
Değerli Meclis Divanı, Meclis Üyelerimiz ve Meslek Komite Başkanlarımız 

Sizleri Sevgi ve Saygıyla Selamlıyorum. 

Eylül 2019 Meclis Toplantımıza HOŞ GELDİNİZ diyor ve bugün burada alacağımız kararların hayırlara 

vesile olmasını diliyorum…  

Yeni ders dönemi başlangıcıyla bu yıl 6 binin üzerinden yeni üniversite öğrencimiz kayıt yaptırdı ve 

yaklaşık 35 bine ulaşan üniversite öğrencilerimiz şehrimize geldi. 

Üniversite öğrencilerimiz, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ekonomiye de katma değer sağlıyorlar.  

Yine aynı zamanda ilimizi tanıtacak birer elçidir ve onların üzerinde bıraktığımız intiba, ilimizin 

tanıtımına yön verecektir.  

Bu bağlamda 2019 ve 2020 eğitim yılının; 

tüm öğrencilerimize ve öğretim görevlilerimize hayırlı olmasını dilerken, 

Esnafımız ve tüccarımız içinde sonbahar-kış döneminin bereketli geçmesini temenni ediyorum. 

Değerli Arkadaşlarım;  

Son aylarda Avrupa ve Çin arasındaki ticaret savaşları piyasaları etkilemeye devam etmekte.  

Dünya ekonomisindeki gelişmeleri, küresel ticareti ve para akışını yönlendiren yetkili isimler, farklı 

değerlendirmelere ve farklı kararlar almaya devam ediyor. 

Bu kürsüde sürekli ticaret savaşlarıyla ilgili endişemizi dile getiriyoruz.  

Çünkü ABD ve Çin, dünyanın ihracat devleri olmasının yanı sıra, aynı zamanda en büyük iki 

ithalatçıdır.  

İki dev ekonominin zarar görmesi, buraya mal ve hizmet tedarik eden diğer milletleri negatif yönde 

etkiler.  

Sizler belki doğrudan Çin’e veya ABD’ye ihracat yapmaya bilirsiniz, fakat sizin mal ve hizmet sattığınız 

işletmelerin burayla bağı kesilirse, dolaylı olarak sizin de pazarlarınız zarar görür.  

Yaşananların bize verdiği en net mesaj, değişimin sürekli var olduğu ve uzlaşma ortamının ticarete ve 

barışa katkı yaptığıdır.   

İki ekonomik devin ticaretin sürmesi ve uzlaşma adına attığı olumlu her adım, suya atılan bir taş gibi, 

halka halka dalgalanmaya ve iyimser havadan tüm dünya milletlerinin yararlanacağını ortaya 

koymaktadır.   

 

Anlaşmadan uzak tüm tutumlar da, tersi etki yaparak kaosa ve belirsizliğe yol açar. Beklentimiz, her 

daim aklı selimin hakim olmasıdır. 

DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ; 



Çatı kuruluşumuz TOBB ve bizim en önemli gündemlerimizden biri de Merkez Bankası’nın faiz 

indirimine gidip gitmeyeceğiydi.  

4 buçuk yıl aradan sonra, geçtiğimiz 25 Temmuz 2019’da 425 baz puanlık faiz indirimi yapan Merkez 

Bankası, geçtiğimiz hafta toplanan Para Politikası Kurulu’nda 325 baz puanlık bir indirim kararı daha 

verdi. 

Bununla birlikte faiz seviyesi 16.50’ye çekildi.  

Faiz indirimi kararından önce TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, faiz indiriminin devam 

etmesine dair açıklamalar yaptı.  

Hisarcıklıoğu; faizlerin küresel rekabet edilebilirliği sağlayacak seviyede olmasına vurgu yaptı ve 

mevcut kredi borçlarının yapılandırılması için bankalardan adım atmasını istedi.  

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bu çağrısına 

destek veriyoruz. 

Ve önümüzdeki günlerde iş dünyasının motivasyonunu artıracak çalışmaların bir an önce hayata 

geçmesini bekliyoruz. 

Değerli Arkadaşlarım; 

Ülkemizin son dış ticaret verilerine baktığımızda; Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan geçici 

verilere göre, dış ticaret açığındaki daralma Ağustos ayında da devam etti.  

Bu dönemde ihracat oranı, yüzde 1,5 arttı ve ithalatta da artış yüzde 1,1 oldu.  

Bu rakamlara göre dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 0,9 oranında düşerek, 2,5 milyar dolar düzeyinde 

gerçekleşti.  

İhracat rakamlarındaki artış ve ithalattaki azalma, yılın ikinci yarısındaki ekonomik aktiviteleri 

destekledi ve küresel bazda yaşanan durağanlığa rağmen, daralma yarım puan daha aşağıda 

gerçekleşti.  

Normal şartlarda ekonominin yüzde 2 civarında daralması beklenirken, bu rakam yüzde 1,5 olarak 

gerçekleşti.  

Son çeyrekteki daralmanın büyük oranda inşaattaki durgunlukla alakalı olduğunu söylemek mümkün.  

Bu bağlamda yatırım harcamalarındaki büyümede yüzde 7,1 puanlık aşağı yönlü hareket söz konusu 

ve bunun yüzde 75’i (yani 7,1’in 5,4’ü) inşaattan kaynaklandı.  

Bugün yüzde 1,5 daralan ekonomimiz, bir önceki çeyrekte yüzde 2,4 ve 2018’in son çeyreğinde de 

yüzde 2,8 daraldı. Son 3 çeyrekte eksiye düşen, Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya katkı, son çeyreklerde biraz 

daha toparlanma sinyali verdi.  

Ağustos döneminde, TÜFE’deki aylık artış oranı yüzde 0,86 ile yüzde 1,3 arasında gerçekleşerek, 

beklentilerin altında seyretti. Sanayicinin yurtiçi piyasaya sattığı ürünlerdeki fiyat artışını baz alan 

Yurtiçi ÜFE de bu dönemde yüzde 0,59 oranında düşerek, yıllık TÜFE yüzde 15,01’e geriledi.  



Enflasyon geçen yıl yaşadığımız yüksek gıda fiyatları nedeniyle, istenmeyen seviyelere yükselmişti.  

Bu rakam tam istediğimiz seviye değil. Sürdürülebilir bir büyüme ve yatırım ortamlarının üstündeki 

sisin dağılması için daha aşağılara inmesi gerekmekte. 

Ekonominin mevcut küresel durumu, ulusal ekonomimizdeki girdi maliyetlerinin yüksekliği, Suriye 

krizi ile mücadelemiz…  

Tüm bunlara karşın çalışmaya devam ediyoruz. 

Gelişmeler, ekonominin yavaş yavaş da olsa belli bir raya oturma iradesi ortaya koyduğunu 

gösteriyor.  

Yatırıma, üretime ve istihdama her durum ve koşulda kaktı sağlamaya devam edeceğiz. 

DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ; 

İlimizle ilgili de son ihracat rakamlarını paylaşmak istiyorum.  

Ağustos ayında mübarek kurban bayramını idrak ettik ve 30 Ağustosla birlikte 4 iş gününü tatille 

geçirdik.  

Bu dönemde ihracatımız, bir önceki aya nazaran düşüş gösterdi ve bayram tatilinin kısmen de olsa 

bunda etkisi var. Hepinizin bildiği gibi Ağustos ayı, gerek ilimizde üretim yapan sanayici ve çalışanların 

ve gerekse ihracat yaptığımız Avrupa ve Rusya gibi pazarlar için tatil dönemi. Yaz tatili nedeniyle arz 

ve talepte seyrelmeler görülüyor.  

Rakamlara bakacak olursak ilimizde;  

• Ağustos’ta 15 milyon 160 bin dolarlık ihracat yapıldı.  

• 2018’in aynı döneminde ise bu rakam 17 milyon 316 bin dolardı.  

• İhracatımızın 2019’un ilk 7 aylık dilimindeki toplamı ise 163 milyon 622 bin dolar olarak 

hesaplandı.  

Rakamlar, Eylül ayından itibaren kademeli olarak yükselecektir ve bunun için odamız gerekli çabayı 

ortaya koyacak.  

Değerli Arkadaşlarım; Oda olarak üretimi ve ihracatı artırmak için alternatif pazar ağları 

oluşturuyoruz.  

Dünyayı yakından takip ediyor ve yeni trendlere iş insanlarımızın ve sanayicilerimizin adapte olması 

için bir dizi faaliyette bulunuyoruz.  

Bu bağlamda Eylül ayının başında, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile EUROCHAMBRES 

Ortak Üyeler Komitesi’nin yıllık toplantısına katıldım. 

 

 



EUROCHAMBRES Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'dir.  

Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Yönetim Kurulu'nda AB üyesi olmayan 19 üyeyi 

EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı olarak temsil etmektedir.  

Toplantıda genel olarak, Avrupa Birliği’nin önünde bulunan belirsizliklerin ve zorlukların birlik olma 

gücüyle çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. 

Yine Ukrayna programı çerçevesinde; Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Ukrayna İşadamları 

Derneği ve Ukrayna'daki Türk ve Ukrayna iş insanları ile bir araya geldik, beraber yapılabilecek 

projeler hakkında istişarede bulunduk.  

Ukrayna gezimizin ardından Uşak Üniversitesinin proje koordinatörü olduğu ‘’Genç Girişimciler İçin 

Küçük İşletme Geliştirme Merkezi’’ projemiz kapsamında Slovenya Novo Mesto kentinde Belçika, 

Yunanistan ve Slovenya ortaklarımızla buluştuk.  

Program çerçevesinde eğitim modülleri hazırlandı, internet sitesi ve e-öğrenme platformu yapıldı. 

Her iki yurtdışı iş gezimizde de verimli görüşmeler yaptık ve bu ziyaretlerin üyelerimize, ilimize ve 

ülkemize pozitif katkıları olacaktır.  

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

Türkiye ekonomisi yaklaşık yüzde 5 ile yüzde 7 arasında büyüyen bir ekonomi ama e-ticaret son 

dönemde baktığınızda yüzde 30 büyüyen bir sektör. 

Türkiye'nin 2023 yılı 350 milyar liralık e-ticaret hedefini gerçekleştirmeyi desteklemek için bizde 20 ve 

21 Eylül’de, yani bu hafta Cuma ve Cumartesi günü, ‘‘Uşak’ta E-Ticaret’in Yaygınlaştırılması” projemiz 

kapsamında, bir e-ticaret zirvesine imza atacağız. 

*E-ticaret zirvesi kapsamında, Türkiye’nin ve dünyanın saygın e-ticaret devlerindeki profesyonel 

yöneticileri, ilimizdeki girişimcilerimiz, iş insanlarımız ve sanayicilerimizle buluşturacağız.  

N11, hepsiburada, ideasoft ve ebebek gibi platformları odamızda ağırlayacağız.  

*Yine proje kapsamında 4 gün boyunca eğitimler vereceğiz. Zafer Kalkınma Ajansı destekli bu 

projemizde hedefimiz 60 kişiye e-ticaret uzmanı sertifikası vermek. 

*E-ticaretin geliştirilmesi kapsamında bir başka faaliyetimizde BAŞUCU kitabı niteliğinde bir rehber. 

Rehberimizde e-ticaret ile ilgili akla gelecek her sorunun yanıtı yer alacak, yeni başlayanlara doğru bir 

yol gösterici olacak. 

Bilginin ve lojistik imkanların hız kazandığı ve teknolojinin baş döndürücü boyutlara ulaştığı bir 

dönemdeyiz ve dünya ile rekabet edebilmemiz için e-ticarete azami önemi vermemiz şart.  

Bu konuda siz değerli meclis üyelerimizden talebim, e-ticareti bulunduğunuz meslek komite üyeleri, iş 

ve yakın çevrenizle konuşmanız ve bu konuda farkındalık oluşturacak çalışmalara destek vermenizdir.

  

 



DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ; 

Eylül ayı başında ISO Belgelerimizin sürdürülebilirliği açısından önemli bir denetimi başarıyla atlattık. 

Bu belgeler odamızın prestiji açısından, hizmet kalitesi açısından oldukça önemli dünya 

standartlarıdır. 

Bu denetimleri başarı ile atlatmamıza büyük katkı sağlayan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası çalışanı 

arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 

Hizmet kalitemizin devamlılığı kapsamında, 2020 stratejik plan çalışmalarımıza da başlıyoruz.  

Lütfen meslek komitelerinizde gelecek sene için yapılmasını istediğiniz faaliyetleri maliyetlendirerek 

bizlere iletin.  

Yönetim kurulu olarak odamızın koşullarına ve stratejesine uygun çalışmaları sene dolmadan 

değerlendirmeye almak istiyoruz. 

Değerli Arkadaşlarım, önümüzdeki döneminde gerek odamız ve gerekse kendimize ait 

işletmelerimizde, verimli çalışmaların ortaya konacağını biliyorum. 

Beraber yapacağımız çok iş var.  

Nerede var olmak, nerede çözüm üretmek istiyorsanız yanınızda olacağız.  

Kentimizin ekonomik gelişmesindeki gücümüz şüphesizdir.  

Yapacağınız ve yapacağımız çalışmalar ile kendinizi şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda 

çok daha güçlü, çok daha farklı hissedeceksiniz.  

Bunun zeminini birlikte ve daima çalışarak hazırlayacağız.  

Hepinizi şimdiden değerli katkıları için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 


