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Sayın Meclis Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli Yönetim 

Kurulu Arkadaşlarım; 

Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor, katılımlarınızdan dolayı 

teşekkür ediyorum. 

Millet olarak, ülke olarak, devlet olarak topyekün bir şekilde beka ve 

milli egemenlik mücadelesi verdiğimiz bir dönemdeyiz. 

Ülkemizin ulusal güvenliğinin sağlanması, sınırımızın hemen yanı 

başındaki terör örgütlerinin temizlenmesi amacıyla 20 Ocak’ta 

Ordumuz, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine bir 

hareket başlattı. 

Harekatın adı Zeytindalı. Aslında ismi bile çok şeyi anlatıyor. Amaç, 

sadece güvenliğimizin sağlanması değil bölgeye de barış getirmek, 

bölgeyi şer odaklarından temizlemek. Amacımıza da ulaşacağımıza 

eminim. Başka ülkeler gibi barış getireceğiz deyip söz konusu ülkeyi 

karıştırmaya değil, bölgede ki karışıklığı bilip palazlanan terör 

örgütlerini sınırlarımızdan süpürüp Kuzey Suriye’de düzeni 

sağlayacağız. 

Türkiye, tüm tehditlerin üzerine kararlı bir şekilde yürüyerek hepsini 

ortadan kaldıracak kudrete sahiptir. Bu noktada millet olarak omuz 

omuza vermek ve milli hedeflerimize daha fazla katkı koymak 

zorundayız. Şehitlerimizin kanıyla yazılan destanı ekonomik olarak 

taçlandırmalıyız. 

Biliyoruz ki “Güçlü ekonomi, bağımsız Türkiye”nin teminatıdır. 

Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabr-ı celil ihsan etmesini 

diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçik ile birlikte. Ordumuzun 

bileği güçlü, adımları hızlı, yolu muzaffer olsun.  

En büyük dileğimiz tüm askerlerimizin sağ salim ve başarıyla geri 

dönmesi. 
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Değerli Meclis Üyeleri, 

Bir yandan Zeytindalı harekâtını izlerken diğer yandan da dünyayı 

takip ediyoruz. 

Küresel ekonomi için 2017 yılı beklenenden daha olumlu seyretti. 

2018 yılında bu olumlu seyrin devamı bekleniyor. 2018 için dünya 

ekonomisinin büyüme hedefi % 3,1. 

Gelişmiş ülkeler için bu oran % 2,2, gelişmekte olan ülkeler için ise % 

4,5. 

2018’de ABD’nin % 2,5 büyüme oranı ile gelişmiş ülkelerde başı 

çekeceği düşünülüyor. 

Euro Bölgesi’nde de ekonomik toparlanma devam ediyor. 2018 

yılında Euro Bölgesi için tahmin edilen büyüme oranı % 2,1. 

En önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisindeki gelişmelerin 

ülkemiz ekonomisine yansımaları da olumlu olacaktır. 

Orta doğu her zamanki gibi jeopolitik açıdan riskli bölge olmaya 

devam edecektir. 

Ortalık tam duruldu derken dış destekli PKK’nın aldığı konum ile İran 

ve Tunus’da ki ciddi protestolar ve halk hareketleri Orta Doğu’da 

ateşin sönmeyeceğini gösteriyor. 
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Kıymetli Arkadaşlarım; 

Ülkemiz; iş dünyasının kabiliyeti ile sanayileşmeyi başarmış ender 

ülkelerdendir. Sanayicisiyle, işadamıyla yani sizlerin çalışmalarıyla 

Türkiye sarsılmaz bir güç haline gelmiştir.  

Bugünkü duruma baktığımızda orta gelir tuzağını aşıp yüksek gelirli 

ülkeler seviyesine çıkmayı tartışıyorsak doğru yoldayız demektir. 

Ordumuz sınır dışı bir operasyonda olsa dahi ülkemiz ekonomisin ne 

kadar güçlü olduğunu Ocak ayı verilerimiz bize net bir şekilde 

gösterdi. 

Borsa yükselerek, tüm zamanların rekorunu kırdı. TL Dolar karşısında 

değer kazandı. Büyümede, Çin ve Hindistan’ın bile önüne geçtik. 

2018’de ortalama %6,5 büyüme performansı göstereceğimizi 

bekliyorum. 2018’den de beklentilerimiz büyük. 

Ocak ayı toplam ihracatımız, % 10,8 artarak ihracat tarihimizin en 

yüksek rakamlarından biri olarak 12 milyar dolara ulaştı.  

İthalatımız 38.1 artarak 21.5 milyar dolar oldu.  

On iki aylık ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 oranında 

artış ile 158.3 milyar dolar oldu.  

İhracattaki artışların üretim artışlarının işareti olduğunun bir 

göstergesidir. Bu memnuniyet verici tablonun önümüzdeki dönemde 

devam edeceğini düşünüyoruz. 

En fazla ihracat yapılan ülkeler ise; Almanya, İngiltere ve İtalya. 

2017 yılı ilimiz ihracatımıza baktığımızda ise 248 milyon dolar, 

ithalatımız 250 milyon dolar oldu. 

Türkiye ihracatı içerisinde ki şehir paylarına baktığımızda 32. sırada 

yer almaktayız. 
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Tüm bu olumlu veriler iç piyasaya da olumlu yansımış durumda. 

Perakende piyasalar da canlanmaya başladı. 

Tüketici güven endeksi % 11,1, Reel kesim güven endeksi % 5, 

ekonomi güven endeksi ise %10 artış gösterdi. 

2018’e moralli ve hızlı başladık. 

 

Değerli Meclis Üyeleri, 

Hükümetimiz izlediği genişleyici maliye politikaları ile piyasayı 

desteklemeye devam ediyor. 

Kredi Garanti Fonu bu bakımdan ekonomimiz için cansuyu oldu 

diyebiliriz. 

Geri dönüş oranının yüksek olması çalışmanın başarılı olduğunu 

göstergesi. 2018 için yeni bir protokol imzalandı. 

KGF ve Hazine arasındaki anlaşmaya göre 55 milyar TL’lik kredi hacmi 

oluşturuldu. Bunun 25 milyar lirası imalat sanayiine, 15 milyar lirası 

da ihracatçıya kullandırılacak. 

Tüm işverenlerimizi maddi yönden rahatlatacak istihdam teşvik 

politikaları ile işsizlik rakamlarının hızla azalacağına inanıyoruz. 

İlave istihdam sağlayan işveren gelir vergisi stopajı, damga vergisi, 

sosyal güvenlik primi desteği alabilecek. Prim ve vergi desteği her 

sigortalı için 12 ay olacak şekilde önümüzdeki yıl da sürecek. 

Rakamlar yeni asgari ücrete güncellenecek, bu teşvik 2020'ye kadar 

sürecek. 

Eğer ki bu işveren imalat sanayinde faaliyet gösteriyor ise 2 ayda bir 

ücret desteği alacak. 
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Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ay açıkladığı teşvikler yakın zamanda 

uygulamaya alınarak iş dünyamız için önemli katkılar sağlayacaktır. 

 

Bu açıklamaya göre; 

-Prime esas kazanç sistemi getiriliyor. Artık ek istihdamda 4 bin 740 

liraya olan ücretler de sigorta primi teşvikine dahil ediliyor. Prim ve 

vergi desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde önümüzdeki yıl da 

sürecek. Rakamlar yeni asgari ücrete güncellenecek, bu teşvik 

2020'ye kadar sürecek. 

-Önümüzdeki yıl 3 ve daha az çalışanı olan işletmeler, sağladıkları her 

ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve vergilerin birini kendileri 

birini devlet ödeyecek. Bu teşvik 12 ay süreyle geçerli olacak. 

-İŞKUR'un kendi işçini kendin yetiştir programı sürecek ve işbaşı 

eğitim programı süresi altı ay olacak. Katılanlara günlük 54 lira cep 

harçlığı verilecek. 

-Geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik gibi alanlarda iş 

başı programlarına katılan gençlere eğitim ve günlük 75 lira cep 

harçlığı verilecek. 

-İşbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarına katılan 

kadınlara, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği 

verilecek. 

-Artık 18-25 yaş arası gençlerimiz çalışmaya başlasalar da yetim 

aylıkları kesilmeyecek. 

-Yeşil pasaport sahipleri gençler, artık çalışmaya başlasalar da 25 

yaşına kadar pasaportlarını kullanmayı sürdürebilecekler 

-En az yüzde 40 engelli raporuna sahip engellilere İŞKUR tarafından 

36 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor.  
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Değerli Meclis Üyeleri, 

Ülke ekonomimiz atılım dönemindeyken, hükümetimizde önemli 

reformları bir bir hayata geçiriyor. 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için açıklanan reform paketi, 

firmaların tasfiyesinden ziyade ticari hayata devamı esas alınarak iflas 

erteleme ile konkordatoyu bir araya getiren bir düzenlemeyi içeriyor. 

İflas Erteleme Kurumu yürürlükten kaldırılıyor, Kurtarma Anlaşması 

Kurumu oluşturuluyor. 

6-7 seneyi bulan iflas erteleme dönemi, azami 23 ay ile 

sınırlandırılıyor. İflas erteleme, üreten ve katma değer yaratan bir 

iktisadi işletmenin yaşamını sürdürebilmesine imkan sağlayan yararlı 

bir enstrüman olmasına rağmen, uygulamada borçların ötelenmesi ya 

da işletme varlıklarının transfer edilmesi amacıyla suistimal 

edilebiliyor. 

Dolayısıyla yapılan bu yeni düzenlemenin uygulamadaki sorunlara 

çözüm getirebileceğini düşünüyoruz. 

Yeni düzenleme ile şirket kuruluş işlemleri azaltılacak, kuruluştaki % 

25'lik sermaye blokajı şartı kaldırılacak. Şirket kurulum maliyeti 500-

TL. düşürüldü. Notere, SGK’ya, Rekabet Kurumu'na gitme 

zorunluluğunun ortadan kalkıyor, bütün işlemlerin ticaret sicil 

müdürlüklerinden yani odamızdan yapılabilecek.  

Düzenlemelerle birlikte şirket kuruluşlarında 1-2 günde yapılan 

işlemler artık 1 gün içerisinde tamamlanacak.  

Böylece birçok işte bürokratik işlemler minimize edilecek, sağa sola 

dolaşmadan işler hızlı, pratik ve ekonomik olarak tek noktada 

yapılacak.  

Tüm bu güzel uygulamalarla da üyelerimizin iş ve zaman kaybı 

ortadan kalkmış oldu. Üyelerimize hayırlı olsun. 
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Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; odamızla ilgili hep beraber 

gerçekleştirdiğimiz bir başarı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Geçtiğimiz hafta 3 gün süren Mesleki Yeterlilik Kurumu denetimini başarıyla 

geçtik. UTSO MEYEM, inşaat sektöründeki 6 branşta (ahşap kalıpçı, sıvacı, 

duvarcı, betonarme demircisi, iskele kurma elemanı, inşaat işçisi ) 

belgelendirme gerçekleştirebilecek. Belgemizin gelmesinden hemen akabinde 

sınavlarımıza başlayacağız. Üyelerimiz, bu belgeyi çalışanlarına aldırmakla 

önemli teşviklerden yararlanacaklar, ceza almaktan kurtulacaklar. Hem de 

istihdam ve iş güvenliğine önemli katkı sağlayacaklar. Sınav ücreti ve 

belgelendirme masrafları devlet tarafından karşılanırken, bu belgeye sahip 

çalışanları istihdam eden işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumu işveren payından 

muaf olmakta, devlet 2020 yılına kadar önemli prim desteği sağlamaktadır. 

Oda olarak amacımız; her sektöre yönelik bulunması zorunlu meslekler 

kapsamında belgelendirme sürecimizi hızlandırmaktır. İlk olarak iş kazalarının 

çok yaşandığı, hatta ölümlü kazaların olduğu inşaat sektöründe 

belgelendirmeye başladık. Diğer çok tehlikeli sınıflarda yer alan sektörlere 

yönelik akreditasyonumuz devam edecektir. 

Türkiye piyasasının rutini iç piyasadan gelen talep ve alım gücü. Ancak bize esas 

katmadeğer sağlayan ticaret dış pazarlarda yaptığımız alışveriş. Bu bağlamda 

takvimimiz yoğun şekilde işliyor. 

Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz Kolombiya yurtdışı işgezisi ile birkaç noktayı 

sizlerle paylaşmak isterim. Açık Pazar özelliğindeki Kolombiya, Türkiye için Latin 

Amerika pazarına girişte önemli kapılardan biridir. Burada özellikle tekstil 

alanında büyük bir potansiyel var. Bizler gerek gerçekleştirdiğimiz ikili iş 

görüşmeleri ile gerekse odamız bünyesinde açtığımız standımız ile Uşak’ta 

üretilen ipliğimizi, rejenere ipliği ve bunların hammadde sanayini tanıtmaya 

çalıştık. İş gezisine katılan firmalarımızın %80’ni yeni iş bağlantıları kurdular. 
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Yine, ülkeye yapılacak ticari faaliyetler,  iki ülkeye yönelik ortak 

geliştirebileceğimiz projeler ve yatırım imkanları kolaylığı konusunda 

Medellin ve İbague Ticaret Odaları ile görüşmelerimiz oldu. 

2018 yılında da üyelerimizi dünya pazarlarıyla buluşturma noktasında 

sıçrama gerçekleştirmeyi hedefleyerek organizasyonlar planlıyoruz. 

Üretimden ihracata, sanayiden ticarete kadar artık ekonominin her 

alanında Ar-Ge, inovasyon ve tasarım var. Yüksek teknolojili üretimde 

kentimizi yeni projelerle büyütmek zorundayız. Bu bakımdan Zafer 

Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

Hibe ve Destek Programlarını önemsiyoruz. Düzenlediğimiz danışma 

masaları ile direkt kurum yetkilileri ile üyelerimizi buluşturuyoruz.  

2018 yılı içerisinde ticarette de firmalarımıza rekabet gücü 

kazandıracak ve destek mekanizmalarını harekete geçirecek 

projelerin hazırlıklarına başladığımızın müjdesini vermek istiyorum. 

Bu çalışmalarımıza gerçekleştirdiğimiz sektörel ihtisas komisyonları 

toplantılarımız büyük yön verecektir diye düşünüyorum. 

 

İlk başta, ilimizin lokomotif sektörleri olan tekstil, deri, gıda ve 

seramik sektörleri için gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda 

sektörlerin mevcut durumlarını hem sektör temsilcileri ile hem de 

akademisyenlerimizle ele alıyoruz. Sorunları nokta atışlarla tespit 

ederek somut çözüm önerileri geliştirmeye çalışıyoruz. Bu 

sektörlerimizle bölge genelinde söz sahibi olmayı hedefliyoruz. 

Uşak, sanayide olduğu kadar ticarette de güçlü bir kent kimliğine 

sahip.  

Tarımsal üretim yapan işletmelerin tek elden sevk ve idare edilmesine 

imkân sağlayan bir sistem olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi alt yapı çalışmaları odamız önderliğinde başladı. Banaz 

Belediyesi, Uşak İl Tarım Müdürlüğü, Banaz İlçe Tarım Müdürlüğü ve  
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Zafer Kalkınma Ajansı yetkililerinden oluşan bir heyetle Sarayköy 

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin teknik detayları 

hakkında bilgi almak üzere Denizli’yi ziyaret ettik. Konu hakkında çok 

müspet gözlemlerimiz oldu. Bu projede de çok kısa zaman zarfında 

ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum. 

İlimizin sadece ulusal değil uluslararası ölçekte tanıtımına büyük katkı 

sağlayacak, 2013 yılından bu yana Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 

sergilenmekte olan Kanatlı Denizatı Broşu, tekrar yeni açılacak ilimiz 

arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere geri döndü. Bizde ilimizin 

tanıtımında üstümüze düşen sorumluluğun bilinci ile Uşak İl Tanıtım 

Kitapçığı hazırlanmasından, çevre illerdeki rehber ve organizasyon 

şirketi yetkililerin ilimize getirilmesi gibi pek çok çalışma planlıyoruz. 

Mart ve Nisan ayı gibi il tanıtımına yönelik etkinliklerimize ağırlık 

vereceğiz. 

Uşak marka kent olma yolunda ilerlerken havaalanımızın aktif olması 

hem yatırımlar hem de kent turizmimiz yönünden önemlidir.  

Oda olarak Uşak İstanbul uçuşlarına destek vermek için yurtiçi fuar 

desteği hizmetimizde uçak biletlerinde, en az bir tanesinin Uşak 

Havaalanı'ndan olması koşuluyla 200-TL’ye kadar destek sağlıyoruz. 

Hem üyelerimize ulaşım kolaylığı ile birlikte zaman tasarrufu 

sağlıyoruz hem de Uşak havaalanından uçuşların devamlılığına katkı 

sağlıyoruz. 

Değerli Meclis Üyeleri; 

Bu hafta sonu, 23-24 Şubat’ta Ekonomi Bakanlığı’ndan 14 kişilik bir 

heyet ilimizi ziyaret edecek. Türkiye genelinde gerçekleştirilen 

programda Ekonomi Bakanlığının sağladığı destekler, ithalat ve 

ihracatta yaşanan sorunlar, yatırım teşvik kapsamları gibi konularda 

bilgilendirmeler ve görüşmeler gerçekleştiriliyor. 24 Şubat 2018 

Cumartesi günü saat 14.00 de gerçekleştirilecek toplantıya hepinizin 

katılımlarını bekliyorum. 
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Son olarak bir diğer toplantımızı sizlere hatırlatarak konuşmamı 

bitirmek istiyorum. Uşak Üniversitesi ile 7 Mart da Sanayi 4.0 devrimi 

ile ilgili bir seminerimiz olacak. Marmara Üniversitesi Mühendislik 

fakültesinden Prof. Dr. Ercan Öztemel’in konuşmacı olacağı 

seminerde yeni fikirler geliştirmenin öneminden, bilginin ve teknoloji 

üretiminin önemine ve endüstri 4.0’ın işletmeler ve toplum 

üzerindeki etkisini konuşacağız. Gelecek yüzyılımıza yön verecek bu 

konu hakkındaki seminerimizi şimdiden ajandanıza not alın.  

Bilgi üretimi yapmazsak, bilgi üretimi yapan kurumlarla beraber 

çalışmazsak, teknoloji üretemezsek başkalarının ürettiği teknolojiyi 

kullanarak hep geri planda kalırız. 

 

Sayın meclis başkanıma ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma beni 

dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyor, iyi akşamlar diliyorum. 

 


