
DEĞERLİ MECLİS ve MESLEK KOMİTE ÜYELERİMİZ… 

Şahsım ve Yönetim Kurulum Adına Sizleri Saygı ve Muhabbetle Selamlıyorum 

Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını, ayın bereketinin ticari 

hayatımıza katkı vermesini, verimli geçmesini diliyorum. 

Dayanışmanın, yardımlaşmanın, kendimizi diğerinin yerine koyarak düşünmenin değerini bu ayda keşfediyoruz. 

İnşallah Ramazan ayının bu nitelikleri hepimizi kuşatır, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur ve 

birliktelik getirir.  

Cenab-ı Allah, bu Ramazan ayını aramızdaki dostluğun ve muhabbetin arttığı bir döneme çevirsin, birlik ve 

beraberliğimizi her daim sürdürsün ve sizlerle nice Ramazanlar yaşamayı nasip etsin.   

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

 Dün Türk milleti için önemli bir dönem olan 19 Mayıs 1919’da başlayan milli mücadelenin 100.  yılını kutladık. 

Ordusu dağılmış, ekonomisi çökmüş, ciddi bir sanayisi olmayan, yokluk içinde ümitlerin tükendiği bir ülkede, 

tüm bu olumsuzluklara rağmen Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde istiklal mücadelesi verildi. 

Dolayısıyla bu toprakların hâlâ vatan kalmasını, 1919’da başlayan, 1922’de büyük zaferle sonuçlanan ve 1923’te 

Lozan’da başarısını dünyaya kabul ettiren “İstiklal Harbine” borçluyuz. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu vatan için şehit düşmüş tüm 

kahramanlarımızı, rahmetle minnetle saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. 

Bizlerin burada huzur ve güvenliği için içerde ve dışarda terör örgütlerine karşı canları pahasına mücadele veren 

Ordumuza, Polisimize, tüm emniyet güçlerimize de selam olsun. 

Cenabı Hak hepsini muhafaza etsin, muzaffer kılsın. 

DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ; 

Sizlerle Uşak’ımız için güzel bir haberi hemen paylaşmak istiyorum. İstanbul-Uşak uçak seferleri Odamızın 

Girişimleri ile tekrar başladı ve Ekim ayına kadar devam edecek. 

Temennimiz; havayolu taşımacılığının her daim sürmesidir. Fakat burada bize ve ilimizdeki kurumlara büyük 

iş düşüyor. El birliği ile uçağımıza sahip çıkalım ve yeterli doluluk oranını ile hava taşımacılığını sürekli hale 

getirelim.  

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

Hatırlayacağınız üzere 21 Ocak’taki, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 

Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu.  

Biz de, tüm kentlerin ve kurumların dâhil olduğu istihdam seferberliğini Sayın Valimiz ile ilimizde başlattık. Tüm 

kurum ve kuruluşlar, iş dünyası temsilcilerimiz ile birlikte “Burası Uşak, Burada İş Var” diyerek, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın çağrısına destek verdik, bir çok çalışma yürüttük. 

Seferberlik çağrısından sonra 2.500 kişi daha istihdam edilerek, Uşak ili olarak ülkemiz hedeflerine katkı 

sağladık. 

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu konuda tüm girişimcilerimize rehberlik etmeye, yardımcı olmaya, yön 

göstermeye hazırız. 



DEĞERLİ MECLİS VE MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİMİZ; 

Dünya genelinde dengelerin ve ilişkilerin yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz.  

Ekonomimizi etkileyen birçok unsur var. Bu unsurların negatif yönlü olanlarının düzeltilmesi için hükümetimiz 

tarafından çalışmalar yapılmakta. Bazı unsurlar ise zaten pozitif yönlü bir gelişim gösteriyor. 

Bu unsurlardan biri olan ihracatta geçtiğimiz Nisan ayı rakamları istenen seviyede çıktı.  

Tarihte ilk defa, Nisan ihracatımız 15 milyar doların üzerinde seyretti. İhracatımız bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 5,4 arttı ve 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı. Böylece Nisan rekoru kırmış oldu. Uşak’ta 

da 21 milyon 476 bin dolarlık ihracat yaptık ve yılın ilk dört aylık döneminde toplam 85 milyon 174 bin dolar 

rakamına ulaştık.  

Biz de ilimizde ihracatın artması için çalışmalarımıza hızla yön veriyoruz.  

Oda olarak bugüne kadar ihracat yapmayan şirketlerimize Avrupa kapısını açmak için ZEKA ve Avrupa Birliği ile 

ayrı ayrı 2 projeyi hayata geçirdik.   

Amacımız hiç ihracat yapmamış ama potansiyeli olan üyelerimizi ihracat ile tanıştırmak. Verilen eğitimler 

ardından ekibimiz sahaya inerek tek tek firmalara danışmanlık yapacak.  

Bu konuda ilk adımı da attık ve 80 saatlik uygulamalı dış ticaret eğitimlerini başlattık. ZEKA’dan aldığımız 

destekle hayata geçirdiğimiz, “UTSO İhracata Katkı Sağlıyor’’ projesi kapsamında, uluslararası arenada ticaretin 

nasıl yapıldığını, deyim yerindeyse oyunun kurallarını, Türkiye’nin ilk üçüne giren uzmanlar ile üyelerimize 

anlatıyoruz.  

Avrupa Birliği projesi ile de İtalya-İspanya ve Yunanistan ile ortaklaşa ülkeler arasında dış ticaret geliştirilecek ve 

dış ticaret elemanları istihdamı sağlanacak. 

İhracat için nitelikli elemanların ne kadar önemli olduğunu ve bunların firmalara getirisini bu projelerle daha net 

bir şekilde ortaya koyacağız.  

Bir diğer projemizde, Türkiye’de hiç yapılmamış bir çalışmayı başlatıyor ve örnek olacak bir eğitime imza 

atıyoruz. 

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen "Uşak'ta e-Ticaretin Yaygınlaştırılması" projesi.  E-Ticaretin 

çağımızda çok önemli bir yeri olduğunu ve yeni pazar arayışının bu mecrada olacağını biliyor ve ilimizde bu 

alana büyük bir talep olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu proje ile yeni e-ticaret uzmanları yetiştirerek, 

istihdam seferberliğine katkı sağlarken, firmaların mevcut elemanlarını da eğiterek farklı pazarlara girmelerini 

sağlayacağız. 

Ortak akılla şekillenen proje ve çalışmalarla kent ekonomisine damga vurmayı 
sürdüreceğiz. 

 

Odamız, her şeyden önce insana yatırımı baz alan bir kuruluştur ve bu kapsamda ilimize 2016 yılında TOBB 

işbirliği ile bir Meslek Lisesi kazandırmıştır. Nisan ayında Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) ve Ekonomi Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) ile imzalanan protokol ilede "Nitelikli İnsan Gücü" yetiştirmeye 

yönelik projenin ilk adımı atıldı. 



Protokol ile ilimizdeki mesleki eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması hedefleniyor. 

Bizde Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ile piyasada talep gören 

niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçmek için çalışmalar yürüteceğiz. 

Mesleki Eğitim ve nitelikli işgücüne yönelik bir diğer protokolümüzde Uşak Üniversitemiz ile imzaladık. 

Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 1 yarıyıllık eğitimlerini işletmelerimizde 

gerçekleştirecekler. Böylece öğrencilerimize geleceğe uygulamalı olarak hazırlanırken, işletmelerimizde de 

nitelikli personel eksikliğinin giderilmesine katkı sağlayacak. 

 

 

DEĞERLİ MECLİS ve MESLEK KOMİTE ÜYELERİMİZ; 

İhracatın yanı sıra istihdama da önemli ölçüde katkılar sağlıyoruz. Bu bağlamda odamız tarafından hayata 

geçirilen ve kayıt dışılıkla mücadeleyi baz alan KADİM projemiz, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

ev sahipliğindeki ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı 

programda, ilk 40 proje içinde yer aldı ve kendi kategorisinde ilk 2 içinde yer aldı. 

Kayıt dışı istihdamla mücadele projemizin ödülünü aldığımız törenden bir gün sonra TOBB’un genel kuruluna da 

katılım sağladık. Yönetim Kurulu üyesi olduğumuz TOBB’un 75’inci genel kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşti. Burada ekonomiyle ilgili önemli konular konuşuldu ve ülkemizin 

gündeminin ekonomi olması gerektiği fikri ortak payda oldu.  

Çatı kuruluşumuz TOBB’un 75’inci genel kurulu programı çerçevesinde her yıl olduğu gibi bu yılda her ilin yer 

aldığı ‘’Yöresel Ürünler’’ stantları açıldı.  

Odamız, ilimizin tescillenmiş ürünlerini ve yöresel lezzetlerini Türkiye’nin dört bir yanından gelen genel kurul 

üyelerine tanıttı. 

Tarhanamız, helvamız ve baklavamız ziyaretçilerimizden tam puan aldılar.  

 

 

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

Odamız, ilimizdeki kurum ve kuruluşlarla ortak akıl birliği ile hareket etme kültürünü her geçen gün geliştiriyor. 

Uşak Üniversitemizin bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği teknoloji ve tasarım temalı festivalimize, oda olarak gerekli 

katkıyı sağladık. Festivalin Uşak ürünlerinin tanıtıldığı bölümü Odamız Tarafından Organize Edildi. 

Biz de oda olarak bir stant açarak ve 8 gün boyunca, festivale gelen misafirlerimize ilimizi ve odamızı anlattık.  

Uşak; deri, seramik ve tekstil gibi teknoloji ve tasarımla bire bir ilintili önemli sektörlere sahip. Bu tip 

faaliyetlerin ilimizin yöresel ürünlerine artı değer katacağını biliyoruz ve bu noktada ortaya konacak tüm 

çalışmalara da her zaman açığız.  

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

Eğitimlerimize de ara vermeden devam ettik. Diksiyon, güzel konuşma ve hitabet eğitimimiz, gazeteci-yazar 

ve spiker İrfan Atasoy tarafından verildi ve yoğun bir katılımın olması bizleri memnun etti.  



Uşak Kadın Girişimciler Kurulumuz da “Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği Eğitimi” başlıklı bir çalışmayı hayata geçirdi. 

Kendilerini çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. 

İlimiz ticaret hayatını canlandıracak çok önemli bir projemizin tüm hazırlıkları tamamlandı. 
Çok yakın zamanda hayata geçecek.  

En önemli projelerimizden biri olarak gördüğümüz ODAKART uygulamamız ile üyelerimizin 
birbirleri ile alışverişleri artacak, anlaşmalı üyelerden yapılacak alışverişler ile de çeşitli 
avantajlar sağlanacak.  

Bu uygulamamız pek çok ile, pek çok odaya referans olacaktır. 

Kentimizde el birliğiyle oluşturduğumuz ortak aklı farklı alanlara taşımayı ve birliğimizden 
gelen kuvveti kullanmayı hedefleyen ilk adım olarak gördüğümüz ODAKART projesi ile 
üyelerimize somut faydalar sunacağız.  

 

DEĞERLİ MECLİS ve MESLEK KOMİTE ÜYELERİMİZ; 

Burada odamız, ilimiz, ülkemiz ve insanlık için yararlı işler yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada sizlerin görüşlerini ve 

önerilerini her daim önemsiyoruz. Acı ve tatlı günlerde hep birlikte yan yana ve omuz omuza çalışmaya devam 

edeceğiz.  

Rabbim, hepimize Ramazan’ı mutlu ve huzurlu bir şekilde sonlandırmayı, Kadir Gecesine ve Ramazan Bayramına 

kavuşmayı nasip etsin.   

Konuşmamı sonlandırmadan önce hepinizin mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor ve ailelerinizle birlikte, 

huzur içinde geçirmenizi diliyorum 

Daha nice bayramlara sağlıkla hep beraber kavuşmamızı diliyor, bu duygu ve temennilerle hepinizi saygı ve 

muhabbetle selamlıyorum. 

Allah yar ve yardımcımız olsun…  


