
Sayın Meclis Başkanım, Başkanlık Divanım, Meslek Komite Başkanlarım ve Değerli Meclis 

üyeleri; 

Hepinizi Şahsım ve Yönetim Kurulum adına saygıyla selamlıyorum.  

2018’in Mayıs ayı olağan meclis toplantımıza HOŞGELDİNİZ… 

Recep ve Şaban ayı gibi iki mukaddes ayı geride bıraktık ve 11 ayın sultanı Ramazan’a 

kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.  

Cenabı Allah, bir Ramazan ayını daha görmeyi nasip etti.  

Ramazan, rahmet ve bereket demektir. Ramazan ayının bir diğer adı dayanışmadır ve 

huzurdur…  

Ramazan ayı yoksulun, ihtiyaç sahiplerinin ve mağdurun en fazla hatırlandığı dönemdir.  

Ramazan ayı barışın ve kardeşliğin pekiştiği ender zaman dilimleri arasındadır.  

Maalesef bu yıl Ramazan ayına, Gazze’de, ABD’nin Kudüs kararına tepki gösteren Filistinli 

kardeşlerimizin hunharca ve hanice katledildiği haberleriyle girdik.  

Soykırım niteliğindeki bu katliamda şehit düşen kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet ve 

yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.  

 

Değerli Arkadaşlarım… 

Bugün Filistin’de katliam yapan eli kanlı ve emperyalist güçler, 1’inci Dünya Savaşı’ndan 

sonra gözünü Anadolu coğrafyasına dikmişti.  

Çok şükür o dönemde Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da kurtuluş 

meşalesini yaktı, bu cennet vatanı milletimizle birlikte canı pahasına korudu ve ayakta tuttu… 

Bugün huzur içinde üretim yapıyorsak, ezanlarımız hiç dinmiyorsa, okulda ve sokaklarda 

çocuk sesleri eksik olmuyor ve hiçbir korku olmaksınız başımızı yastığı koyabiliyorsak, tüm 

bunları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize borçluyuz  

Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı bir kez daha kutluyor ve 

bu vatan için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle 

anıyorum.  

  

 

 

 



Değerli Arkadaşlarım… 

Ne zaman Türkiye’de bir işler yoluna girse, halk yaşadığı hayattan memnun olsa, karanlık  

ilişkiler içinde olan iç ve dış mihraklar, mutlaka bazı kanlı ve kirli senaryoları hayata  

geçirmeye çalışırlar…  

Son dönemlerde; 

• ekonomide yakalanan dünya çapındaki büyüme rakamları, enerji stratejileri,  

• milli savunma sistemleri,  

• yerli ve milli sanayi ile geliştirilmesi planlanan otomobil projesi,  

• Türkiye’deki barış ve demokrasiye yönelik adımlar ve akla gelecek diğer faaliyetler  

tüm dünyanın dikkatinin bu coğrafyaya çekilmesini sağladı.  

Gelinen bu noktayı açık açık HAZMEDEDİLER ve HAL HAREKETLERLE bunu açığa vurdular.  

Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde çıkarlarına ters gelen her unsuru yok etmeyi 

MUBAH SAYAN bu zihniyet, KAOS SENARYOLARIYLA SAVAŞ İKLİMİNDEN BESLENMEYE 

çalışmakta ve böylece KENDİNİ OLDUĞUNDAN GÜÇLÜ GÖSTERMEYİ AMAÇLAMAKTADIR.  

Fakat bu tip kanlı tezgahların sonu bugüne kadar hep hüsran olmuştur. Vietnam’da 

yaşananlar daha dün gibi akıllardadır.  

 UNUTULMAMALIDIR Kİ DÜNYA, KÜRESEL GÜÇLERİN DEĞİL, CENAB-I ALLAH’IN 

BELİRLEDİĞİ BİR EKSENDE DÖNMEKTEDİR.  

  

Sevgili Arkadaşlarım; 

 Yaşanan ve bize yaşatılmak istenen tüm bu olumsuzlukların arasında güzel ve 

sevindirici haberler de gelmektedir.  

IMF’nin raporlarına göre 2018 yılında küresel bazda ekonominin yüzde 3,9 oranında 

büyümesi bekleniyor. Bu rakam gelişmiş ekonomiler için ise yüzde 2,5 şeklinde 

hesaplanmıştır.  

Olumlu şartların sürekli olmayacağının varsayıldığı raporda, gelişmekte olan ülkelerin 2018 

büyüme beklentisi ise yüzde 4,9 olarak belirlendi. Türkiye’nin de büyüme beklentisi yüzde 

4,4’e çıkarıldı.   

Son günlerde dolar kurundaki artış, yüzde 4,4’lük büyüme beklentisi için risk unsuru 

oluşturuyor.  

 



Buna rağmen ilimiz ve ülkemiz için belirlenen büyüme hedefine ulaşmamız mümkün.  

Bunun için bazı önerilerim olacak; 

- Öncelikle işletmelerin gelir ve giderlerini mümkün olduğunca aynı para birimi 

üzerinden yapmasını tavsiye ediyorum. 

- Krediler, risk alanından kaçınılarak, Türk Lirası bazında kullanılmalı.  

- Gelir ve gider dengemize dikkat etmeli ve fiyat rekabetinden uzak durmalıyız.  

- Bunların hiçbirini yapmıyorsak en azından bir uzmandan destek alarak, yol haritamızı 

verilecek reçeteye göre belirlemeliyiz.  

Bu önerilerimiz döviz kurundaki artışın olumsuz etkilerini sıfırlamayacaktır fakat en azından 

attığımız adımları doğru ve kontrollü atmamızı sağlayacak ve işletmemizi oluşabilecek 

zararlara karşı maksimum seviyede koruyacaktır.  

Sevgili Arkadaşlarım; 

Kurdaki artış veya küresel oyunlar…  

Bunların ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri elbet olur, fakat ekonomimiz GÜCÜNÜNÜN EN 

BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ GÜVENDEN almaktadır.  

Dosta-düşmana ve özellikle YABANCI SERMAYAYE ekonomimize güvendiğimizi göstermemiz 

lazım.  

Hükümetimiz, Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 87 milyar dolar ve bankalarındaki döviz 

mevduatının da 202 milyar dolar olduğunu bildirdi.  

Bu rakamlara göre özel sektörün kısa vadeli döviz borcu, cari açığımızın finansmanı ve 

muhtemel sıcak para çıkışlarını karşılanabilir.  

Bu nedenle döviz konusunda aşığı ve yersiz kaygılara mahal vermeye gerek yok.  

Dahası kurdaki yükselişi bir fırsata dönüştürmek de yine bizim elimizdedir.  

Yılın ilk çeyreğinde ihracatta yüzde 10,4 ve turizm gelirlerinde yüzde 31 artış az azımsanacak 

bir rakam değildir.  

Bize düşen İhracat ve ithalat dengesini doğru şekilde ayarlamaktır.  

İthal edilen ürünleri kendimiz üretmeli ve ara mamul için yerli alternatifler geliştirmeliyiz.  

İhracatın ithalatı karşılama oranı olan yüzde 72,8’lik rakamı, sadece işadamlarıyla değil, tüm 

unsurlarla yukarı çekmek için projeler geliştirmeliyiz.  

Kur ve enflasyonist baskıdan etkilenmemek için bağımlı üretim modellerinden uzaklaşmalıyız.  



Değerli Arkadaşlarım; 

Ülkemiz özellikle imalat sanayinde önemli atılımlar gerçekleştirdi ve son rakamlara göre 

sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 79,1’i görerek, son yıllardaki en yüksek seviyeye çıktı.  

Küresel odaklı sorunlardan dolayı yaşanan olaylara bağlı olarak siparişler azalsa dahi, 

üretimdeki artış 15’inci ayına ulaştı.  

Bizim için üretimde belli bir seviyeye gelip durmak diye bir durum söz konusu olamaz.  

Üretimi sürekli artırmalı ve hep idealin peşinde koşmalıyız.  

Bu noktada odalarımıza büyük görevler düşmektedir. UTSO, üyelerinin büyümesi ve 

gelişmesi için hazırdır. UTSO olarak yeni teşvik ve destekleri çok iyi anlatacak ve geçiş 

sürecinde finans ve yeni pazarlar bulma noktasında danışmanlık hizmetleri vereceğiz.   

Oda olarak iş dünyamıza kısa bir süre önce nefes kredisi kaynakları aktarımı sürecini 

tamamladık ve 18 milyon 775 bin TL’lik bir imkanı üyelerimize sağlamış olduk.  

Umarım bu nefes kredisi sanayicimize, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlar.  

  

Değerli Arkadaşlarım;  

UTSO olarak 2005 yılında AKREDİTASYON sistemi ile büyük adımlar atmaya başladık ve 

yaptığım her yeniliğin ardından pozitif sonuçların alındığını gördük.  

Odamızın bölgemizde sözü geçen ve ortaya koyduğu çalışmalarla örnek gösterilen bir kurum 

olduğunu görmek bizi her zaman gururlandırdı.   

Elde ettiğimiz kazanımlar, Ankara’nın gözünden hiçbir zaman kaçmadı ve geçtiğimiz 

Çarşamba günü TOBB Genel Kurulu’na katılarak başkanımızı seçtik.  

TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu güven tazeledi ve yeni dönemde de ülkemizin 

dört bir yanında ekonomiye can vermek için çalışan oda ve borsalarımıza KAPTANLIK 

yapmaya devam edecek.  

Sayın Hisarcıklıoğlu’nu tebrik ediyor ve Uşak için yaşanan büyük bir gelişmeyi siz değerli 

arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum.  

Genel kurulda bölgemizdeki odaların destekleri ve Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

teveccühüyle TOBB Yönetim Kurulu Yedek Yönetim Kurulu üyeliğinde ve Dış İlişkiler 

Komisyonu’nda göreve aldık.  

Bu ilkler şehri Uşak için de ayrıca bir ilktir.  



Böylesine anlamlı bir görevi bize nasip ettiği için Cenab-ı Allah’a şükür ve siz değerli 

arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum.  

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası adına ilk kez böyle bir göreve seçilmem sadece şahsımın değil, 

siz değerli büyüklerim ve takım arkadaşlarımın da başarısıdır.  

Sizlerin verdiğiniz emek ve özveriden ötürü odamız; sadece ilimizde değil, Türkiye genelinde 

söz sahibi bir kurum haline gelmiştir.  

16’sı büyükşehir olmak üzere, 81 il genelindeki 365 oda ve borsa içinde ilk 20’ye girmemizde 

daha önce görev almış yöneticilerimizin ve odamıza bir kurum kimliği kazandırmak için görev 

alan idari personelimizin büyük emek ve özverileri vardır.  

Allah, bugün ve daha önce UTSO için elini taşın atına koyan herkesten razı olsun.  

Ayrıca TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB delegelerine de teşekkürü bir 

borç biliyorum.  

 

Değerli Arkadaşlarım; 

Bize verilen bu görev ve sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız.  

Bu noktada yine en büyük desteği siz değerli yol arkadaşlarımdan alacağım.  

Artık sadece Uşak için değil, tüm Türkiye’nin ekonomik ve sosyal anlamda müreffeh günler 

görmesi için mesai kavramı gözetmeksiniz, gecemizi gündüzümüze katacağız.  

Bize yüklenen bu görevin elbette ilimiz için de artıları olacaktır.  

Uşak, artık Ankara’da daha güçlü temsil edilmektedir ve sorunları ilgili makamlara daha 

çabuk ulaştırılacaktır.  

 

Çok Saygıdeğer Meclis Ve Meslek Komite Üyeleri; 

Geçtiğimiz ay Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ı odamızda ağırladık ve kendisi ilimiz 

ekonomisinin lokomotifleri arasında yer alan geri dönüşüm için büyük bir müjdeyi verdi.  

Sayın Maliye Bakanı Naci Ağbal, konfeksiyon atıklarının KDV’den istisna tutulmasını sağladı ve 

sektöre çok ciddi bir katkıda bulundu.  

6 Nisan 2018 itibariyle bu karar Resmi Gazete’de yayınlandı ve ilimizde 12 bin kişiye istihdam 

imkanı sağlayan geri dönüşüm için YÜKSELME DEVRİ’nin startı verildi.  

Bu kanunla, sektörün en büyük problemi olan kayıt dışılığın önüne geçilecek ve belgesiz 

çalışma tarihe karışacak.  



Bakan Ağbal’a sadece bu konuda değil, ilimizin tüm sanayi ve ticaretle alakalı sorunlarını 

anlatan ve çözüm önerisi içeren bir dosya da sunarak, Uşak’ı Ankara’ya doğru bir şekilde 

anlattık. 

Yine UTSO hizmet binamızın arsasının hazineden alımı konusunda destek istedik ve Sayın 

Bakanımız Naci Ağbal’a katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliyorum.  

 

Değerli Arkadaşlarım; 

Geçtiğimiz Nisan ayında odamızın seçimlerini şeffaflık ilkesi içinde, birlik ve beraberliğimizi 

bozmadan yaptık.  

Seçimin hemen akabinde kendi içimizdeki organlarda görev alacak arkadaşlarımızı belirledik 

ve ilimizdeki kurum ve kuruluşları ziyaret ederek, kentin sorunlarının çözümü noktasında her 

zaman elimizi taşın altına koyacağımızı ifade ettik.  

Odamızın en önem verdiği konuların başında eğitim gelmektedir.  

Dünya ile rekabet etmek ve sanayicinin sürekli kendisini yenilemesi için eğitimin olmazsa 

olmazımızdır.  

Eğitimle ilgili geçtiğimiz günlerde bir dizi çalışmaya imza attık.  

Mayıs ayında MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya’nın katıldığı 

Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme Semineri gerçekleşti.  

Bu seminer, inşaat alında faaliyet gösteren üyelerimize ve meslek kuruluşlarımıza büyük 

katkılar sağladı.  

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili belgelendirme süreci ve destekler en ince detaylarına kadar 

işlendi.  

Yine ABİGEM nezdinde MYK belgelendirme hizmetini de başlatarak, ilk sınavı “Betonarme 

demircisi mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı” alanında yaptık.  

Şirketimizin faaliyete geçmesinde başta Genel Sekreterimiz Caner Urhan’a ve emeği 

geçenlere teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.  

Yine geçtiğimiz ay, bu yılki hedeflerimi arasında da yer alan; ihracat potansiyeli olan fakat 

henüz ihracata başlamamış firmalara rehberlik edebilmenin ilk adımı olan  

‘’İhracata Nasıl Başlarım’’ eğitimimizi gerçekleştirdik. Bu eğitimimizin değerlendirme sonucu 

%91 olarak gerçekleşti.  

İhracatçı firmalarımızın sayısını arttırmaya yönelik; eğitim, danışmanlık masası 

uygulamalarımız ve desteklerimiz devam edecek. 



Odamızdaki eğitimler sadece belli bir alanda sınırlı kalmadı,  

İŞKUR ve SGK teşviklerinin en verimli şekilde değerlendirilmesi için uzmanlardan oluşan 

danışmanlık masaları oluşturuldu.  

Üyelerimiz burada birebir uzmanlarla görüştü ve istihdamı artırmak ve şirketlerin yükünü 

hafifletmek için en doğru tercihleri nasıl değerlendireceklerine dair bilgiler edindiler.  

İlimizi teşviklerden makro düzeyde yararlandıracak olan bu eğitimin değerlendirme sonucu 

yüzde 85,5 olarak gerçekleşti.  

Yine 43 üyemizin katıldığı ve dünyada 5 büyük yapı fuarından biri olan “YAPI FUARI – 

TURKEYBUILD İSTANBUL”a ilimizden katılım sağlandı.  

Üyelerimizin bu tip fuarlarla yeni gelişmelerden ve üretim modellerinden haberdar 

olacaklarını biliyoruz ve bu nedenle fuarlara katılım için oda olarak gerekli tüm destekleri 

sağlıyoruz.  

Fuar ziyaretlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecektir.  

 

Değerli Arkadaşlarım; 

Eğitim, fuar ve diğer faaliyetlerle ilgili sizlerden gelecek teklifleri de değerlendirmeye her 

zaman hazırız.  

Odamızın en büyük amaçlarından biri, üyelerinin ve dolayısıyla Uşak’ın üretimdeki çıtasını 

daha üst seviyelere çekmektir.  

Bu bağlamda, zamanından, işinden ve ailesinden feragat ederek burada yer alan siz kıymetli 

yol arkadaşlarımızın görüş ve önerileri bizler için değerlidir.  

Gönüllülük esasına göre ve hiçbir kişisel çıkar gözetmeksizin burada bulunan arkadaşlarımın 

mecliste konuşmasını ve fikirlerini belirtmesini temenni ediyorum.  

Sizler bu ilin lokomotif sektörlerine yön veren güzide bir kuruluşun karar mekanizmasını 

oluşturuyorsunuz.  

Sadece odamız adına değil, yarın Uşak’a ve insanlığı hizmet edecek yeni nesiller için de 

buradasınız.  

Bu nedenle düşüncenizi, önerinizi veya projenizi mutlaka burada dile getirmelisiniz.  

Daha önce de ifade ettiğim gibi Meslek komitelerimizden yılda en az bir projeyi hayata 

geçirmelerini yineliyorum.  

Bu konuda maddi ve manevi destek sözümüz her zaman geçerlidir.  



 

Meslek komitelerini toplama oranımız, daha önce yıllara göre yüzümüzü güldürüyor. Fakat 

bizler, hep bir gün önce yaptığımız çalışmanın daha iyisini yapmalıyız.  

Önümüzdeki günlerde çalışan, sürekli üreten, durağanlığa yer vermeyen ve temsil ettiği 

mesleğe değer katan komitelerimizi ödüllendirmek istiyoruz.  

Komiteler kendi sektörleriyle ilgili sorun ve önerileri raporlar ve bize iletirlerse sevinirim.  

Beni dinlediğiniz, her zaman yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.  

Tekrar Ramazan ayının rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun, Cenabı Allah birlik ve 

beraberliğimizi daim kılsın.  

Hepinizi Saygıyla Selamlıyorum. 


