
DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ VE MESLEK KOMİTE BAŞKANLARIMIZ; 

Sizleri şahsım ve yönetim kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum,  

Sözlerime başlamadan önce, aramızdan ayrılışının 81’inci yıldönümü nedeniyle, 

çeşitli etkinliklerle andığımız, ülkemizin kurucusu ve milli mücadele döneminin 

mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle 

anıyor, ülkemizin huzuru ve güvenliği başta olmak üzere, ticaretten eğitim 

hayatına kadar mutlu ve refah bir toplum olarak yaşayabilmemiz için canını 

ortaya koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum.  

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyetler 

ideali uğruna, çalışmaya, üretmeye ve toplumsal fayda için üzerimize düşeni 

yapmaya devam edeceğimizin de altını çiziyorum.  

DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ; 

Ekim ayındaki en önemli gelişme kuşkusuz Barış Pınarı Harekatı'ydı... 

Bu harekat, sadece güvenlik açısından değil, ekonomik açıdan da ülkemizin acil 

sorunlarını çözmek için önemli ve gerekli bir müdahaleydi. Güneyimizde güvenli 

bölge oluşturularak sınırımızda konuşlandırılmaya çalışılan terör koridorunun 

tümüyle yok edilmesi planlanıyordu. Sınır ötesinde barış ortamı oluştuğu 

takdirde ülkemizde birlikte yaşadığımız Suriyeli mültecilerin de topraklarına 

dönme imkanının oluşacağı açıktı. 

Sınırımızdaki düzensizlikler sona erdiğinde ve bölgede barış ortamı 

sağlandığında Türkiye’nin çok daha hızlı büyüyeceği, ekonomisinin daha da 

gelişeceği aşikardır.  

Barış Pınarı Hakeratı'nın ismindeki Barış’ın tüm bölgeye en kısa sürede hakim 

olması en büyük dileğimiz. 

Barış Pınarı Harekatı ve akabinde yaşanan uluslar arası diyalog sürecinin 

ülkemiz için en hayırlı şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum.  

 

 

 



DEĞERLİ İŞ İNSANLARI; 

Dünyadaki siyasal ve ekonomik değişimler hızla devam ediyor. Bu değişimlerin 

en önemlilerinden biri; Türkiye’nin dış ticarette önemli pazarlarından biri olan 

Avrupa Birliği’ndeki Brexit süreci.   

İngiltere, AB’den ayrılma sürecinde çalkantılı bir dönemden geçiyor ve bu 

nedenle 12 Aralık’ta erken genel seçim kararı alındı.   

Erken seçim kararıyla birlikte yeni bir endişe daha ortaya çıktı. İngiltere’deki 

bazı siyasetçiler, Başbakan Boris Johnson’ın son bir hamle yaparak, ülkeyi 

seçime götürmeden önce anlaşmasız olarak AB’den ayırmaya çalışacağına dair 

bir kaygıyı dile getiriyorlar.  

Umarız böyle bir durum olmaz ve süreç, daha önce çizilen çerçeveye göre 

devam eder.  

Çünkü Brexit ile ilgili belirsizlikler, para politikasından, iş yatırımlarına kadar 

bizim önemli gördüğümüz birçok konuyu olumsuz etkiliyor.  

 

DEĞERLİ HAZİRUN, 

Ülke dışı politikalar yanı sıra ülke içi ekonomik gelişmeleri de yakından izlemeye 

devam ediyoruz.  Para politikaları bu gelişmeler içinde son dönemdeki en 

önemli faktör olarak önümüze çıkıyor. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı toplantısında politika faizini 

250 baz puan düşürerek % 14'e çekti.  

Tam 3 ay içerisinde 1000 baz puan yani %10’luk bir indirime imza atıldı. 

Faiz kararının, piyasalar üzerindeki etkisinin olumlu olmasını bekliyor, hem 

enflasyon hem de finansman maliyetleri açısından, olumlu katkılar 

sağlayacağını düşünüyoruz.  

Faiz indirimleri, 2020 adına olumlu sinyaller anlamına geliyor.  

Finansal sorunların en aza indirgendiği bir ortam, sanayicinin ve üreticinin 

kendini güvende hissettiği bir alan demektir.  



Eğer Güven Varsa, Ticaret Ve Üretim De Sekteye Uğramadan Devam Eder. 

Faiz oranları ne kadar düşük olursa, yatırım iştahımız o kadar artar. 

 Uluslararası kuruluşlar, küresel ekonomi ve para politikamızdaki 

gelişmeler sonrasında, büyüme verilerini revize ettiler.  

Bu revizeler sonrasında son durum Türkiye için 2019’u sıfır seviyesinde kabul 

edersek, 2020 için bugünden ortalama %3 görünmektedir.  

Yeni Ekonomi Programda ise hedefin 5 olduğunu geçen ay sizlerle paylaşmıştım. 

Bizim altını çizdiğimiz hususu tekrarlamakta fayda görmekteyim.  

Yatırımla, üretimle büyüyen ve istihdam sağlayan sürdürülebilir bir büyüme 

hedefine ulaşmamız gerekiyor. 

 

DEĞERLİ İŞ İNSANLARIMIZ; 

 Ekim ayı ihracat rakamlarına da kısaca değinmek istiyorum.  

Çünkü Ürettikçe, Geliştikçe, İhracatı Arttırdıkça;  Türkiye'nin yükseleceği, 

insanımızın refah seviyesinin artacağı açıktır. 

Dönem itibariyle ihracat, yıllık bazda %0,1 azalarak 15,7 milyar USD olurken, 

ithalat %7,8 oranında yükselerek 17,4 milyar USD oldu.  

Yılın ilk 10 ayında ise ihracat yüzde 2,1 artış ile 149 milyar dolara, son 12 aylık 

ihracat da 180 milyar dolara ulaştı. 

İthalat %12,9 gerileyerek 165,9 milyar USD oldu.  

Dış ticaret rakamlarına ilimiz Uşak açısından da bakacak olursak, Ekim 2019’da 

20 milyon 883 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ekim 2018’de ise bu rakam 

daha yüksekti ve 24 milyon 33 bin dolardı.  

Yılın ilk 10 aylık döneminde ise toplam 205 milyon 837 bin dolar ihracat 

gerçekleştirdik. Bu rakam geçen yıl 201 milyon 691 bin dolardı.  

İhracatla ilgili bir diğer gelişmede Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın yıl 

sonuna kadar ihracatçılara 3 milyar 754 milyon liralık destek açıklaması oldu. Bu 



tip devlet destekleri, sadece ihracatçıya değil; istihdamın tüm aşamalarında yer 

alanlara olumlu anlamda yansır ve ekonomimize can suyu verir.  

Bizlerde şehrin mevcut potansiyelini arttırmak,  ihracat başarısını sürdürülebilir 

kılmak, daha da geliştirebilmek ve üyelerimize yol gösterici olmak adına 

projelerimize, faaliyetlerimize devam ediyoruz. 

İhracat, hem ürünlerimizin niteliğini hem de her türlü dalgalanmaya karşı direnç 

gücümüzü artıracaktır.  

İhracat uzun vade de ekonomide her derde devadır.  

İstihdam sağlar, katma değer oluşturur, fabrikaların çarklarını döndürür, 

hanelere refah getirir.  

Ne pahasına olursa olsun ihracatı artırmak zorundayız. Birinci ligin kalıcı üyesi 

olmanın tek yolu, ihracattır.  

 Bu yüzden ; ‘’Tek Nokta Danışmanlık Bürosu’’ uygulamamız ve KOBİ 

koçluğu programları ile şirket kuruluşundan yatırım teşviklerine, 

firmaların kurumsal gelişimlerinden, pazar ve ürün yelpazesini 

genişleterek uluslararası ticarete yönelmelerini sağlamaya kadar pek çok 

devlet destekleri, yatırım ve ihracat destekleri gibi konularda bilgi almak 

isteyen firmalara danışmanlık yapmaya çalışıyoruz. 

 

Hedefimiz; ilimiz için ülkemiz için üreten üyelerimizi tüm dünya için üretmeye 

teşvik etmek, küresel rekabetin kapılarını açmak 

Diğer bir hedefimizde; hiç ihracat yapmayan ya da ihracat yapmış ama ikinci 

ihracatını gerçekleştirmemiş işletmelerimize ihracatın kapılarını aralamak. 

Bunun için yaptığımız çalışmalarımızda meyvelerini veriyor. Geçen sene 175 

olan ihracatçı sayımız bu sene %5,7 artışla 185 rakamına ulaştı. Bu sayının daha 

fazla artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

İhracatçılarımızın yanı sıra il ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ’leri 

çağın gerekliliklerine hazırlamaya, iç ve dış pazarlarda önünü açmaya, 

zamanın ruhuna uyum sağlamalarına çalışıyoruz.  



Yapısal alanlarda, üretim, pazarlama, rekabet ve katma değeri yüksek, teknoloji 

odaklı yeni yatırım alanlarına yönelmede KOBİ’lere destek olmaya, yön gösterici 

olmaya çalışıyoruz. 

 Zafer Kalkınma Ajansı destekli ‘’Uşak'ta E-Ticaretin Yaygınlaştırılması’’ 

projemizin de sonuç istatistiklerini kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

 432 kişiye e-ticaret eğitimi ve sertifikası verilmiştir. 

 N.11, Hepsi Burada, Aliexpress, Akakçe gibi dünyada sektörün önde gelen 

profesyonelleri ile üreticiler, toptancılar ve perakendecilerin bir araya 

gelen e-ticaret zirvesi sonucu 15 firmamız kendilerine yeni bir Pazar alanı 

oluşturdu. 

 Zirve sonrası 60 firmaya birebir danışmanlık verilmiştir. Proje 

danışmanımız,  danışmanlık hizmetleri verdiği firmaların her birine temel 

danışmanlıkları vermiş olduğu gibi firmalara özgü sorun tespit ve çözüm 

önerilerini de danışmanlık süresi boyunca gerçekleştirmiştir. 

Yapılan faaliyetler Uşak'ta ticari gündemi E-ticarete çevirmiş ve birçok 

firmanın bu alanda çalışmalara başlatılması sağlanmıştır. 

 Firmalarımızın pazar paylarının genişletebilmesinin en öncelikli 

yollarından biride şüphesiz ki fuarlardır. 

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarına, Uşak adına 

katıldık ve ilimizi başarıyla temsil ettik.  

Siz değerli meclis üyelerimiz, yöneticilerimiz ve üyelerimizin destekleriyle, 

tarhanamızı, halımızı ve kilimimizi tanıttık. 

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, TOBB Başkanımız 

Rifat Hisarcıklıoğlu ve devlet büyüklerimiz de katıldılar. 

Fuardaki profesyonel yöneticilerle ilin potansiyelini değerlendirme imkanı da 

bulduk.  

Fuarlara katılımımız devam edecek ve siz değerli sanayici ve işadamlarımızın 

yeni pazarlar bulması adına, odamız üzerine düşeni, her dönemde olduğu gibi 

yapacaktır. 

 



DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

 Katıldığımız toplantı ve etkinliklerle devam edecek olursak, Meclis 

Başkanımız ile birlikte Uşak Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleşen 

‘’Sürdürülebilir Üretim Teknolojileri Çalıştayı’’ na katıldık. 

İlimiz ekonomisinin temel taşlarından olan, ilimizde 12 bin kişinin 

istihdamına katkı sağlayan tekstil geri dönüşümün Uşak ve dünyadaki 

mevcut durumu ve sektör sorunlarını gündeme getirerek, çözüm önerilerini 

tartıştık.  

 Yine Meclis Başkanımız İş ve ekonomi dünyasını buluşturan 3. Ege 

Ekonomik Forumuna katılı. 

‘’Yarın İçin Hayal Et’’ ana teması ile gerçekleşen forumda bu yıl teknoloji ve 

tarım konuları ele alındı. 

 

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

 Geçen ay Milli Savunma Bakanımız Hulisi Akar ve Genel kurmay başkanı 

Org.Yaşar Güler’i bakanlıkta odalar birliği yönetimi olarak ziyaret ettik. 

Aynı gün akşamda Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna katıldık. Ayrıca geçen 

hafta ilimize yeni atanan  İl Jandarma Komutanımız Kıdemli Albay Murat 

Kılıç ve İl Emniyet Müdürümüz Mesut Gezer de bizlere iadeyi ziyarette 

bulundular. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Bir başka 

ziyarette Uşak Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası 

tarafından yönetim kurulumuza gerçekleştirildi. Yeni seçilen SMMMO 

Başkanı Mustafa Mıdık ve ekibine başarılar diliyoruz. Uşak Ticaret ve 

sanayi odası olarak tüm paydaşlarımızla ortak çalışmalar yapmak için açık 

olduğumuzu bu ziyaretlerde kendilerine belirttik. 

 

 

 

 

 

  



 Odamızda eğitimler hız kesmiyor ve devam ediyor. Bu bağlamda; Zor 

İnsanlarla İletişim ve İkna Teknikleri Eğitimi, Yolcu Ve Yük Taşımacılığı İçin 

Bilgilendirme Toplantısı’na ev sahipliği yaptık.  

Eğitim ve bilgilendirme toplantılarımız devam edecek ve hali hazırdaki 

danışmanlık masalarımızla, üyelerimize istedikleri zaman gerekli bilgileri 

vermeyi de sürdüreceğiz.  

Önümüzde ki hafta İş dünyasını yakından ilgilendiren bir yasal düzenleme olan 

‘’Kişisel Verilerin Korunması’’ konusunda değerli bir hoca Muharrem Akbaş 

bizlerle olacak. 

Kişisel verilerin kanunu kapsamı tüm işletmeler için önem arz ediyor. Çünkü 

kanunun getirdiği kazanımlar yanı sıra 1.000.000’na varan cezalarıda içeriğinde 

bulunduruyor. Eğer Şirketiniz 50'den çok çalışana sahip veya bilançonun aktif 

büyüklüğü 25 milyondan fazla ise bu kapsamdasınız. 

Kanunun 2 yıllık uyum süreci SONA ERDİ VE 31 Aralık 2019 tarihi itibari ile  'Veri 

Sorumluları Siciline' (VERBİS) kayıt yaptırmış olmanız gerekmektedir. 

Üyelerimizin ilerleyen tarihlerde İdari para cezalarına muhatap olmalarını 

engellemek üzere Bu Kanunun uygulanmasına yönelik gerekli geniş bilgiyi 

Odamızın gerçekleştireceği seminerde elde edilmesini umuyor,  

Üyelerimizin veya Kanuni Temsilcilerinin düzenlediğimiz bu seminere 

katılımlarını bekliyoruz. 

 

Değerli hazirun; 

Yaklaşık 1,5 senelik çalışmalarımızda bizlerin hep yanında olduğunuz ve gerek 

sektörlerinizden gerekse de meslek komitelerinizden bizleri veri ve proje 

aktarımlarında bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. 

Meslek komitelerimizde bu dönemde yoğun bir mesai yaptılar ve sektörleriyle 

ilgili sorunları irdeleyen toplantıların yanı sıra, bir dizi ziyarette bulundular.  

Buradaki her toplantıda meslek komitelerinin önemini vurgulamaya gayret 

ediyorum.  



Komitelerimizin bu şekilde aktif çalışmalarını sürdürmelerini ve yeni 

projelerle, yapılan faaliyetleri bir adım öteye taşımalarını istiyorum.  

 Kadın Girişimciler Kurulumuzda 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 

Geleceğe Nefes olmak için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı başlatmış 

olduğu 11 Milyon fidan dikimi etkinliğine katıldılar.  

Kendilerini gerçekleştirdikleri faaliyetlerden ve sosyal sorumluluk projelerine 

gösterdikleri hassasiyetten dolayı tekrar teşekkür ediyorum. 

 Odamız, mikro ve makro bazda yaşanan tüm sorunların çözümü için 

üzerine düşeni yapmaktadır ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecektir. 

• Önümüzdeki ay yapılacak olan Meclis toplantımızla 2019 yılının son 

buluşmasını yaşayacağız. 

• Sizlerden isteğim, son bir yılda yaptığınız faaliyetleri gözden geçirmeniz 

ve bir sonraki dönemin planlarını şimdiden yapmanız ve önerilerinizi bize 

sunmanızdır.  

 

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

Pazar günü 24 Kasım Öğretmenler günü.  

Bizlerin ve evlatlarımızın üzerinde emekleri olan tüm öğretmenlerimizin 

öğretmenler gününü kutluyorum, hepsine şükranlarımı sunuyorum.  

Sözlerime son verirken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum, hayırlı ve 

bereketli günler diliyorum. İyi akşamlar 

 


