
Sayın Meclis Başkanım, Başkanlık Divanım, Meslek Komite Başkanları 

ve Değerli Meclis Üyeleri; 

Hepinizi Şahsım ve Yönetim Kurulumuz Adına Saygıyla Selamlıyorum.  

Seçimden sonraki ilk meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 

Bugün öğle saatlerinde üzücü bir haber aldık. Uşaklı Jandarma Üst 

Çavuş Sadık Akın Şırnak’da devam eden operasyon sırasında şehit 

düşmüştür. Şehidimize Allah’dan rahmet, ailesine de başsağlığı ve 

sabır diliyorum. Şehidimizin cenazesi yarın öğle namazını müteakip 

Banaz Büyükoturak Köyü Camii’nden alınarak köy mezarlığına 

defnedilecektir. Allah makamını âlî, mekanını cennet eylesin. 

 

Değerli Arkadaşlarım; 2009 yılından itibaren Uşak Ticaret ve Sanayi 

Odası yönetiminde çeşitli görevlerde bulundum. 2013 yılından 

itibaren, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaya 

başladım.2016 Temmuz ayında Yönetim Kurulu Başkanı olarak 

seçilme gururunu yaşadım. Ve 11 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz 

seçimimizde sizlerin teveccühü ile tekrar Uşak Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildim. 

 

2018-2021 döneminde odamızı hep birlikte yöneteceğiz.  

Ortak paydası Uşak olan, kentine sahip çıkan ve kenti için değer 

üretmek isteyen siz değerli arkadaşlarımla bu çatı altında yeni bir 

yolculuğa başlıyoruz. Hepimiz yeni görevlerimizle birlikte, Uşak 

ekonomisinin güçlü ve başarılı yarınlarına imza atmak için önemli 

sorumluluklar üstleniyoruz.  

Hepinizin bu bilinç ve sağduyuyla hareket edeceğine hiç şüphem yok.  



Şahsım olarak benimsediğim ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat 

HİSARCIKLIOĞLU’nun da sık sık yinelediği gibi “Birlikte Rahmet, 

Ayrılıkta Azap Vardır.” Bu hadiste de belirtildiği gibi ayrılıklara 

düşmeden rahmetin peşinde koşmalıyız. Önümüzdeki dönem, birlik 

ve beraberliğimizden alacağımız güçle UŞAK İÇİN en iyi projelere imza 

atmalı, en hayırlısı için var gücümüzle çalışmalıyız. 

Saygı Değer Meclis Üyelerim; 

Birlik ve beraberliğimizin, ilk örneğini Ankara ziyaretimizle gösterdik. 

Ulu Önderimizi edebi istirahat makamında ziyaret ederek, ilkeleri 

doğrultusunda, yenilikçi ve dinamik projelerle çalışmaya devam 

edeceğimize, huzurunda söz verdik.  

Yine Ankara ziyaretimizde, özellikle Ankara’daki lobi çalışmalarımızda 

bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, vizyoner bakış açısıyla 

bizlere öncülük etmiş TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 

ziyaret ettik. Kendisi bizleri çok sıcak bir şekilde karşıladı. Başkanımız, 

diğer odalarla görüşmek için genelde 20 dakika ayırırken bizlere bir 

saat ayırdı. Bu toplantıda sizlerin de duyduğu gibi önümüzdeki dönem 

bizlere desteklemeye devam edeceğini dile getiren Sayın 

Hisarciklioglu, odamızın Türkiye’deki sayılı odalardan biri olduğunu 

bunun devamlılığını istediğini belirtti.   

Bizlerde bunun için çok çalışacağımızı ve birlikte çıkılan bu yolda 

üstümüze düşecek görevleri memnuniyetle yerine getireceğimizi dile 

getirdik.  

Ankara ziyaretimiz sırasında hepimiz için hatta tüm Türkiye için 

önemli bir haber aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan 24 Haziran’da erken seçim olması konusunda kamuoyuna 

açıklamada bulundu. İş dünyasını da yakından ilgilendiren seçim 

açıklaması piyasalarda yankı uyandırdı ve borsa yükselişe geçti. 

Umarım erken seçim kararı ülkemize hayırlı olur. 



Ancak bizler iş hayatındaki kişiler olarak tüm siyasilerden iki isteğimiz 

var. Onu da buradan dile getirelim.  

Birincisi; seçimler, büyüme trendine giren ekonomimizin önüne 

geçmemeli. Ülke ekonomisi tüm kesimleri etkiliyor. Önceliğimiz 

ekonomik gelişim olmalı.  

İkincisi ise seçim döneminin olumsuz etkilerinin sanayi ve ticarete 

yansımaları minumumda tutulmalı. Tüm siyasi hareketler bu iki 

isteğimizi dikkate almalıdır. 

Ülke ekonomimizin son verilerine baktığımızda bu isteklerimizde ne 

kadar haklı olduğumuzu hep birlikte göreceğiz.  

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı 2018 yılı Ocak döneminde geçen 

yılın aynı dönemine göre 2,2 puanlık azalış ile %10,8 seviyesinde 

gerçekleşti.  

İşsizlik oranının gerilemesinin, milli istihdam seferberliğinin 

ekonomiye olumlu dönüşü olduğu kanısındayım. Yeni açıklanan 

istihdam destekleri ile işsizlik oranının daha da azalacağına 

inanıyorum.  

İşsizlik oranları azalırken buna paralele olarakta sanayi üretimindeki 

artış, ekonominin olumlu gidişatının bir yansıması olarak karşımıza 

çıkıyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 artan sanayi üretimi, 

sanayinin alt sektörleri incelendiğinde,  

2018 yılı Şubat ayında; 

• madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %11,2,  

• imalat sanayi sektöründe %10,4 ve  

• elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

sektöründe %3,3 olarak gerçekleşti. 



Ekonominin önemli bir diğer göstergesi olan Gayrisafi Yurtiçi 

Hasıla,2017 yılında bir önceki yıla göre %19 artarak 3 trilyon 104 

milyar 907 milyon TL olarak gerçekleşti. %7,4 oranında yaşanan bu 

artış, şüphesiz ki 2018 yılında da devam edecektir. 

Bütün bu olumlu artışların en büyük göstergesi de Türkiye 

ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7,4 büyüme oranıdir. Bu oranla 

OECD ülkeleri arasında 2nci,dünya ekonomisinin yüzde 85'ini 

oluşturan G-20 ülkeleri arasında ise 1. Sırada yer aldık. Ülke olarak, iş 

dünyası olarak 2017’deki yüzde 7.4’lük cesur büyümeden, 2018’de de 

yapacağımız yatırımlarla en küçük bir taviz vermeden devam 

edeceğiz.  

Tabiki burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iş 

yaşamına verdiği destekler ve Hükümetimizin sağladığı ciddi mali 

teşviklerin etkili olacağına inanıyorum.  

Bu başarıyı yakalayan, ekonomiyi yöneten kadrolara inancımız tam, iş 

dünyası olarak bu güven duygusu ile yatırım yapmaya devam 

edeceğiz. 

 

Değerli Arkadaşlarım, konuşmamın başında da belirttiğim gibi ‘’Hep 

Beraber Yeni Bir Yolculuğa Başlıyoruz.’’  Uşak iş dünyası temsilcileri 

olarak gündemi yaşayan değil; gündem belirleyen, gelecek belirleyen, 

vizyon belirleyen bir Uşak olduğumuzu göstermeliyiz. 

Son bir buçuk yılda sadece Uşak’ta değil, bölgemizde hatta tüm TOBB 

Camiasında örnek projelere başarıyla imza attık.  

 



Başlattığımız bu değişim ve dönüşüm rüzgarını hızla devam 

ettirmeliyiz. Özel sektörümüzün gücüne güç katan, hizmet odaklı bir 

modeli benimseyerek yolumuza devam ediyoruz.  

 

2018-2021 dönemi için yapmak istediğimiz birçok projemiz var. Bu 

projelerimizi 4 yıllık stratejik planımızda toparladık. 

Planımızı hazırlarken fizibilite çalışmalarına önem verdik. Sizlerin, 

üyelerimizin ve dış paydaşlarımızın fikirlerini aldık. Analitik yaklaşımla 

bu fikirleri süzerek; kısa, orta ve uzun dönemli hedefler koyduk. Bu 

hedefler içinde sadece 2018’de 32 faaliyet planladık.250’yi aşan 

faaliyeti ise 4 yıla yaydık. 

Değerli Arkadaşlarım; 2018 de gerçekleştirmek istediğimiz 

projelerimizin bazılarını kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. 

• Önümüzdeki dönem en büyük hedeflerimizden biri; UTSO’nun 

sadece üretici ve sanayicilere değil; tüm KOBİ’lerimize, 

işletmelerimize ve tacirlerimize destek verebilmesi olacak. Bunun için 

gerek kurum kaynaklarını gerekse ulaşabildiğimiz devlet kaynaklarını 

kullanarak ilerleyeceğiz. 

• Her üyenin yılda en az iki kere odanın kapısından girmesini ve 

memnun bir yüzle ayrılmasını sağlamak hedefimiz. Bunun için tüm 

üyelerimize dokunabilecek projeler ortaya koymaya çalışıyoruz.  

Bu konuda da sizlere ciddi görevler düşüyor. Meclis ve meslek 

komitelerimizin getireceği her türlü projeyi değerlendireceğiz. Hatta 

bunlar için bir endeks oluşturuyoruz. Meslek komitelerimizin 

başarısını ölçecek bu endekse göre birinci olacak komitemizede yıl 

sonunda ödüllendirme yapmayı düşünüyoruz. 



• Planda yer alan önemli çalışmalardan bir diğeri, üyelerimiz 

arasında ticari ilişkilerin artırılmasında da önemli rol oynayacak 

UTSOKART projesi. Üyelerimizin sağlık, akaryakıt, otel ve gıda gibi 

temel ihtiyaç alımlarında ciddi indirimler, avantajlar sağlayacak olan 

kart uygulamamız il geneli ile sınırlı kalmayarak ülke genelinde de 

kullanım imkanı sunan bir uygulama olacak. Kart projemizin 

sözleşmesi imzalanarak, hızlı bir şekilde çalışmalarına başlandı ve en 

kısa sürede üyelerimizin kullanımına açılacak. 

• 2017 de yeniden düzenleyerek aktif hale getirdiğimiz Dış ticaret 

bölümümüzü bir hamle daha ileri taşıyarak; İhracat potansiyeli olan 

fakat şimdiye kadar çeşitli sebeplerden dolayı ihracat yapmamış 

üyelerimizi birebir danışmanlık yaparak ihracata adım attırmayı 

hedefliyoruz.  

• İhracata başlatma projemizin diğer aşaması da Ekonomi 

Bakanlığımızın da üzerinde önemle durduğu e-ticaret sitesi 

uygulamamız olacaktır. Toptan satış ve tahsilat sistemli bu siteler 

firmaların maliyetlerini ciddi manada düşürmektedir.  

Bu sisteme adapte olan firmaların karlılıkları artıp, maliyetlerinin 

düşmesi ile rekabetçilikleri de artmaktadır. Bu nedenle mevcutta 

bulunan ama aktifliği olmayan b2b sitemizin aktif hale getirilmesi 

hedeflerimiz arasında yer alıyor. 

• Üyelerimize ulusal ve uluslararası pazarlarda yön gösterici 

olabilmek adına sektörel raporlar hazırlamaya da devam edeceğiz. Bu 

yıl battaniye alanında gerçekleştirdiğimiz sektör raporumuzu 2018 yılı 

için iplik ve deri ürünleri grubu içinde hazırlayacağız. 2019 yılında da 

seramik sektörüne yönelik dış ticaret hacmimizi arttırmak yönünde 

çalışmalarımız olacak. 

 



• Orta vadede ilin sanayi envanterini çıkartarak yeni yatırım 

imkanları için yol gösterici olacağız. Bütün bunları gerçekleştirirken 

Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı gibi tüm 

kurum ve kuruluşlarla sinerji yaratarak beraber hareket etmeyi 

planlıyoruz.  

• Benzer bir çalışmayı da seracılık ve soğuk hava depoculuğu 

içinde gerçekleştirerek Uşak için yeni yatırım yapılabilecek sektörlerin 

ön fizibilitesini yapacağız. 

• Bölgenin yatırımlar için cazip hale getirilmesi yönünde yapılan 

çalışmalar UŞAK’ın sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak 

çalışmalarla paralel yürütülecektir. 

• Turizm operatörü ve rehberlerin ilimizde ağırlanması, İnteraktif 

Şehir rehberinin hazırlanması, Üniversite öğrencilerine ve ailelerine 

Uşak’ın değerlerinin tanıtılması, İstanbul Feshanede Uşak Günleri 

düzenlenmesi gibi büyük organizasyonlar gerçekleştirerek ilimizin ve 

üreticilerimizin seslerinin daha fazla duyulmasını sağlayacağız. 

• Bu çalışmalarımız özellikle bölge kalkınmasında da önemli ses 

getirecek olan lojistik köy projesi ile daha etkin hale gelecektir. Bu 

yönde lobicilik faaliyetlerimiz hızla devam ederken, büyük firmalarla 

temasa geçerek onları ilimize davet edeceğiz.  

Lojistik köy projesinin, ilimizin en önemli stratejik planlarının başında 

gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hem il dışı, hem il içi ticareti 

doğrudan etkileyecek bu proje için tüm gücümüzle çalışmalarımızı 

gerçekleştireceğiz. 

• Üyelerimizin ticari kapasitelerini arttırmak adına önceki 

dönemlerde yapmaya başladığımız ve başarılı olarak gördüğümüz 

satın alma günleri ve danışmanlık günleri gibi organizasyonlarımızı 

devam ettirmek istiyoruz. 



• Bir başka projemizde, odamız hizmetlerine ulaşımı 

kolaylaştıracak olan cep telefonu uygulaması. ‘’UTSO Cep’’ 

uygulaması ile üyelerimiz; eğitimlerimize rezervasyon yapabilecek, 

toplantılara katılımlarını bildirebilecek ve bizlere isteklerini 

iletebilecekler. Ayrıca oda aidatı ödemeleri de bu platformdan 

gerçekleştirilebilecek. Böylelikle e-oda dönüşümümüze önemli bir 

halka daha eklemiş olacağız.  

Bu dönüşümle birlikte oda iletişimini artıracak birçok projemiz daha 

var. Sosyal medyadan You Tube kanalına kadar bir çok yeni iletişim 

aracını etkin olarak kullanarak, üyelerimize faaliyetlerimizi daha rahat 

aktaracağız. 

• Bütün çalışmalarımızı yaparken ilimizin kültürel değerlerini de 

ön plana çıkartacak faaliyetleri de beraberinde planlıyoruz.Uşak halısı 

ve Uşak Tarhanası ile ilgili web sayfamızda ayrı bölüm açarak 

tanınırlığını ve bilinirliğini ön plana çıkartacak reklam çalışmaları 

yapacağız.İlimiz üreticileri arasında da coğrafi işaretin bilinirliğinin 

artırılması yönünde çalışmalarımız devam edecek. Uşak’ın yöresel 

marka değerlerini tanıtacağız. 

• Ayrıca üniversite öğrencilerini gönüllü elçi olarak 

gördüğümüzden, onlara yönelik tanıtım günleri yapacağız. 

Üniversitemizin kayıt zamanında düzenleyeceğimiz bu günlerde 

Uşak’ın yanında yerel firmalarımızın da tanıtımını sağlayacağız. 

• Tüm bunları yaparken, Şeffaf yönetim anlayışımızla tüm 

üyelerimize aldığımız kararları göstereceğiz. Web sitemizden meclis, 

meslek komite gündem ve kararlarını yayınlayacağız. Bunun yanı sıra 

aynı sayfada üyelerimizin söz konusu gündem ve kararlara görüş 

bildirebilecekleri bir alan oluşturacağız. Bu alanın oluşumu ile 

kararlarımız daha çoğulcu daha şeffaf ve farklı görüşleri 

yansıtabilecektir.  



• Yine şeffaflık anlayışıyla paralel bir diğer çalışmamız, hizmet 

işlemlerinin yapılması için gerçekleştirdiğimiz alımların tüm 

üyelerimizce takip edilebilmesi. Bunu sağlamak için web sitemizde bir 

bölüm oluşturacağız. Buradan oda üyesi firmalarımız söz konusu alım 

için tekliflerini de sunabilecekler. Eğitim alımlarından, hizmet 

alımlarına, çayımızdan, sarfiyat malzemelerimize kadar her alımımız 

sizler tarafından bilinecek. 

• Hizmet odaklı ve süreklilik ilkesini benimseyerek, üyelerimizin 

görüşleri ve talepleri doğrultusunda Ben anlayışıyla değil, Biz 

anlayışıyla çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğimizin altını bir 

kez daha çizmek istiyorum. 

Tüm hedeflerimizi birlikte, yan yana, büyük bir sinerjiyle başaracağız.  

Arkadaşlar başarı takım işidir, ben değil biz diyerek Uşak Ticaret ve 

Sanayi Odası’nın bugününü ve yarınını inşa edeceğiz. 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, yeni dönemin hayırlı 

olmasını diliyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 


