
Değerli Meclis Üyelerimiz; 

Bildiğiniz gibi seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır ve ülkemiz bir yerel seçimi daha 

geride bırakmıştır.  

Göreve gelen başta Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet ÇAKIN olmak üzere tüm belediye 

başkanlarımıza ve diğer yerel yöneticilerimize başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin. 

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gerek ilimizin ve gerekse ülkemizin hedeflerine ulaşması 

için yani memleketimizin kalkınması için ne gerekiyorsa yapacağız.  

Bunu, hiçbir siyasi görüş ayrımı gözetmeksiniz, tüm yerel yöneticilerimizle uyum içinde 

gerçekleştireceğimizi bir kez daha yinelemek istiyorum.  

Değerli Arkadaşlarım; 

Bu kürsüdeki her konuşmamızda, dünya üzerindeki gelişmeleri ve bunların bize olan 

etkilerine sık sık yer vermeye çalışıyorum.  

Zira içinde bulunduğumuz dönem, dış etkenlerin iç dinamikleri önemli derecede etkilediği bir 

dönem.  

Bu yüzden işlerimizde karar verirken dış etkenleri de mutlaka göz önünde bulundurmamız 

gerekiyor. 

 Bu aybaşında dünya ekonomilerini etkileyen iki olaydan biri ABD Merkez Bankası’nın 

aldığı faizleri sabit tutma kararı.  

Faizlerin stabil olacağı yönündeki tutum, dünya piyasalarında az da olsa pozitif bir etki yaptı.  

 İkinci olay ise Euro bölgesindeki BREXİT karmaşası.  

AB’den çıkmak isteyen ancak koşullar konusunda kendi içlerinde bir fikir birliğine varamayan 

İngiltere, AB üzerinde de risk görünümlerinin artmasına neden oluyor.  

Belirginleşemeyen bu süreç Avrupa bölgesindeki tüm ekonomileri etkiliyor.  

Sürecin nasıl ilerleyeceğini hep birlikte izlemeye devam edeceğiz. 

Değerli İş İnsanlarımız; 

Bildiğiniz gibi dünyadaki olumlu ve olumsuz tüm rüzgârlardan ülkemiz de ister istemez 

etkileniyor.  

Dövize bağlı olarak artan, girdi maliyetleri, üretici ve tüketici fiyatlarına yansıyor.  

 



Enflasyon, işsizlik, üretim endeksleri ve kurlardaki hareketlilik nedeniyle ekonomi 

yönetimimiz, yeni bir eylem paketi hazırladı ve reformların 4 buçuk yıl boyunca kesintisiz 

devam edeceğini açıkladı.  

Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamalar, seçim 

sonrası ekonomik gündemi etkileyen en önemli gelişmelerin arasında yer aldı.  

• Bu açıklamalarda özellikle bankacılık sektörünün oluşturduğu makro etkinin olumlu 

yönde olması için alınan önlemlerden bahsedilirken, reel sektörü ilgilendiren pek çok 

reformlardan da bahsedildi.  

• Örneğin Konkordato, icra, iflas gibi ticari konuların daha hızlı çözümü için gerek 

kanunda gerekse yargıda reforma gidileceği söylendi. 

• Ayrıca Enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu gibi direk sektörleri etkileyen 

iki fonun yanında tüm ülkede zorunlu tasarrufları artıracak BES ve kıdem tazminatı fonları 

oluşturulacağı açıklandı.  

• Açıklamadaki en önemli kesimlerden birisi gıda enflasyonu ile mücadele kısmı. 

Bu kapsamda SERA AŞ kurulacak.  

Bu şirketle ilk yıl 2000 hektar alan seracılığa yönlendirilecek.  

Sera AŞ’nin uzun dönemde sera üretiminin %25’ini karşılaması ve sektörde dengeleyici unsur 

olması bekleniyor.  

Yine gıda enflasyonuna yönelik olarak küçükbaş hayvancılığın 4 sene içinde 47 milyondan 100 

milyona ulaştırılması hedefi söz konusu.  

Bunların haricinde hal yasası gibi bazı yasalarda yapılacak düzenlemelerle, tarladan sofraya 

gıda değer zinciri tekrar düzenlenecek.  

• Sayın Albayrak açıklamalarının devamında; önceki dönemde açıkladığı yeni ekonomik 

plana bağlı kalarak, mali disipline uymaya devam ettiklerini açıkladı.  

Bunları desteklemek içinse vergi mimarisinin yeniden düzenleneceğini belirtti.  

Yeni sistemde; 

 İstisna ve muafiyetlerin azaltılacak, 

 Kurumlar vergisi kademeli olarak düşürülecek,  

 Gelire göre artan oranlarda vergilendirme yapılarak verginin tabana yayılmasını 

sağlanacak.  

 



Bu yapılandırmalar yapılırken kayıtdışı ile mücadele de e-fatura ve e-faturanın takibini 

sağlayacak benzersiz kodlu mal hareketi takibi sistemi getirilecek. 

• Sayın Albayrak açıklamalarının son bölümünü ise bakanlıklardaki reform ve 

çalışmalara ayırdı.  

Sanayi bakanlığının açıklayacağı sanayi yerleştirme programı, önümüzdeki dönem 

açıklanacak.  

Lojistik, Turizm Ve İhracat Konularında Master Planları ve İstihdam Eğitim Planlarını duyuran 

Albayrak yıl sonuna kadar bu plan ve programların ayrıntılarının bakanlıklar tarafından 

açıklayacağını bildirdi. 

Ekonomi adına atılan her adımı önemseyen bizler, bu konuda da üzerimize düşeni yapacağız.  

Üretimde ve istihdamda artış için Sayın Bakanın açıkladığı bu Yapısal Dönüşümün ülkemize ve 

iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli Meclis Üyelerimiz 

Ekonomimizin önemli verilerinden biri olan ihracat rakamlarını Ticaret Bakanımız Ruhsar 

Pekcan her ay bizzat açıklıyor.  

Bakanımızın bu ay, genel ticaret sistemine göre açıkladığı ihracat verilerine bakıldığında;  

 Ülke olarak Mart ayında yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolarlık bir ihracat 

performansı göstermişiz.  

 Özel ticaret sistemine göre ise 15 milyar 488 milyonluk bir ihracatımız olmuş.  

 İlk 3 ayın tümü değerlendirildiğinde ise %3,34’lük bir artışla 44 milyar 567 milyon 

dolarlık yeni ihracat rekoruna imza atmış bulunmaktayız. 

Bu güzel habere bir de ithalatta da %21,46’lık azalmada eklenince ihracatın ithalatı karşılama 

oranı %88,2’ye çıkmış bulunmakta.  

Bu rakam geçen sene %67,1’di. 

İlimizde Durum İse Daha İyi. 

Mart ayı ihracatımız geçen senenin aynı ayına göre %10,4 artarak 23 milyon 368 bin dolar 

olmuştur. 

2019 yılı ilk çeyreğinde ise %12,08’lik artışla 63 milyon 886 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş 

bulunmaktayız. 

İlk iki aylık ithalatımız ise %31 azalarak 25 milyon 260 bin dolar olmuştur.  

 



İhracat ve ithalat rakamlarını yan yana koyunca ilimiz ihracatının ithalatını karşılama oranı 

rekor kırarak %161,6 oranına ulaşmıştır. 

Ülke ekonomisine dış ticaret fazlası veren bir il olarak katkı sağlamak, bizleri 

gururlandırmaktadır. 

 

Değerli Arkadaşlarım; 

İhracatta olduğu gibi il ekonomisini yukarılara çekmek için Uşak Ticaret ve Sanayi Odası 

olarak, birçok önemli faaliyete imza atıyoruz.  

Son iki mecliste aranızda bulanamadığımdan dolayı odamızın ilk çeyrek döneminde 

gerçekleştirdiği faaliyetleri kısaca size özetlemek isterim. 

Gerek TOBB Yönetimi gerekse UTSO Yönetimi olarak;  

 Kamu-Özel Sektör İstişaresi,  

 Finansmana Erişim,  

 Girişimcilik gibi  

başlıklarda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

 Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklara sorunları net bir şekilde iletebilmek adına 

TOBB Bölge toplantılarına katılıyor, ilimiz ve bölgemiz sorunlarını ve çözüm önerilerini dile 

getiriyoruz.  

 Örneğin; Cumhurbaşkanımız ve 7 Bakanın katılımıyla, bu yıl 10’uncusu düzenlenen 

TOBB Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasında ilimizin ve bölgemizin sorunlarını dile getirdik. 

 Gerek Ticaret Bakanımızın bizzat katılımıyla gerçekleştirdiğimiz; 

Bölgesel İstişare Toplantıları ile  

Gerekse Bakanlık uzmanlarının ilimize gelerek gerçekleştirdikleri iş dünyası istişare 

toplantılarıyla sahadan sorunları topladık. 

Bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri üreterek bizzat bakanlıklara ulaştırdık. 

 Türkiye Bankalar Birliği ve Sektör Meclisi toplantılarıyla reel sektör sıkıntılarını 

konuştuk. 

Doğru tespitler çözümlerini de birlikte getiriyor ve ilettiğimiz birçok talebimiz olumlu 

karşılanarak hızla hayata geçirildi.  

 



 Kısa Çalışma Ödeneği,  

 KDV iadelerinin hızlandırılması ve süreçlerinin yeniden düzenlenmesi,  

 Otomotiv, Beyaz Eşya, Mobilya ve Konutta ÖTV ile KDV indirim sürelerinin  

uzatılması bunlardan sadece bir kaçı diyebilirim. 

 

Değerli Arkadaşlarım; 

İlimize ait farkındalığın artması ve üyelerimizin sorunlarını çözebilmek adına yaptığımız lobi 

çalışmalarına 2019 yılında da devam ediyoruz. 

 Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Uşak’ı ziyaret ettiler.  

Bu ziyaret esnasında ilimizin sanayi ve ticari sorunlarıyla ilgili raporu sunma fırsatımız oldu. 

 Ayrıca, Sayın TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde yürütülen İstihdam 

Seferberliği 2019’a verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkürlerimizi ilettik. 

 

 İstihdam seferberliği konusunu açılmışken, bu seferberliğin önemini her yerde dile 

getirdik ve birçok bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdik.  

 Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR uzmanlarından oluşan heyetle 250 yakın firmayı 

ziyaret ederek teşviklerden nasıl yararlanabileceklerini anlattık. 

 Odamızda Uşak Valisi Sayın Funda Kocabıyık’ın katılımıyla il kurum müdürleri, sivil 

toplum kurum temsilcileri ve UTSO üyelerinin katılımıyla TOBB Genel Sekreter Yardımcısı 

Cengiz Delibaş, 2019 İstihdam Desteklerini anlatan ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. 

 Danışma Masası uygulaması ile 17 firmaya bilgi aktarıldı.  

 1.500 adet broşür firma ve işyerlerine dağıtıldı. 

 Oda sosyal medya hesaplarından 12.000 kişiye ulaşıldı. 

  

İlimizdeki İşverene ve İşçiye Faydalı Olacak Her Çalışmaya Gerekli Desteği Her Daim 

Vereceğimizi Tekrarlıyorum.  

 Odamız, Türkiye’nin yarını olan gençlerimiz için de olumlu adımlar atılmasına da 

destek olacak projelerin içinde yer alamaya devam ediyor.  

 



 Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ekonomi Teknoloji 

Üniversitesi iş birliğinde başlatılacak "Nitelikli İnsan Gücü" yetiştirmeye yönelik projenin ilk 

adımı atıldı. 

Yapılan protokol kapsamında öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin becerilerini geliştirmek 

için bir dizi çalışma yapılacak.  

Bu faaliyetler, uzun vadede biz sanayicilere katkı sağlayacak.  

 İlimizde de TOBB ile işbirliğimizce ilimize kazandırılan meslek lisemizde bu 

kapsamdaki faaliyetlere ağırlık verecek.  

Bu konuyla ilgili odamız 246.000 Euroluk bir AB projesi yazdı ve başvurdu.  

Şu an proje Ulusal Ajans tarafından değerlendirilme aşamasında. 

Projemizde Fransa, Slovenya ve İtalyan 3 ortakla birlikte Zafer Kalkınma Ajansı, TOBB Meslek 

Lisemiz ve Uşak Üniversitesi de yer alıyor. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde bu projemizi dile getirdik ve önemli destekler aldık.  

Bu proje ile meslek liselerini de yönetecek, kişilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde bir 

eğitim modülü gerçekleştirmiş olacağız. 

Projemiz onaylanırsa TOBB’un diğer odalara örnek göstereceği bir projeye daha imza atmış 

olacağız. 

 Kalifiye eleman sorununa çözüm getirecek bir başka protokollüde Uşak Üniversitemiz 

ile yaptık. 

Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 1 yarıyıllık 

eğitimlerini işletmelerimizde gerçekleştirmelerine imkân veren ‘’Mesleki Eğitim” İş Birliği 

Protokolünü imzaladık. 

Bu protokol hem öğrencilerimize gelecek için ışık tutacak, hem de işletmelerimizin nitelikli 

personel eksikliğinin giderilmesine katkı sağlayacak. 

Değerli Arkadaşlarım; 

 Bu dönemde fuarlara katılımın artmasına özen gösteriyoruz. Küresel rekabette öne 

geçebilmek için fuarları yakından takip etmenin büyük yararı var. 

 Özellikle meslek komitelerinin fuarlar konusundaki hassasiyetini biliyoruz ve oda 

olarak fuarlara katılım için destekler sağlıyoruz.  

Ocak ayından bugüne kadar gerek sosyal medya hesaplarından gerekse SMS ile 20 yurtiçi, 13 

yurtdışı fuar duyurusu gerçekleştirdik.  



 

İlimizdeki sektörleri yakından ilgilendiren ve küresel bazda ilgi gören fuarlara katılımın azami 

ölçüde olmasını istiyoruz.  

Fuarların tüm üyelerimize yararlı olması temenni ediyorum. 

 Fuarlar haricinde, eğitim ve seminerlere de büyük önem veriyoruz. 

Kurumsal yönetim anlayışını, gelecekteki iş fırsatlarını içeren ve yenidünya düzenine 

adaptasyonu öngören nitelikli eğitimler düzenlemeye devam ediyoruz.  

 Satış ve Pazarlamaya Yönelik Algı Yönetiminden,  

 Gelişen dünyada yeni İş Dünyası Trendlerine,  

 Çalışanlarda kurum aidiyetini arttıracak Şirketlerde Kurum Kültürü ve Etik Değerler 

eğitimi gibi  

Şirketlerimizin planlamalarında ve faaliyetlerinde yol gösterici alanlarda eğitimler, seminerler 

gerçekleştiriyoruz. 

Çağımız teknoloji çağı ve bu teknolojiyi kötüye kullananlar da var.   

Üyelerimizi bu tehlikelerden korumak için Mart ayında şirketler veri güvenliği üzerine bir 

eğitim düzenledik.  

Şirketlerimizde veri güvenliğini daha fazla önemsememiz gerekiyor.  

 

 Ve Yine Yenidünyanın Olmazsa Olmazı E-Ticaret Dedik.  

N11.com ve hepsiburada.com gibi kullanım alanı yaygın kurumların ardından,  

Milli e-ticaret portalimiz olan e-PTT Avm’yi üyelerimizle buluşturduk. 

Uzakları yakın eden internetin ticarete aktif katkısını artırmak için çalışmalarımız devam 

edecek.  

En son aldığımız bir başarı haberimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 

“KOBİ Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyalogu" projesi yaklaşık 100 proje 

içerisinden onaylanan 19 proje arasında 4.sırada yer aldı.  

Proje sayesinde odamızda tek nokta danışmanlık masası oluşturacağız.  

Bütün üyelerimiz ile birlikte yeni yatırımcılar bu masadan destek alabilecek.  

 



Tek nokta destek masasında devlet destekleri, iş kurma, yönetme, dış ticaret gibi birçok 

konuda danışmanlıklar sağlanacak.  

Bunun için proje kapsamında iki uzman yetiştireceğiz.  

Alacağımız danışmanlıklarla firmalarımız bir adım daha öteye götürüp, ihracat yapabilir hale 

gelecekler. 

Projenin bir diğer çıktısı da, 5 dil destekli bir platform. 

 Bu platform, ortağımız olan İspanya, İtalya ve Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları üyeleri ile 

üyelerimiz arasında ikili iş bağlantılarının desteklenmesinin önünü açacak.  

TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun lansmanını yaptığı ve 192 bin 539 euro bedelli 

projenin odamız ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.  

Projelerimizden söz açılmışken bu konuda da kısa bir bilgi verelim.  

Şu an odamızda KOBİ koçluğu projesi de dahil 3 Avrupa birliği projesi, 2 zafer kalkınma ajansı 

projesi ve 1 de URGE projesi yürütülüyor.  

An itibarı ile yürüttüğümüz projelerin maddi karşılığı yaklaşık 6.000.000 TL.  

Son 5 yılda yürüttüğümüz projelerin değeri ise 26.000.000 TL.  

Bu dönemde toplam 715.000€’luk 3 AB projesine daha başvurduk.  

Değerlendirilmesini bekliyoruz.  

Peki Bu Projelerle Neler Yapıyoruz.  

 Şu an ortağı bulunduğumuz iki Erasmus projesinde girişimcilere yönelik eğitim 

modülleri üretiyoruz.   

 Bir modülde girişimcilerin finansal eğitimine katkıda bulunurken diğer tarafta genç 

girişimcilerin işletme bilgilerini artırıcı eğitimlere katkıda bulunuyoruz.  

 2 yıllık bu projeler sonucu ortaya çıkan modülleri ülkedeki tüm eğitim kurumları 

referans olarak kullanacaktır.  

 Ayrıca bizlerde odamızda bu modüllerle eğitimler düzenleyerek girişimcilerimize 

hizmet etmeyi düşünüyoruz. 

 Zafer Kalkınma Ajansından ise biri fizibilite diğeri teknik destek olmak üzere iki 

projemiz var.  

 Fizibilite projemizde, ilimizin lokomotif sektörü olan Tekstil geri dönüşüm sektörünün 

geleceğini çizeceğini düşündüğümüz bir oluşum için fizibilite çalışması yapıyoruz. 



 Teknik destek projemizde ise üyelerimizin dış ticaret kabiliyetlerini arttırmak kendi 

personellerini eğitmeyi amaçlıyoruz.  

 Ayrıca program sonunda katılım sağlayan firmalara birebir danışmanlık da sağlayarak 

firmalarda dış ticaret sistemi kurulmasını yada var olanların en azından gözden geçirilmesini 

sağlayacağız. 

2006 yılında 15-20 bin euroluk projelerle başlamıştık, 13 sene içinde milyon euroluk 

projelerle uğraşır hale geldik..  

Bu süreçte emeği geçen, katkısı bulunan başta yönetim kurulu ve meclis üyeleri olmak üzere 

tüm arkadaşlara ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.  

 

Değerli Meclis Üyelerimiz; 

Üyelerimizin ve ilimizin sorunlarını çözmek için yoğun çalışmalar yapıyoruz ve bu bağlamda 

en büyük desteği sizlerden alıyoruz.  

Yönetim Kurulumuz, Meclis Üyelerimiz, Meslek Komitesi Başkanlarımız ve Üyelerimiz ile kısa 

süre içerisinde önemli bir mesafe kat ettik.  

Yaptığımız girişimler ile ihracattan lojistiğe, perakendecilikten otomotiv ve bilişime kadar 

birçok sektörün yaşadığı sorunları kısa vadede çözdük. 

Uşak’ın sorunlarını hızla çözmek için ilimiz oda, borsa ve organize sanayi bölge müdürlükleri 

başkanları ile bir araya geldiğimiz Uşak Sivil Toplum Platformu ile ilimiz gelişimine katkı 

sağlayacak pek çok karara imza atıyoruz. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine;Milletvekillerimiz Aracılığıyla, 

‘’yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen 

mükelleflerin, bu ödemeleri 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden 

yapılandırmadan yararlandırılmaya devam etmeleri hükmü eklenmesi’’ yönünde talebimizi 

ilettik ve olumlu cevap alındı. 

İl kanaat önderlerini toplantılarımıza davet ederek;gerek istihdam gerekse il sosyal ve 

ekonomik gelişimleri için yaptığımız faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunarak, görüş ve 

önerilerini alıyoruz. 

Kentimizdeki paydaş kurumlarla ortaya çıkardığımız sinerji ve üyelerimizin gücüyle 

başarılarımızı daha yüksek seviyelere taşıyacağımıza inancımız tam. 

 



 Faaliyetlerimizin arttırılması ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak bir gelişmede 

kurumumuz içinde yaşandı. 

Odalar ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Türkiye’nin en büyük girişimci ağı olan 

TOBB İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Uşak seçimleri tamamlandı. 

Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Cemal Yalçındağ,  

Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı ise Aysel Karaman oldu. 

Görev yapacak arkadaşlarım ilimizde kadın ve gençler arasında girişimciliğin gelişmesine 

öncülük ederek, yol gösterecekler. O nedenle de hepsine çok iş düşüyor. Çalışmalarında 

tekrar başarılar dilerim. 

Değerli Arkadaşlarım; 

Cuma günü Beraat Kandilini kutlayacağız. Kandilinizi şimdiden kutlar, hayırlara vesile olmasını 

temenni ederim. 

Bunun yanında önümüzdeki hafta Salı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 

kutlayacağız.  

Bu vesile ile başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu ülkeye hizmet 

etmiş bütün büyüklerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. 

Mayıs ayının başında da 11 ayın sultanı Ramazan’a kavuşmanın sevincini yaşayacağız. 

Ramazan, rahmet ve bereket demektir. Dayanışma ve huzur demektir.  

Barış ve kardeşliğin pekiştiği ender zaman dilimleri arasındadır. 

Ramazan ayı yoksulun, ihtiyaç sahiplerinin ve mağdurun en fazla hatırlandığı dönemdir.  

Ramazan ayının rahmeti ve bereketi ülkemizin, üyelerimizin ve sizlerin üzerinizde olsun, 

Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. 

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha saygı ile selamlıyor,  

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 


