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Sayın Belediye Başkanım, 
Değerli Meclis Üyeleri Ve Meslek Komite 

Başkanları 
 
Ekim 2019 Meclis Toplantımıza HOŞGELDİNİZ. 
 
Bugün burada alacağımız kararların 
üyelerimize, ilimize ve ülkemize hayırlara 
vesile olmasını diliyorum… 
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Hepinizin bildiği gibi Ekim ayı ülkemiz 
açısından kritik kararların verildiği,  
Gerek sosyolojik gerekse fiziksel 
bütünlüğümüzün korunması açısından önemli 
olayların yaşandığı bir dönem oldu. 
 
Avrupa ve Asya’yı bir birine bağlayan ve çok 
önemli bir jeopolitik konumu olan ülkemizin 
Suriye sınırında meydana gelen gelişmeler, 
yeni bir askeri harekatı zorunlu kıldı.  
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9 Ekimde; 
 Hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini 

sağlamak,  

 Hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için 

tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan 

kaldırmak amacıyla  

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgeye 
“Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât 
başlatmıştır. 
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ABD ile yapılan görüşmeler ardından da; 
18 Ekimde terör örgütlerinin güvenli bölgenin 
gerisine çekilmesi için 120 saatlik süre verildi. 
 
Yarın dolacak bu süre sonunda;  
Barış Pınarı Harekatının nihâi sonuç elde 
edilerek ve bölgenin terör unsurlarından 
temizlenerek neticelenmesini diliyorum. 
 



Sayfa 5 / 46 
 

Bu dönemde sahada ve masada sorumluluk 
alarak hareket eden ve ülkemizin imajını 
koruyan askerimize ve devlet büyüklerimize 
şükranlarımı sunuyorum. 
 
Bizde, Uşak Sivil Toplum ve İş Dünyası olarak 
Barış Pınarı Harekâtı’na Destek İçin  
TEK VÜCUT, TEK SES OLDUK... 
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Barış Harekatı'na destek vermek üzere Türkiye 
genelinde eş zamanlı olarak ortak basın 
açıklaması gerçekleştirdik. 
 
Aziz şehitlerimizin canlarını ortaya koyması ve 
milletimizin gösterdiği kararlılık ve ferasetle 
bugünlere gelen vatan topraklarımızı korumak, 
milli birlik ve beraberliğimiz adına büyük önem 
taşımaktadır.  
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Ülkemizi korumak ve birliğimizin bozulmaması 
adına atılacak tüm adımları destekleyeceğiz ve 
devletimizin her daim yanında olacağız.  
 
Şehitlerimize Allahtan rahmet, acılı ailelerine 
sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar 
DİLİYORUM.  
 
Cenabı Allah güvenlik güçlerimizin her daim 
yardımcısı olsun. 
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DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 
Tüm dünyanın ve özellikle AB bölgesinin 
odaklandığı önemli bir konuda BREXİT.  
Yani İngiltere’nin Avrupa birliğinde çıkması ile 
ilgili çalışmalar.  
Şu anki İngiltere başbakanı 31 Ekime kadar 
AB’den ayrılacaklarını seçim vaadi olarak 
sunmuştu.  
Ancak geçen Cumartesi İngiltere 
parlamentosunda bir yenilgi aldı.  
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Muhalif bir vekil, İngiliz hükümeti ile AB'nin 
vardığı anlaşmanın, uygulanmasına yönelik 
ilgili tüm yasa tasarıları Parlamento'dan 
geçene dek oylanmamasını önerdi.  
Öneri İngiliz parlementosunda il görerek kabul 
edildi.  
Buna rağmen başbakanın 31 Ekime kadar bu 
sorunun çözümü için yollar aradığı kulis 
bilgileri arasında.  
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Peki bu durum neden bizleri bu kadar 
ilgilendiriyor!!! 

Bunun cevabı BREXİT Sürecinin; 
Sadece AB bölgesini değil tüm dünyayı 
etkileyebilecek bir ekonomik durumun ortaya 
çıkmasıdır. 
 
Uzmanlar Brexit sürecinin hard ve soft olarak 
nitelendirilen iki çözümü olduğunu 
söylüyorlar.  
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Bunlardan hard olanında; 
 İngiltere AB’den anlaşma olmadan ayrılır,  

 AB ye katkı payı vermeyi bırakır,  

 AB gümrük birliğinden ayrılır,  

 Tüm ülkelerle ayrı ayrı ve kendilerine daha 

fazla kar sağlayacak ticari anlaşmalar 

sağlamaya çalışır,  

 AB vatandaşlarını serbest dolaşım hakkı 

ortadan kalkar ve kendi sınır girişlerini 

kontrol altına alır.  
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Hard versiyonu tüm dünya ekonomisinde 
daralmaya sebep olacaktır.  
 
Ancak ülkeler arası özel anlaşma ile Türkiye 
avantajlı hale gelebilecektir.  
 
Tabi bunun için elimizi hızlı tutup, herkesten 
önce İngiltere ile yeni ticari anlaşma 
sağlamamız gerekmektedir.  
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Diğer versiyon olan soft versiyonda; 
 İngiltere AB’den anlaşmalı olarak ayrılır, 

 Gümrük birliğinden ayrılmaz,  

 AB’ye katkı payı vermeye devam eder ve 

kişilerin serbest dolaşımına izin verir.  

Bu dünya ekonomisinin sağlığı için daha 
iyimser bir çözüm.  
Bu Cumartesi alınan UK parlamento kararı soft 
versiyonun olma olasılığını biraz daha arttırdı.  
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Ancak bu versiyonda İngiltere AB’den çekilme 
kararının karşılığını tam olarak alamamış 
oluyor.  
Değerli Arkadaşlarım; 
Tüm bu düğümün çözümünü bu ayın sonunda 
netleşeceği düşünülüyor.  
Ancak geçen ay bu sürecin 31 Ocağa kadar 
uzatılmasına yönelik İngiliz hükümetinin 
dilekçesinin de AB masasında olduğunu da 
unutmamak gerek.  
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Bu sürecin tüm dünya ekonomisi ve ülkemiz 
adına hayırlı geçmesini temenni ederim. 
 
DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ; 
 
Hükümet tarafından içinde bulunduğumuz 
sürece ilişkin önemli adımlar atılmaya devam 
etmektedir.  
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Geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Sayın Mustafa Varank,  
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni açıkladı.  
 
 Küresel ekonomideki dönüşüme ayak 

uyduracak bileşenler ve Milli Teknoloji 

Hamlesi ile yeni bir sürece girilmiş, önemli 

hedefler belirlenmiştir. 
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 300’den fazla yüksek teknolojide ürün 

grubunun üretilmesi, 1 Milyar $ değerini 

aşan Unicorm şirketler benzeri Türk 

Girişimci Sayısı için 10 Turcorn hedefinin 

konulması elbette ki çok önemlidir. 

 
Ancak, bizi bu hedeflere ulaştıracak yola bir an 
evvel girmemiz ve konjonktürel durum ne 
olursa olsun o yolda hızla ilerlememiz 
gerekmektedir.  



Sayfa 18 / 46 
 

Çünkü, dünya bizim hızına yetişemeyeceğimiz 
kadar hızlı bir dönüşüm içerisinde.  
 
Burada bir noktaya daha değinmek istiyorum.  
 
TİM ve KOSGEB ile İHRACATA İLK ADIM 
SEFERBERLİĞİ 
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Türkiye İhracatçılar Meclisi ile KOSGEB 
tarafından, küresel konjonktür dikkate 
alınarak, ihracata ilk adım seferberliği 
başlatılmış ve önemli destekler açıklanmıştır.  
 
Bu programın amacı; 
 KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme 

beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,  

 KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını 

arttırmak,  
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 KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri 

haline getirmek,  

 İhracata başlayan KOBİ sayısını 

arttırmak,  

 E-ticarete başlayan KOBİ sayısını 

arttırmak 

 
Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL.  
 



Sayfa 21 / 46 
 

Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 
6 (altı) ay en fazla 24 (yirmi dört) ay olarak 
belirlendi.  
 
Bu program hakkındaki detayları Kosgeb web 
sayfasından inceleyebileceğiniz gibi odamızın 
Dış Ticaret Bölümü Sorumlusu Ahmet Beye de 
danışabilirsiniz. 
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Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan 
tarafından da geçen haftalarda İhracat Ana 
Planı açıklanmış ve 17 hedef ülke belirlenmişti.  
 
Ülke olarak hedefimiz;   
17 hedef ülkenin toplam ithalatında %0,5 
olan payımızı %1’e yükseltmek. 
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Bizimde Uşak olarak, desteklenen sektörleri 
dikkate alıp, lojistik maliyetleri de hesaba 
katarak, değerlendirebileceğimiz ülkeler var. 
Örneğin; 
• Güney Kore, Hindistan ve Çin - Deri ürünleri 
ve yün ürünleri 
• ABD - Halı, yer kaplamaları, tekstil ürünleri 
ve gıda ürünleri 
• Irak - Gıda, tekstil başta olmak üzere tüm 
sektörler 



Sayfa 24 / 46 
 

• Fas, Meksika ve Güney Afrika - Tekstil 
ürünleri  
• Rusya, İngiltere, Japonya Halı, yer 
kaplamaları, tekstil ürünleri ve deri 
• Özbekistan- kazan ve makine aksamları gibi 
Değerli Meclis Üyelerimiz;  
Hedef ülkeler ile ilgili çalışmalarımızı 
önümüzdeki dönemde de ayrıntılı olarak 
araştırmaya, sizlere yol göstermeye devam 
edeceğiz. 
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Şimdi bugünkü durumumuza da biraz 
değinmek istiyorum.  
 
Uşak, Eylül ayı dış ticaret rakamları yüzümüzü 
güldürdü.  
 
Uşak’taki dış ticaret rakamların da belli bir 
düzene girdiğini ve yaz dönemdeki azalışın 
etkilerinin ortadan kalktığını gördük. 
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 Ağustos 2019’da15 milyon 153 bin dolar 

olan ihracat rakamı, Eylül 2019 itibariyle 21 

milyon 415 bin dolara çıktı.   

 
 9 aydaki kümülatif ihracat, geçen yıla 

göre yüzde 4,17 oranında arttı ve 185 

milyon 37 bin dolar oldu.   
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 İthalatta da ise Ağustos ayı itibariyle 

yüzde 30,47 ciddi bir azalış göstererek 111 

milyon 76 bin dolara düşmüştür. 

 
Deri ve tekstil kenti Uşak’ın önümüzdeki kış 
döneminde ihracatının artmasını ve bu 
rakamların daha yukarılara çıkmasını 
bekliyoruz.  
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İhracatın artması için fuar ve yurtdışı 
gezilerinin yanı sıra; teşviklerin işletmelerimize 
ulaşması için danışmanlık faaliyetlerimiz 
devam ediyor.  
Son 2 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
konulardan biri de E-TİCARET ve kaçınılmaz 
olarak E-İHRACAT…  
 
Bu nedenle, 20 ve 21 Eylül tarihlerinde, 
Türkiye’nin e-ticaret devlerini ilimizde ağırladık 
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ve burada eğitim ve ticaret adına çok önemli 
adımlar attık.  
 
 

 aliexpress,  

 hepsiburada,  

 PTTAVM,  

 n11 ve diğer alışveriş platformlarının 

yöneticilerinin yanı sıra,  
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bu işin lojistik bazdaki detayları için MNG ve 
Yurtiçi kargonun temsilcileriyle üyelerimizi 
buluşturduk.  
 
E-ticaret platformlarını oluşturan şirketlerde 
görev alan uzman isimlerle; 

 Sistemin nasıl kurulacağı, 

 İşlerliğinin ne şekilde sağlanacağını  

 Bu alanda ilerlemek isteyen üyelerimizin 

nasıl bir yöntem izleyeceklerini konuştuk.  
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E-ticaret sabır isteyen ve başarı için 
merdivenlerin basamaklarını sindire sindire 
çıkma mecrası.  
Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde 
tırmanmaz.  
Bu programda e-ticaretteki başarı öykülerini 
de dinleme imkanımız oldu ve başarının temel 
yolunun azim ve çalışma olduğunu bir kez 
daha gördük.  
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Sizlerden isteğim, e-ticarete önem verin ve 
yeniliklerin her zaman farkında olun.  
 
Geleneksel metotlar yerini yeni yöntemlere 
bırakıyor, üretimde endüstri 4.0’a geçişin 
sağlanmasıyla birlikte dünyanın irili ufaklı bütün 
şirketleri, ticareti de online olarak yapacaklar.  
 
Bunun farkında olmak ve kendimizi yeni koşullara 
uyarlamak bizim için önemlidir. 
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Bu bağlamda e ticaret zirvesinin gerçekleşmesinde 
emeği olan herkese şahsım ve odamız adına bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 

DEĞERLİ İŞ İNSANLARIMIZ; 
Uşak ekonomimiz ve sosyal kalkınma için oda 
olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve bu 
bağlamda önemli bir toplantıya daha ev 
sahipliği yaptık.  
 
İş dünyası olarak; ilimiz yöneticileri ve 
siyasetçilerimizle bir araya geldik ve  
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 İstanbul uçuş seferleri,  

 Gediz-Uşak ve çevre yolu,  

 Organize Sanayi Bölgelerinin genişleme 

alanları ve atık sorunları,  

 Banaz Organize Sanayi Bölgesi ve Sera 

Organize Sanayi Bölgesi durumu ve  

 Kentsel dönüşüm alanının 

hareketlendirilmesi için ortaya konması 
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gereken çalışmaların değerlendirilmesini 

yaptık.  

Bu toplantılarımız devam edecek ve sizlerden 
isteğimiz ilimiz adına bir düşünceniz veya 
talebiniz varsa mutlaka paylaşın ve bu tip 
toplantıların sonuç odaklı olmasına katkı 
sağlayın.  
 
İçinde bulunduğumuz dönem içinde eğitime 
dayalı çalışmalara da ağırlık verdik. 
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İl Milli Eğitim Müdürümüz Bülent Şahin’le 
birlikte, çatı kuruluşumuz TOBB tarafından 
ilimize kazandırılan Uşak TOBB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Protokol Yürütme Kurulu 
toplantısını yaptık.  
 
Okulumuzu ziyaret ettik ve mesleki eğitimle 
ilgili çalışmaları inceledik.  
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Sanayicimizin istihdam edeceği personelin 
nitelikleri ve mezun olan öğrencilerimizin iş 
hayatına adaptasyonuyla ilgili görüş 
alışverişinde bulunduk.  
 
Çünkü ilimiz sanayicisinin istediği işini iyi bilen 
ve seven elemandır ve bizler bu konuda 
sizlerden aldığımız geri bildirimlere göre 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.  
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DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ; 
KOBİ’lerimiz için TEK NOKTA Ofisi adıyla yeni 
bir uygulamamız daha başladı.  
 TR33 Bölgesinde;  

 KOBİ’lerin ticaret potansiyelini 

geliştirmek ve devlet desteklerinden daha 

fazla yararlanmasını sağlamak için,  

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 
Uşak Ticaret ve Sanayi (UTSO) tarafından 
yürütülen  
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‘Tek Nokta Danışmanlık Bürosu’ ile; 
 Şirket kuruluşundan yatırım teşviklerine, 

 Firmaların kurumsal gelişimlerinden, 

 Pazar ve ürün yelpazesini genişleterek 

uluslararası ticarete yönelmelerini 

sağlamaya  

kadar pek çok danışmanlık alanlarıyla 
KOBİ’lerin büyümelerine destek olunacak.  
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KOBİ Koçluğu programları, devlet destekleri, 
yatırım ve ihracat destekleri gibi konularda 
bilgi almak isteyen firma sahipleri odamıza 
başvurabilirler.  
 
DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ; 
 
Odamızın diğer kurumlarla diyalogunu 
geliştirmek için ziyaretlerimizi sürdürüyoruz.  
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 İlimiz İl Emniyet Müdürü son çıkan 

kararname ile değişti ve yeni İl Emniyet 

Müdürümüz Mesut Gezir’i makamında 

ziyaret ettik ve kendisine başarılar diledik.  

 
 Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio 

Miyajima’yı odamızda ağırladık.  
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Kendisine; İlimiz ekonomisi, doğal ve tarihi 
güzellikleri hakkında bilgilendirmede 
bulunduk.  
 
İlimizde gerçekleştirilebilecek yatırım alanları 
hakkında istişarede bulunduk. 
 
Sayın Büyükelçi Uşak’lı girişimciler ile Japon 
yatırımcıları buluşturma noktasında elinden 
geleceği desteği göstereceğini ifade etti. 
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Sadece bürokratik işlemler yapan bir kurum 
olarak değil, kentin ticaretine, sanayisine 
eğitimine ve sağlığına kadar her alanda kente 
fayda sağlamaya çalışıyoruz. 
Kadın Girişimciler kurulumuzla güzel bir kişisel 
gelişim semineri düzenledik.  
Hale Caneroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı 
seminerde mutluluk ve başarı üzerine 
tespitlere değinildi.  



Sayfa 44 / 46 
 

Yoğun katılımla gerçekleşen bu seminerde 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
 
Gerek Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
olsun gerek Kadın ve Genç Girişimciler 
Kurulumuzla olsun vizyon katıcı, etkin 
eğitimlere devam edeceğiz. 
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Değerli Arkadaşlarım; Önümüzdeki hafta 
Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız.  
 
7 düvene karşı düşen, hürriyet aşkı ile yanan 
yüreklerin bir başarısıdır Cumhuriyetimiz.  
Dün olduğu gibi bugünde aynı birlik ve 
beraberlik ile Cumhuriyetimizin 100. yılına 
yürüyoruz.  
Bütün şer odaklarına rağmen bu kararlı 
yürüyüşümüz devam ediyor ve edecektir. 



Sayfa 46 / 46 
 

Cumhuriyet Bayramımızın 96. Yıldönümü 
kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve 
minnetle yad ediyorum. 
 
DEĞERLİ ARKADAŞLARIM,  
Sözlerime burada son verirken, hepinizi saygı 
ve sevgi ile selamlıyor, iş hayatlarınızda 
başarılar diliyorum. 
 


