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DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ ve  
MESLEK KOMİTE BAŞKANLARIMIZ 

 

Hepinizi Saygı ile Selamlıyor ve 2019 yılının Ağustos ayı 
Meclis Toplantımızın Hayırlara Vesile Olmasını 
Diliyorum.  
 
Özünde paylaşma, kardeşlik ve dayanışmayı 
barındıran, sevgi ve huzurun yaşandığı Kurban 
Bayramımızı idrak ettik. 
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Bayramlar, varlıklıların, yoksul kesimlerle dayanışma 
içerisinde olduğu, kimsenin kimseyi unutmadığı, 
dargınlıkların son bulduğu müstesna günlerdir.  
 
Bu ortak duygular şüphesiz, birbirimize ve geleceğe 
olan güvenimizi, yaşama sevincimizi artırmaktadır. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle, hepimizin, tüm İslam 
aleminin aileleri ve sevdikleri ile nice bayramlar 
yaşamanızı temenni ediyorum.  
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DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ; 

Kısa bir süre önce G20 zirvesinde yumuşama sinyalleri 
veren ABD ve Çin arasındaki küresel ticaret savaşı 
riskleri, yeniden gündeme geldi.  
 
ABD Başkanı’nın Çin’e yönelik sert sözleri ve yaptırım 
kararları, iki ülke arasında ki normalleşme sürecini önemli 
ölçüde zedeledi.  

 
İsteğimiz, küresel çapta yaşanan bu karamsarlık 
havasının bir an önce ortadan kaybolmasıdır ve 
normalleşme sürecinin kaldığı yerden devam 
etmesidir.  
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Yine ülkemiz ekonomisini yakından ilgilendiren ve 
bizim için önemli pazarların başında gelen 
İngiltere’deki yönetim değişikliği,  
Brexit sürecini hızlandırdı ve bununla birlikte Sterlin 
değer kaybetmeye başladı.  
 
Sürecin hızlanması, önümüzdeki günlerde Avrupa 
Birliği ülkelerinde ekonomik ve sosyal bazda yaşanacak 
gelişmelere odaklanmamıza neden oldu.   
 
Umarım, bu süreçten gerek Avrupa ve gerekse ülkemiz 
ekonomisi hiçbir olumsuz etki görmeden çıkar. 
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DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

Faiz konusunda, ülkemiz ve küresel bazda önemli 
kararların verildiği bir dönemi geride bıraktık.  
 
Avrupa Merkez Bankası, faiz konusunda stabil bir 
görünüm sergilerken, Amerika Merkez Bankası FED ise 
uzun zamandan beri beklenen indirimi yaptı ve faizleri 
25 baz puan düşürdü.  
 
Mayıs 2008’den beri ilk kez faiz indirimi yapan FED’in 
aldığı bu karar, rezerv para olan dolar üzerinde olumlu 
etkiler yapacaktır.  
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Geçtiğimiz Temmuz Meclisi’nde de bu konuya 
değinmiştik ve FED’in alacağı bir faiz indiriminin 
piyasaları rahatlatacağını ve oluşan likidite soruna 
önemli ölçüde çözüm üreteceğini ortaya koymuştuk.  
 
Yüksek doların, en büyük zararı sadece gelişmekte 
olan ülkelere değil aynı zamanda ABD’ye de verdiğinin 
altını çizmiştik.  
 
Bu bağlamda, FED’in faizde indirime devam etmesi, 
küresel ticareti hareketlendirecektir.  
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Türkiye Ekonomisi ise Jeopolitik Olaylardan 
Etkilenmeyi Sürdürüyor. 
S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başlamasının 
ardından ABD ve NATO'nun buna vereceği tepkiler, 
piyasalar tarafından merakla bekleniyordu.  
 
Yapılan açıklamalar Türkiye'ye sert bir yaptırım 
uygulanmayacağına olan inancı perçinledi.  
 
Bu gelişme doların genel olarak zayıflamasıyla ile 
birlikte dolar/TL'de düşüşe yol açtı. 
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*Hepinizin bildiği gibi yüksek faiz, iş dünyasının 
yatırım iştahının ve üretkenliğinin azalmasına neden 
oluyor. * 
 
Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın önündeki en 
büyük engel olan yüksek faiz, firmalarımızın 
uluslararası rakipleriyle eşit şartlarda yarışmasını 
zorlaştırıyor. 
 
Bu durumdan kurtulmak için Merkez Bankası bir 
hamle yaptı ve 4,25 puanlık faiz indirimine gitti.   
. 
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Merkez Bankası’nın 425 baz puanlık indiriminin 
ardından çatı kuruluşumuz TOBB, bankalara bir 
çağrıda bulundu.  
 
TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “Şimdi 
sıra bankalarda. Onlara çağrıda bulunuyorum. 
Bankaların da ellerini taşın altına koymasını ve bu 
indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtmalarını 
bekliyoruz” çağrısı olumlu karşılık buldu ve bankalar 
söz konusu indirimi, kredilere yansıttılar. 
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Kredi faizlerinin inmesi, yatırım ve üretim ortamının 
iyileşmesi ve piyasaların canlanması açısından büyük 
önem taşıyor.  
 
‘’Ekonomide Güven Artarsa Üretim De Tüketim De 
Artar’’ 
Faiz indirimi sayesinde, kredi almakta zorlanan ve 
ticari hayatını sürdürmek isteyen firmaların 
finansmana erişimi kolaylaştıracaktır. 
Dileğimiz önümüzdeki toplantıda da yeni bir faiz 
indirimi kararı alınması ve finansal sorunların çözümü 
yolunda yeni adımların atılmasıdır.  
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DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ; 

23 Temmuz 2019 tarihiyle Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 11. Kalkınma Planı 
2019-2023 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk 
kalkınma planı oldu. 
 

On Birinci Kalkınma Planı,  
 katma değerli üretimi önceleyen ve  

 sanayiyi merkeze koyan 

çok önemli bir vizyon belgesidir.  
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Bu planla teknoloji odaklı yeni bir kalkınma modelini 
inşa ederek, Türkiye’nin yüksek gelir grubu ülkeler ile 
en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler 
arasına girmesi amaçlanıyor.  
 

 Ar-Ge'ye ayrılan kaynakların artması,  

 İmalat sanayisinde yüksek teknolojili üretimin 

payının yükselmesi ile yakalanacak dönüşüm,  

 Katma değeri yüksek pek çok sektörde söz sahibi 

olmamıza neden olacaktır.  
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11. Kalkınma planının bu hedefler üzerinde 
yoğunlaşması iş dünyası olarak bizleri 
umutlandırmaktadır. 
 
Planda; 
• 2023 yılında GSYH’nın 1.080 milyar dolara 
çıkarılması,  
• Kişi başına gelirin 12.484 dolara yükseltilmesi,  
• İhracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, 
• İşsizlik oranının yüzde 9,9’a düşürülmesi,  
• Enflasyon oranlarının kalıcı bir biçimde düşük ve 
tek haneli rakamlara indirilmesi hedefleniyor. 
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Ayrıca Planda; teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle, 
Türkiye'nin cari açık verdiği ürünler için yeni bir 
program başlatılacağı belirtiliyor. 
Bu programın öncelikleri sektörleri;  
 Kimya,  

 İlaç,  

 Tıbbi cihaz,  

 Makine,  

 Elektrikli teçhizat,  

 Otomotiv,  

 Elektronik ve raylı sistem araçları olarak 

belirlenmiş. 
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Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın bu 
sektörlerle ilgili yeni teşvik mekanizmaları 
oluşturulacağına ilişkin açıklaması, bu hedeflerin 
ciddiyetle ele alınacağına işaret ediyor. 
 
Yine planda; üretim sektörlerinin ihtiyacı olan  
 Lojistik,  

 İnsan kaynağı,  

 Eğitim ve  

 Dijital dönüşümle ilgili yatırımlara detaylı 

olarak yer verilmesi,  

iş dünyasının beklentileriyle örtüşüyor. 
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DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndaki hedeflere 
ulaşılması, kuşkusuz ki bütünsel bir yaklaşım ile kararlı 
politika uygulamaları gerektiriyor.  
 
Bu hedeflerin gerçekleşmesi için tüm ekonomi 
aktörlerinin büyük bir uyum içinde çalışacaklarına 
inanıyoruz. 
 
Ülkemizin tüm kurum ve kuruluşları ile beraber, biz de 
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen 
sorumlulukları yerine getirmeye hazırız.  
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Türkiye'nin her alanda yerli üretime yönelmesi 
zorunluluk arz etmektedir.  
 
Fiziki alt yapıdan teknolojiye, eğitimden sağlığa kadar 
her alanda yeni adımlar atılması için 11. Kalkınma 
Planı önemli bir iradeyi ortaya koymaktadır.  
 
Bizlerde bu planın yapılması aşamasında uzmanlık 
alanlarında görevler aldık.  
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Şahsım olarak yer aldığım Tekstil-Deri-Giyim Sanayi 
alt komisyonunun yapmış olduğu raporlama sonucu 
planın 392.maddesine ‘’atıkların yeniden kullanımı 
faaliyeti’’ olarak bir ibare ekletmeyi başardık.  
 
Bunun yanında görev aldığımız; ‘’İmalat Sanayi 
Politikaları’’, ‘’Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör 
Dinamikleri’’ ve ‘’Teşvik Uygulamalarında Etkinlik’’ 
komisyon ve kurullarının katkılarıyla belirlenmiş birçok 
madde oldu. 
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Bu komisyonlarda odamız adına benimle birlikte görev 
alan Meclis Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize 
ve Oda Çalışanlarımıza emekleri için teşekkür 
ediyorum. 
 
Oda olarak üyelerimizin daha güçlü geleceğe sahip 
olması için çalışmaya devam edeceğiz. 
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DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ; 

Peki bizler bu ay neler yaptık? 
 
TOBB Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmemle birlikte, 
sadece ilimizin değil bölgemizin sorunlarını da 
Ankara’ya taşıyan çalışmalar yapacağımı belirtmiştim. 
 
Bu doğrultuda Temmuz ayında pek çok çevre oda ve 
borsamızı ziyaret ettim,  bölge ve ülke ekonomisiyle 
ilgili istişarelerde bulunduk. 
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 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası,  

 Afyon Ticaret Borsası başta olmak üzere  

 Sandıklı,  

 Dinar,  

 Çay,  

 Bolvadin ve  

 Emirdağ ilçelerindeki oda ve borsalarımızın 

başkanlarıyla da bire bir görüştük.  

Çok verimli geçen bu ziyaretlerimizin, bölgemiz 
ekonomisine uzun vadede artı değer olarak 
döneceğinden de şüphemiz yoktur.  
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Yine Temmuz ayında;  
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TOBB 
Yönetim Kurulu üyeleri olarak İzmir Valisi Erol 
Ayyıldız’ı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’i makamlarında ziyaret ettik. 
 
 İzmir Ticaret Odası,  

 İzmir Ticaret Borsası,  

 İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesini 

ziyaret ederek, yönetimleri ile bir araya geldik, 

bölge ekonomimiz hakkında istişarelerde 

bulunduk. 
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Değerli Arkadaşlarım;  
Nisan ayında başladığımız; TR33 Bölgesinde, dış ticaret 
potansiyelini geliştirmek ve şirketlerin devlet 
desteklerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak 
için,  
Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve odamız 
tarafından yürütülen  
‘KOBİ Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş 
Diyalogu Projesi’nde 
Yunanistandan sonra İspanya ve İtalya örnekleri de 
incelenerek koçluk eğitim modülü ana hatları 
belirlendi.  
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Projenin 60 saatlik KOBİ koçluğu eğitimi Pazar günü 
başladı. TR33'teki 6 KOBİ koçu odamızda 
gerçekleştirilen eğitimleri tamamlayarak, sertifikalarını 
alacaklar. 
 
Eğitimlerin ardından proje B2B, Tek Nokta Danışmanlık 
Ofisi ve firmalara birebir danışmanlık aşamaları ile 
devam edecek.  
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Değerli arkadaşlarım; toplantımızın son bölümünde 
Zafer Kalkınma Ajansı destekli Dış Ticaret Teknik 
Destek Projesi eğitimlerini tamamlamış uzmanlarımıza 
sertifikalarını takdim edeceğiz. 
Zafer Kalkınma Ajansı katkısı ile gerçekleştirilen 
50.000-TL.’lik bu projede 47 firmadan 50 kişiye 80 
saatlik eğitim gerçekleştirdik. Ve şimdi uzmanlar, 
firmalarda bire bir danışmanlık hizmeti vericekler. 
Amacımız hiç ihracat yapmamış ama potansiyeli olan 
üyelerimizi ihracat ile tanıştırmak.  

Hedefimiz ihracatçı üye sayımızı artırmak ve ilimizin 
ihracat rakamlarını katlamaktır. 
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DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ ve 
MESLEK KOMİTE BAŞKANLARIMIZ; 

Meslek komitelerimiz aracılığıyla bize ulaşan tüccar ve 
sanayicilerimizin sorun, öneri ve taleplerini ilgili 
kurum, bakanlıklar ve TOBB’ne iletmeye devam 
ediyoruz.  
 
Geçtiğimiz dönemde; 14. grup Meslek Komitemiz, 
Uşak Marangozlar Esnaf Odası yönetim kurulu ile bir 
araya geldi.  
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Uşak’ın önde gelen iki sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
olarak Uşak’ta mobilya sektörünün gelişimi için 
düzenlenecek ortak projeler ve eğitimler hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu. 
 
9.10.11. gruplar Meslek Komiteleri ve 14. grup Meslek 
Komitesi ortak meslek komitesi ile bir araya gelerek; 
İnşaat ve mobilya sektörüne yönelik rayiç bedel 
tespitlerinde bulundu. 
 
Tüccar ve sanayicimizin sorunları için çaba gösteren 
meslek komitelerimize teşekkür ediyorum. 
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Değerli Arkadaşlarım; İki Güzel Başarı Haberini De 
Sizlerle Paylaşmak İsterim. 
 
Çatı kuruluşumuz TOBB Başkanı Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve 
Kırgızistan tarafından kurulan Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanlığı'na seçilen ilk başkan oldu.  
Türki cumhuriyetler arasındaki ticari ilişkilerin 
gelişmesi adına kurulan bu önemli oluşumun, Türk 
ekonomileri için hayırlı olmasını diliyorum ve 
Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu bir kez daha 
tebrik ediyorum.  
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Bir güzel haber de Uşak Ticaret ve Sanayi Odamız 
uhdesinde faaliyet gösteren Genç Girişimler 
Kurulumuzdan geldi.  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uşak Genç 
Girişimciler Kurulu Başkanı Cemal Yalçındağ, Genç 
Girişimciler Ege Bölge Temsilcisi seçildi ve kendisini 
tebrik ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum.  
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KIYMETLİ MECLİS ÜYELERİMİZ; 

Odamız, ilimiz ve ülkemiz ekonomileri sizlerin ortaya 
koyacağı katkı ve desteklerle büyüyecektir.  
 
Bu anlayışla, sizlerden gelecek fikir ve önerileri her 
zaman beklediğimizi ve her konuda yanınızda 
olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 
  
Önümüzdeki Cuma Zafer Bayramının 97.yılını 
kutlayacağız. 
30 Ağustos Sadece Bir Savaşın Bir Taarruzun Adı 
Değil, Milletimizin Bağımsızlığının Da Bir Temelidir.  



Sayfa 31 / 32 
 

Bu vesileyle başta M. Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları olmak üzere, esaret zincirini kıran 
ecdadımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum.  
 
Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik 
ediyorum. 
 
30 Ağustostan hemen iki gün sonra Türk Ordusu Uşak’ı 
düşman işgalinden kurtarmıştır.  
1 Eylül 1922'de gerçekleşen ve Uşak için istiklale ve 
istikbale atılan adım olan düşman işgalinden 
kurtuluşumuzun 97. Yıldönümü kutlu olsun. 
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DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

9 Eylül’de ders zilinin çalmasıyla tatil dönemi sona 
eriyor.  
Üzerimizde büyük emekleri bulunan; büyüklerimizi, 
bizleri ve evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizi de 
saygı ile selamlıyor, yeni eğitim öğretim döneminin 
hem öğretmenlerimize hem de çocuklarımıza hayırlı 
olmasını diliyorum. 
 
Konuşmamı burada sonlandırırken hepinizi hürmet ve 
saygıyla selamlıyorum, hayırlı, bereketli günler 
diliyorum. 


