkaya açıkladıkları önlemler ve bu 

önlemlerin hayata geçirme noktasında gösterdikleri dirayetin en büyük etken olduğunun 

altını çizmeliyiz. 

ÇOK DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ 

 TÜİK verilerine göre; 

 Ekim ayında % 2,67 ve  

 Yıllık bazda yüzde 25,24’lük bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. 

 

 Merkez Bankası ise enflasyonu dizginlemek adına son derece uygun bir hareket yaparak ihale 

faizlerini yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu. 
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Bildiğini gibi bu yaşananlar 3 aylık finansal sıkıntının sonuçları. Bu sonuçların bertaraf edilmesi için 

tüm ülke top yekün birlikte mücadele veriyor. Bizde bu mücadeledeki görevimzi yerine getiriyoruz. 

Oda olarak bizde bu sıkıntılı günlerden bir an önce kurtulmak için çalışmalar yürütüyoruz. 

Özellikle meslek komitelerimizden gelen ve makro düzeyli önerileri üyeliğini yaptığım TOBB Yönetim 

Kuruluna taşıyoruz. Orda birçok ilden gelen önerileri değerlendirerek TOBB Başkanı Sayın Rifat 

Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerekli mercilere başvuruyoruz. 

Bunlardan birçoğunda müspet sonuç alıyoruz. 

Örneğin tüm meslek komitelerimizden sektörlerinin hareketlendirilmesine yönelik istemiş oldukları 

desteği yukarılara taşıdık. Hükümetimiz isteğimize cevap vererek piyasadaki durağanlığı çözmeye 

yönelik ‘’Topyekün Enflasyonla Mücadele İndirim Kampanyası’’nı başlattı.  

Bu kampanya ile Halkın temel ihtiyaçlarını ihtiva eden ürünlerin yer aldığı kalemlerde, yüzde 10’dan 

başlayan indirimler yıl sonuna kadar uygulanacak. 

 Yine kampanya doğrultusunda; ÖTV ve KDV’de indirimleri baz alan ve yıl sonuna kadar 

sürmesi planlanan bir program daha başlatıldı.  

9., 10., 11., 14. ve 15. Meslek komitelerimiz istedi ve Otomotiv, Beyaz Eşya, Mobilya ÖTV ve Konut 

KDV'de 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında indirimler uygulanmaya başlandı. 

 Bir diğer girişimimizin olumlu sonucunu, Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliğindeki değişiklikle 

aldık.  

Yapılan değişiklikle yönetmeliğe, ‘’firmanın kendisinden kaynaklanmayan dış nedenler’’ eklendi. 

Böylelikle işverenimiz, firmasının geleceğini garantiye almak adına 3 aya varan sürelerde işçisinin 

mesaisini yarıya indirmekten, geçici olarak sözleşmesini askıya almaya kadar önlemler alabilecek. 

Üstelik kısa çalışma fonu sayesinde işçilerimizde hak mağduriyetine uğramayacak. 

Tüm buy çalışmalar katkıda bulunan başta hükümetimizin değerli bakanlarına, TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’na ve makro düzeydeki önerileri getiren iş adamlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. 

 

ÇOK DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ 

Ülke gündeminin yanı sıra ilimizde de önemli gelişmeler yaşandı.  

Son çıkan valililer kararnamesiyle ilimizin valisi değişti.  

Yaklaşık 2 yıl gibi bir süre görev yapan Sayın Salim Demir’in yerine Sayın Funda Kocabıyık atandı.  

İlimiz tarihinde bir ilk yaşandı ve ilk kadın valimiz görevine başladı.  

Uşak Valimiz Sayın Funda Kocabıyık’a bir kez daha hayırlı olsun diyor ve daha önce görev yapan Sayın 

Salim Demir’e yeni vazifesinde başarılar diliyoruz.  
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SAYGIDEĞER YOL ARKADAŞLARIM; 

Ülkemiz ve ilimiz için oda olarak son hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekim ayı içerisinde kendi 

işlerimize zor zaman ayırabildik. 

Toplamda 4.500km yol kat etmişiz. Ayın dörtte üçünü sizlerin bizlere verdiği görevleri ifa etmek için 

harcadık. 

 İstanbul’da TOBB Yönetim Kurulu toplantısına katıldık.  

Yönetim Kurulu toplantımız Türkiye Bankalar Birliği ile ortak yapıldı.  

Sonuçlardan birisi Denizli’de tekrar bir araya gelmekti.  

Kasım ayı başında bunu gerçekleştirdik. 

Her iki toplantıda da sizlerin bankalarda yaşadığınız sıkıntıları dile getirdik. 

Toplantı sonucunda yaşanan finansal sıkıntılara karşı uygulanacak çözüm önerileri ile geleceğe dair 

umut verici bir profil ortaya kondu. 

 Bir diğer katılımımızda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle bu yıl Antalya’da 

9’ncusu düzenlen Yöresel Ürünler Fuarı’na oldu. 

Yüzlerce mahallî ürünün sergilendiği fuarda stant açan firmalarımızı ziyaret ettik.  

 Ayrıca burada oda ve borsa temsilcileriyle bulunduğumuz kentlerin ve ülkemizin ekonomisiyle 

ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.  

Yalnız bu organizasyonda olumsuz bir gözlemimde oldu. 

İlimizin yöresel ürünleri çok zengin olmasına rağmen fuarda yer almayı tam olarak başaramamışız. 

Gelecek yıl Odamız ve Zafer Kalkınma katkıları ile daha profesyonel bir il tanıtım stantı hazırlanmalı. 

 

• Yine geçtiğimiz hafta Genç Girişimciler Kurulu Üyelerimiz ve 300 Uşak Üniversitesi öğrencisi 

ile Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenen TOBB öncülüğünde organize edilen ‘’Geleceğin 

Gücü Girişimciler G3 Forum Zirvesine’’ katıldık. 

Bu yoğun katılımdan dolayı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu oldukça memnun kaldı. Hatta bu organizasyonun 

gelecek sene ilimizde yapılması adına girişimlerimizi de başlattık. 

Bizler;  girişimciliğin arttırılması ve yaratıcı fikirlerin desteklenmesiyle sürdürülebilir büyüme ve 

kalkınmaya katkı sağlayacağının farkındayız.  

Ve bu yüzden son 2 senedir bu konuya özellikle eğiliyoruz.  
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• Girişimciliğe dair diğer bir faaliyetimizde; 

Uzun yıllardır düzenlediğimiz girişimcilik eğitimleri  

 Bugüne kadar yaklaşık 600 kişiye girişimcilik sertifikası verdik.  

 Bu hafta 4 periyotta 25’er kişiye daha İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile yeni eğitim programlarını 

başlattık. 

Amacımız;  

 Ekonomiye artı değer katabilen,  

 Yarattığı değerlerle insanları mutlu edebilen,  

 İnsan yaşamına güzellikler katabilen girişimciler yetiştirebilmek. 

 

• Yine girişimcilik konusunda, 

2 Avrupa Birliği projesinde aktif ortaklığımız var.  

 İki projede de girişimciliğin arttırılması ve eğitimine yönelik önemli çalışmalar yürütülüyor. 

 Projelerin sonunda girişimcilere yönelik eğitimleri internet ortamına taşımış olacağız. 

Böylelikle daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. 

Yaptığımız faaliyetlerle gençlerimize, girişimci adaylarımıza örnek olmaya, teşvik etmeye, destek 

vermeye çalışıyoruz….. 

 

Emeklerimizin karşılığında; Katma değer yaratan, inovatif ve sürekliliği olan işletmelerin kurulmasını 

temenni ediyoruz. 

 

• Ayrıca girişimcilerimizin yeni pazarlara yönelmesi için e-ticaretle ilgili önemli bir seminere 

imza attık.  

• Bu salonda hepsiburada.com yöneticilerini ağırladık ve toplantıya çok büyük bir ilgi gösterildi.  

• e-ticarete önem veriyoruz, çünkü ilerleyen günlerde e-ihracat için büyük ve önemli adımlar 

atılacak.  

• Böylece, büyük-küçük demeden tüm üreticilerimiz, iş insanlarımız veya esnafımız ihracat 

yapabilecek.  
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DEĞERLİ HAZİRUN; 

Sonuç aldığımız bir başka girişim ise il içinde gerçekleşti. 

İldeki sanayiye ve ticarete katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara ziyarete başladık. Valilikten ticaret 

borsasına, başsavcılıktan muhasebeciler odasına kadar bir çok makamı ziyaret ettik, edeceğizde. 

Bu girişimlerin sonucunu hemen almaya başladık. 

8 Ekimde esnaf odaları birliği, ticaret borsası, organize sanayi müdürlükleri ile birlikte bir toplantı 

yaparak Uşak Sivil Toplum Platformunu işler hale getirdik. 

Öyleki, bu toplantıdan çıkan kararları hızla uygulamaya çalışıyoruz. 

• İlk toplantımızda, Havaalanımızı yeniden aktif hale getirmenin yol ve yöntemlerini konuştuk. 

• Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın İlker Avcı’yı ziyaret ettik ve 

bunun meyvesini aldık. 

Tüm STK’lar olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaya siyasilerimizde destek oldu ve böylelikle lobi 

gücümüz arttı. 

Tüm girişimlerimiz sonucunda 16.Ocak.2019 tarihinden itibaren haftada 3 gün İstanbul Uşak 

uçuşlarının tekrar başlayacağının müjdesini sizlerle bu hafta paylaştık. 

Bunu her zaman söylüyoruz, il için isteklerimizi tek bir ağızla ve doğru şekilde istersek 

yapacaklarımızın sınırı sadece kendi hayallerimiz olur. 

Uşak’ın lobi faaliyetlerini güçlendirmek bizim elimizde. 

Bunun en önemli basamağı ise kurumlar ve STK ‘ların işbirliği. 

Bu platformla daha çok başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. 

 

ÇOK DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ; 

Tüm bu çalışmalarımızın kaynağını meslek komitelerimize dayandırmaya çalışıyoruz. 

Yeni dönemimizde bunu başarmayı başladık. 

Artık meslek komitelerimizden doğru ve düzenli bilgi akışı bizlere geliyor. 

Bizlerde komitelerin çalışmalarının önünü açmak için çalışıyoruz. 

 

Karşılığını da alıyoruz: 

Örneğin, Türkiye’de sadece 16 ilde başlatılan ‘’İhracat Destek Ofisi’’ pilot uygulamasına ilimiz olarak 

bizde aday olduk.  
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Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıkıloğlu'nun katılımıyla 

yapılan İhracat Destek Ofisi İşbirliği Protokolüyle adaylığımız onaylanmış oldu.  

Böylelikle ilimizin ismini 16 özel ihracat kenti arasına yazdırdık.  

Bu ofisle önümüzdeki günlerde dış ticaretimize önemli katkılar sağlanacağını düşünüyorum. 

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

Artık meslek komitelerimizde; düzenli olarak üye ziyaretleri yapılmakta, sektör toplantıları 

düzenlenmekte. 

 Geçtiğimiz ayda, Odamız inşaat grubu temsilcileri (9.10.11 meslek komiteleri) İzmir Ticaret 

Odası’nı ziyaret etti.  

• Ziyarette, kalifiye eleman bulma, mesleki eğitimin önemine değinildi, karşılıklı iyi uygulama 

örnekleri konuşuldu, neler yapılabilir planlandı.   

• Bu ziyaretimizde aynı zamanda İzmir’de yapılan Ege Yapı Fuarına katıldık.  

Oda olarak fuarlara ve yurtdışında yeni pazarlar bulmaya çok önem veriyoruz. Önümüzdeki günlerde 

yapılacak olan fuar ve diğer organizasyonlara katılmayı sürdüreceğiz.  

 Yine sağlık ve konaklama sektöründeki (2. Meslek komite) firmalarımızın hizmet kalitelerine 

katkı sağlayacak, personellerinin mesleki niteliklerinin geliştirilmesinde önemli bir fırsat olacak bir dizi 

eğitim uygulamasına başladık. 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa 

düzenleyeceğimiz eğitimlerin ilk ayağına ön büro çalışanlarına yönelik düzenledik. 

• İlk eğitimimiz 6 otelden 22 personelin uygulamalı olarak Ramada Otel’de gerçekleşti.  

• Önümüzdeki günlerde konaklama ve yeme-içme tesislerinde görev yapan personelin mesleki 

niteliklerini arttırmaya yönelik (kat hizmetleri,servis-sunum hizmetleri, hatta otel müdürlüğü gibi 

alanlarla) programımız devam edecek. 

Kaliteli Hizmet Turizmde Devamlılığı Sağlar.  

İlimizin eksik olan bu yönüne bizlerde elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz.  

Eğitimlerde desteklerini veren tüm otel yöneticilerimize teşekkür eder,  

Eğitimlerimize katılacak turizm sektörü çalışanlarına başarılar diliyorum. 

Yine 2. Meslek komite üyelerimiz Tıp Fakültesi Dekanını ziyaret ederek, ortak gerçekleştirilebilecek 

projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. 

 

 Deri Sektörü temsilcisi 6.meslek komitemiz sektörleri ile ilgili kar maliyet analizlerini 

görüşmek üzere Vergi Müfettiş Yardımcısı Habip Güleryüz'ü ziyaret  etti. 
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 Perakende Sektörü temsilcisi 17.meslek komitemiz Moda Tasarımı Öğrencilerine Uygulamalı 

Vitrin Tasarımı Çalışması gerçekleştirdi. 

 2. Ve 14. Meslek Komitelerimiz tüm üyelerini davet ederek,genişletilmiş meslek komitesi 

toplantısı gerçekleştirdiler. 

 Buradan çıkan sonuçlar Yönetim Kurulumuza Rapor halinde iletildi. 

Biz UTSO Yönetim Kurulu olarak, her fikrin ve düşüncenin görüşülmesi, olgunlaştırılması ve hedefe 

ulaşması için elimizinden geleni her daim yapmaya hazırız.  

Sizlerden ricam, sektörleriniz de farkındalık yaratacak, cazibesini artıracak, mesleklerdeki fırsatları 

insanlara gösterip yatırımcıyı teşvik edecek çalışmalara, projelere yönelelim. 

• Komitelerimiz kendi sektörlerinin söz sahibi olduğu illere iş ve inceleme gezileri düzenlerken 

bizde Yönetim Kurulumuzla beraber çevre oda ce borsalarımızı ziyaret ediyoruz.  

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz  

 Gediz TSO,  

 Kütahya TSO,  

 Kütahya Ticaret Borsası,  

 Tavşanlı TSO ziyaretlerimiz oldu. 

Ziyaretlerimize, TOBB Uzmanı Zeki Türkmen’de eşlik etti. 

TOBB Yönetim Kurulundan görev almamızdan dolayı bölge sorunları ve çözüm önerilerini TOBB başta 

olmak üzere Ankara’da ki üst mercilere iletmek gibi bir misyonumuz var. 

Bölgemizi farklı kılacak, vizyonunu geliştirecek her türlü projede bölge odalarımızla birlikte hareket 

edeceğiz.  

Bu tür ziyaretler, etkinlikler illerin ticari faaliyetlerinde birleştirici güç ve birlik ruhunu pekiştirmesinde 

önemli katkısı sağlamaktadır. 

 

ÇOK DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ 

İlimiz, ekonomimiz, çocuklarımız, geleceğimiz adına üstlendiğimiz misyon gereği durmadan, yılmadan, 

yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. 

 

 21 Kasım Çarşamba günü, Tüketici hakları bilgilendirme toplantımız ve danışma masamız 

olacak.  

• Özellikle üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren arkadaşlarım bu toplantıya 

katılsın.  
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• Çünkü tüketicilerin yani müşterilerinin haklarını bilmek hem kendi firmalarının haklarını 

korumalarına hemde faaliyetlerinin devamlılığına büyük katkı sağlayacakatır. 

 Yine 27 Kasım Salı günü 2.Meslek Komitemizin tamamen kendi imkanları gerçekleştirecekleri 

bir organizasyonumuz var. 

• İzgören Akademi’nin yıllardır büyük ses getiren bir semineri olan ‘’Kaplumbağa Terbiyecisi'nin 

Sırrı (Liderlik) Semineri gerçekleşecek. 

• Ünlü Ressam Osman Hamdi’nin 'Kaplumbağa Terbiyecisi' isimli tablosundaki unsurlardan 

hareketle dinleyicilere; 

 Liderliğin türleri,  

 Çalışanlarla iletişim yöntemleri,  

 Motivasyon, ödül ve ceza uygulamaları, işyerlerindeki fiziki ortam ve  

 İnsan kaynağının verimli kullanımı gibi konu başlıklarında keyifli bir sunumla gerçekleştirilen 

etkinliğe hepimiz eşlerimiz, uygun yaş grubundaki çocuklarımızla katılmalıyız. 

Etkinlik için tüm masrafları karşılayarak eğitime sponsor olan 2. meslek komite üyesi arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum.  

 29 Ekim Perşembe günü digital reklamın önemini vurgulayacak bir etkinliğimiz var.  

Reklam.Com.tr yöneticileri ile Google üzerinden reklam verme yöntemleri konuşulacak. 

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

Odamız, mikro ve makro bazda yaşanan tüm sorunların çözümü için üzerine düşeni yapmaktadır ve 

bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecektir.  

 

• Önümüzdeki ay yapılacak olan Meclis toplantımızla 2018’in son buluşmasını yaşayacağız.  

• Sizlerden isteğim, son bir yılda yaptığınız faaliyetleri gözden geçirmeniz ve bir sonraki 

dönemin planlarını şimdiden yapmanız ve önerilerinizi bize sunmanızdır.  

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi şahsım ve temsil ettiğim kurumum adına saygı ile selamlıyor ve 

esenlikler diliyorum…. 


