
DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ VE MESLEK KOMİTE BAŞKANLARIMIZ; 

Hepinizi Şahsım Ve Yönetim Kurulum Adına Saygıyla Selamlıyorum. 

2019 yılının ilk meclis toplantısının hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflardan olan Mevlana Hazretleri der 
ki;  

‘’Yepyeni Bir Söz Söyle De Dünya Yenilensin! Öyle Bir Söz Söyle Ki Dünyanın 
Sınırlarını Aşsın’’ 

İnanıyorum ki 2019 yılında sizlerle yeni sözler söyleyip, yeniliklere ve başarılara 
beraber imza atacağız. 

 

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM, 

Şu an eğitim ve öğretimde yarıyıl tatili dönemi.  

Tüm öğrencilerimizin huzurlu ve eğlenceli bir tatil geçirmelerini temenni 
ediyorum.  

Yeni dönemin de çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin atacağı başarılarla,  
hayırlısıyla tamamlanmasını diliyorum.  

 

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

2018 "İhracatta Rekorlar Yılı” ilan edildi.  

Ülkemiz ihracatı yüzde 11,1 artışla 163,5 milyar USD oldu.  

Bu rakam, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracatı olarak kayıtlara geçti. 

Ancak bu olumlu görünüme rağmen geçen senenin etkilerini 2019 yılı sonuna 
kadar hissedileceği gerçeğini de göz ardı etmemek lazım. 

 

 



Hükümetimiz ekonomik önlemler almaya hızla devam ediyor.   

Hazine ve Maliye bakanlığı mali disiplini devam ettirecekleri izlenimleri verdi.  

Merkez bankası faizleri %24’de sabit tuttu.  

Otomotiv ve beyaz eşyada ÖTV,  

Mobilya ve konutta KDV indirimlerinin 3 ay daha devam edeceğini bildirildi. 

Yine ekonomimize katkı veren "İmar Barışı" düzenlemesi de Cumhurbaşkanlığı 
kararı ile 6 ay daha uzatıldı.  

Bölgesel istihdam teşviklerinin bir yıl daha uzatıldı. 

İlimizin de aralarında bulunduğu 51 il ve 2 ilçede önceki yıllarda 9 ay uygulanan 
bu destek 2019 yılında 12 ay uygulanacak.  

Bu destek, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında 
sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacaktır. 

Yine, yeni yılın ilk günlerinde, sanayicinin ve KOBİ’lerin küresel ölçekte yaşanan 

olumsuzluklardan bertaraf olması için yeni bir KOBİ destek programı açıklandı.  

KOBİ Değer Paketi ile yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük 
ölçekli işletmelere finansman imkanı sağlanacak. 6 ay geri ödemesiz kredi için 
faiz oranı yüzde 1,54 olarak uygulanacak. Bizler de bu desteklerden Uşak’ın 
azami ölçüde yararlanması için oda olarak üzerimize düşeni yapacağız. 

Bütün bu karar ve destek süreçlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin tüm 
bu destekler yönünde ciddi katkıları oldu.  

Sizlerden gelen talepleri raporlar halinde kendilerine ilettik ve  

TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da çaba ve gayretleri ile ekonomimize 
canlılık katacağına inandığımız destekler, kolaylıklar gündeme geldi ve gündeme 
gelmeye devam ediyor. 

 

 

 



Geçtiğimiz hafta bu yöndeki çalışmalara yön verecek önemli bir toplantı 
gerçekleşti. 
 
Cumhurbaşkanımız ve 7 Bakanın katılımıyla, bu yıl 10’uncusu düzenlenen 
TOBB Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasında ilimizin ve bölgemizin sorunları 
dile getirildi. 

 

Gerek ilimiz ve gerekse bölgemiz nezdinde yaptığımız çalışmaların sonunda 
ortaya çıkan verileri rapor halinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştırdık. 

Bunları;  

 İşçilerin davalarının zaman aşımı 5 yıldan bir yıla düşmesi, 
 Verginin ve ihracatın, üretim yapılan yerlere göre kayıt altına alınması, 
 Artan faizlerden dolayı işletmelere kredi faiz desteği verilmesi,  
 Özel sektörün KDV alacaklarının ödenmesi,  
 Ürünlerin girdi-çıktılarındaki ve toptan-perakende deki KDV farklılığın 

giderilmesi,  
 Üretimde ve ticarette kullanılan doğalgaz ve elektrikteki KDV’nin 

%18’den %1’e düşürülmesi 
 Organize sanayi bölgelerimizdeki sanayi atıklarının bertarafı,  
 İlimizin lojistik avantajını ortaya çıkaracak devlet destekli projeler 

isteğimizi,  
 Geri dönüşüm firmalarının çevresel katkıları da göz önünde 

bulundurularak enerji altyapı ve finansman araçları bakımından teşvik 
kapsamına alınması  

Gibi konu başlıkları şeklinde özetleyebiliriz. 

 
Oda olarak, ilimizin sorunlarının çözümü için atılacak tüm adımların 
takipçisi olacağız ve mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaya devam 
edeceğiz. 

 

 

 

 



DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ VE MESLEK KOMİTE BAŞKANLARIMIZ; 

İnanıyorum ki; bu destekler ışığında 2019 yılı ihracatta sürdürülebilirlik ve 
yenilik yılı olacak.   

Geçtiğimiz yıl mal ihracatında yakaladığımız ivmeyi koruyarak, hizmet ihracatı, 
transit ticaret, ihracatta dijitalleşme ve e-ihracat gibi kritik başlıkların üzerine 
eğilecek, ihracatta yenilikler gerçekleştireceğiz. 

Güçlü ihracatın sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi de beraberinde getireceğini 
düşünüyorum. 

Bu büyümeyi hep beraber gerçekleştireceğiz.  

2018 yılının etkileri ile savaşırken hedeflerimizden uzak kalmamak için çok 
çalışacağız.  

1923’den beri yaşanan onlarca zorluğa rağmen gelinen noktadan geri 
gitmememiz gerekiyor.  

Baş önderimizin bizlere gösterdiği modern bir ülke olarak “muasır medeniyetler 
seviyesine çıkma” hedefimizden şaşmamak için, güçlü bir Türkiye güçlü bir 
ekonomiye sahip olmamız gerekiyor.   

Biz de bu anlayışla, milletimizin refah seviyesini artıracak, ekonomimizi 
güçlendirecek yeni projelere imza atacak ve gelecek nesillerimize daha güçlü bir 
Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışacağız.  

 

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

2018 yılında gerek TOBB Yönetimi gerekse UTSO Yönetimi olarak  

 Kamu-Özel Sektör İstişaresi 
 Finansmana Erişim 
 Girişimcilik 
 Ekonomi Diplomasisi 
 Hizmetlerin Geliştirilmesi ve Dijitalleşmesi 
 Yeni Hizmetler ve Projeler  

Başlıklarında önemli çalışmalar gerçekleştirdik.  



Bu konularda gerek Cumhurbaşkanımız gerekse de ilgili bakanlıklara sorunları 
net bir şekilde iletebilmek adına TOBB Bölge toplantıları düzenledik.  

Bu toplantılarda ilimiz ve bölgemiz sorunlarını ve çözüm önerilerini ilettik. 

Ticaret Bakanımızla yaptığımız iş dünyası istişare toplantılarıyla sahadan 
sorunları topladık , 

Türkiye Bankalar Birliği Toplantısın, Sektör meclisi toplantılarıyla sektörlerin 
sorunlarına da eğildik 

Bankalar Birliği ile birlikte sahaya indik, reel sektör sıkıntılarını konuştuk. 

Doğru tespitler çözümlerini de birlikte getiriyor. Gerekli mecralara ilettiğimiz 
birçok talebimiz olumlu karşılanarak çözümler getirildi. Bunlardan bazılarını 
sizlerle paylaşmak istiyorum: 

 Kısa Çalışma Ödeneği Mevzuatı değişti ve işler hale geldi. Şu ana kadar 25 
bin çalışan için bu ödenekten yararlanıldı 

 SGK Prim Borçlarında düzenlemeye gidilerek düzgün mükelleflere 60 ay 
vade sağlandı 

 İşverene Asgari Ücret Desteği, yeniden başlatıldı ve miktarı artırıldı. Biraz 
önce de ayrıntılı belirttiğim gibi 2019’da aylık 150 TL olarak 12 ay verilecek 

 Teknik İflas sorunu, yeniden düzenlenerek çözüldü. 
 Ticari Alacak Sigortası ile önemli gelişmeler sağlandı. 2019’da devlet 

destekli ticari alacak sigortası gelecek 
 Lisanslı Depoculuğa yönelik olarak kira, lojistik ve analiz destekleri artırıldı 
 İç Piyasaya destek için otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta vergi 

indirildi, 2019’un ilk 3 ayı için yeniden uzatıldı 
 Gerek Kobilerin gerekse vatandaşın borç yükünü hafifletmek için Kredi 

yapılandırması yapıldı. Şuana 118 milyar TL’lik kredi yapılandırıldı.  
 Konut satışlarının tekrar yukarılara çekilmesi için Ziraat Bankası, Halkbank, 

Vakıfbank ve İş Bankası %0,98 kredi faizi ile kampanya başlattı 
 Mikro ve küçük ölçekli üyelerimiz için KOBİ Değer Kredisi, aylık %1,54 faizle 

6 ay ödemesiz, 36 ay taksitle %80 KGF Teminatıyla uygulamaya girdi. 
 Nefes kredisinin 3. dönemini tamamlandı, Türkiye genelinde 2 yılda 

yaklaşık 100 bin KOBİ’ye 12 milyar TL kredi sağladı. İlimizde ise, Geçtiğimiz 
yıl 13.775.000-TL’lik krediyi üyelerimize kullandırırken, bu yıl toplamda 
25.000.000-TL. destekle üyelerimizin ticari hayatlarında bir nefes almalarını 
sağladık. 



 KOBİ’lerin dijitalleştirilmesine destek olundu. Türkiye Teknoloji 
Buluşmaları adıyla e-ticaret/e-ihracat eğitimleri düzenlendi. Bildiğiniz gibi 
Uşak, bu eğitimlerin gerçekleştirildiği ilk illerden biri oldu. 

Sektörlerdeki devamlılığının sağlanması için meslek komitelerimizden gelen 
bilgiler ışığında talep ve önerilerimizi sürekli iletiyoruz. TOBB Nezdinde bir çok 
alanda taleplerinizi takip ediyoruz. Örneğin; 

İSTİHDAM konusunda 
 SGK Prim Ertelemesinin, Kış döneminde yeniden uygulansın istiyoruz. 
 İstihdamı Koruma Teşviki’nin mevcut çalışan sayısının korunması için, 

istihdamını azaltmayana da verilmesini istiyoruz. 

FİNANSMAN konusunda 

 KOBİ kredilerine pozitif ayrım yapılmasını, 
 Kredi faizleri, teminat mektubu, POS komisyon artışları düzenlenmesini ve 
 Eximbank nezdinde, Yurtdışı alacak sigortasının yaygınlaştırılmasını, 

Teminat mektubu olmadan da kredi verilebilmesini talep ediyoruz. 

VERGİ konusunda 

 Birikmiş KDV’nin Vergi-SGK’dan mahsup edilmesi, Karşılığında firmalara 
devlet tahvili verilmesini istiyoruz 

MEVZUAT konusunda  

 Kamuyla İş Yapanlar için Fiyat Farkı Kararnamesinin çıkarılmasını, 
 Kamudan Alacakları olan özel sektörün, alacaklarının ödenmesi veya 

Bankalarda teminat olarak kabul edilmesini talep ediyoruz. 

DESTEKLER konusunda 

 Enerji Maliyetleri konusunda, %18 KDV, tarım-ticarette %2 TRT olan 
Kamusal yüklerin azaltılmasını 

 %50 faiz indirimli (devlet sübvansiyonlu) Tarım-Hayvancılık Kredilerinin 
yeniden başlatılmasını istiyoruz. 

 

 

 



DEĞERLİ ARKADAŞLARIM, 

Bu talep ve çözüm önerilerimizi sizlerin yönlendirmesiyle gerçekleştiriyoruz. 
2018 yılında hep birlikte başarı ile imza attığımız birçok çalışmayı 2019 yılında 
da devam ettirmek istiyoruz. Geçen ay ayrıntıları ile paylaştığım oda 
faaliyetlerimizi kısa başlıklarla sizlere tekrar hatırlatmak isitiyorum. 

 2018 yılında Nisan ayı itibariyle 17 Meslek Komite 155 toplantı 
gerçekleştirmiş olup, toplantı oturumlarının katılım ortalaması %76’dır. 

 Bunun yanı sıra %87 katılımla 12 meclis toplantısı gerçekleştirdik. 

 Mayıs ayı itibariyle meslek komite üyeleri tarafından 307 firma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. 

 Meslek Komitelerimiz diğer il meslek komiteleri ile ortak toplantılar 
düzenlemeye başladılar.  

 Geçtiğimiz aylarda İzmir Ticaret Odasını ziyaret eden, inşaat sektörü 
temsilcilerimizden oluşan meslek komitelerimiz, inşaat sektörüne 
yenilikçi yaklaşımların sergilendiği en büyük yapı fuarı olan MÜNİH BAU 
YAPI FUARINA ocak ayında beraber katılarak, B2B görüşmeleri 
gerçekleştirdiler. 

 Lobicilik faaliyetlerindeki gücümüzü arttırdık. Özellikle TOBB Yönetim 
Kurulundaki görevimle birlikte ilimizi sadece Uşak’ta değil dünyada da 
pek çok toplantıda temsil ediyorum. Madrid’de TOBB'un onursal üyesi 
olduğu Latin Amerika Ticaret Ve Sanayi Odaları Birliği (AICO) Genel 
Kurulu'na ve Berlin’de Almanya Ticaret Odaları toplantısına katılarak 
ilimizi ve ülkemizi temsil ettim. Bu gücümüz tekstil kırpıntılarında KDV’nin 
sıfırlanması ile kendini net bir şekilde gösterdi. 

 Deri komisyonumuz titiz çalışmalar sonucu oluşturduğu; “Deri İşleme 
Sanayi, Kullanılan Kimyasal Maddeler ve  Miktarları ile Zayiat Oranları 
Raporu”  ile sektördeki ÖTV iadeleri ile ilgili önemli bir sorunu çözmüş 
olduk. Rapor tüm Türkiye’de ki Vergi Dairelerine referans olması adına 
iletildi 

 Uşak ve TR33 bölgesinin proje deneyimi en yüksek olan kurumuyuz. 
Türkiye’de ki odalar arasında bu yönden 8. Sırada yer alıyoruz. 

 Bu yıl, 
 1 gıda sektörüne yönelik uluslararası rekabeti geliştirme projesi,  
 1 mesleki eğitim,  
 2 de girişimciliğe yönelik üç projenin içerisinde yer alıyoruz.  

 UR-GE projemizde ki gıda imalatçısı firmalarımıza Helal belgesi, ISO 9001 
ve ISO 22000 ve BRC belgeleri almalarına destek olduk. Ticaret bakanlığı 
destekli bu projemiz için tüm ön finansmanı odamız sağlayarak 



firmalarımıza kolaylık sağladık. Artık gıda sektöründeki firmalarımızın 
‘’HELAL GIDA SERTİFİKASI’’ almalarına oda olarak destek olmaya başladık. 

 Sonuç olarak sadece 2018 yılında yaklaşık 540.000-TL’lik dış kaynaklı 
proje gerçekleştirmiş olduk.  

 2019 yılında ise şimdiden 200.000-TL'lik iki zafer kalkınma ajansı projemiz 
onaylandı. 

 Bu projelerden biri tekstil sektörüne yönelik sertifikasyon ve danışmanlık 
merkezinin fizibilitesi,  

 Bir diğeri ise ilimizde dış ticaret elemanlarını yetiştirilmesine yönelik 
eğitim. 

 2018 yılında başvurduğumuz ancak açıklanması önümüzdeki günlerde 
yapılacak olan 190.000 €'luk bir AB projemizinde onaylanacağını 
düşünüyoruz. 

 Ayrıca 2019 senesi için de 4 AB projesine başvuracağız.  

 Bunlardan 3ünde başvuran, 1 inde ortak olacağız.  

 Ayrıca yine zafer kalkınma ajansı ile yılın son çeyreğinde de bir eğitim 
destek projesi yürütmeyi planlıyoruz. 
 
DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 2018’de 
 

 Üyelerimize, dış ticaret konusunda aktif ve yoğun bir şekilde danışmanlık 
yaptık. Bunun sonucu 6 firmayı ihracata başlattık. 42 üyemizin de dış 
ticaret sorunlarına çözüm getirdik.  

 Ticaret Bakanlığının başlattığı pilot proje için protokol imzaladık. Ticaret 
Bakanlığı ve TOBB iş birliğiyle, Ülke genelinde sadece 25 odada kurulması 
kararlaştırılan "İhracat Destek Ofisleri"nden biri de odamız bünyesinde 
kuruldu. 

 Sene içinde battaniye ve iplik sektörlerine iki pazar araştırma raporu 
hazırladık.  Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda pek çok sektör ve 
ürünlere yönelik özet raporlar düzenledik. 

 Üyelerimizin ticari faaliyetlerini arttırmak için; Son 1 yılda 10 yurtiçi ve 7 
yurtdışı fuara için organizasyon düzenledik.  

 164 üyemiz kurum yetkilileri veya uzmanlara birebir sorular sorarak 
kendilerine özgü net cevaplar aldığı 10 Danışmanlık Masası düzenledik. 

 1.448 kişinin fayda sağladığı %90 memnuniyet düzeyi ile 14 EĞİTİM 
düzenledik.  

 Yıl boyunca 94 yasal mevzuat bilgilendirmesini eposta, sms ve web 
sitemiz aracılığıyla yaptık.  

 Web sitemizi yıl boyunca 64.254 kişi ziyaret etti.  

 Sosyal medyalarımızda 296 paylaşım sağladık.  



 Paylaşımlarımızla toplam 768.237 kişiye ulaştık.  

 Tüm çalışmalarımız ise 325 kere ulusal ve yerel basında yer aldı.  

 Yine Kapasite birimimizde 233 kapasite oranı düzenlenirken, 30 adet 
ekspertiz raporu, 12 fiili tüketim, 20 yerli malı ve 13 imalatta yeterlilik 
belgesi düzenlendi. 

 K belgesi biriminde 1053 k belgesi, 854 takograf, 106 iş makinesi tescil 
edildi 

 Sene içinde yapılan 606 üye anketimizde üye memnuniyet oranımız 
%91,3.  

 İŞTİRAKİMİZ OLAN ABİGEM AŞ. İLE Uşak’ta ilk defa İnşaat sektöründe 
Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavını gerçekleştirdik. 

 

 

SAYGIDEĞER HAZİRUN, 

2018 de yaptığımız çalışmalarımız sonrasında 2019 yılına da hızlı bir başlangıç 
yaptık.  

 Odamız başta olmak üzere, ilimizdeki STK’ların destekleriyle tekrar uçuşların 
başladığı havalimanımız, 16 Ocak itibariyle ilk seferini yaptı. Türk Hava Yolları 
kalitesiyle, Atatürk Havalimanı’na uçmaya başladık.  

 
Uçak doluluk oranı ortalaması %90’ları buluyor, bazı seferlerde %100 
doluluk oranına ulaşıldı. Bu şekilde gidersek gelecek dönem uçak 
saatlerinin ayarlanması konusunda elimizde önemli bir koz olacaktır. 
 
Haftada 3 gün süren uçuşların istikrarlı bir şekilde devamı için oda olarak 
elimizi taşın altına koyduk ve siz değerli iş insanlarının destekleriyle, 
pistimizi boş bırakmadık. 
 

 Hizmet binamızla ilgili taleplerimizi iletmek üzere yönetim kurulu başkan 
vekillerimiz Osman Çalıkuş ve Çoşkun Güngör ile birlikte Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Sayın Murat Kurum’u ziyaret ettik. İlimizin bakanlıkla ilgili talep ve 
beklentilerini görüşme fırsatı bulduk.  

 
Hizmet binamızın 2015-2016 ve 2017 yıllarından geçmişten gelen kira borçları 

vardı. Sayın Bakanımızla görüşmemiz sonucu ödenmesi gereken tutar, 2 



yıl 8 taksite bölündü. Kira sözleşmemiz yenileniyor. Artık sözleşmemiz 
rayiç bedel üzerinden değil, yıllık TEFE-TÜFE artışına göre belirlenecek. 
 
 

 Bu ay içerisinde; Uşak’ın sorunlarını hızla çözmek için bir araya geldiğimiz 
Uşak Sivil Toplum Platformu toplantımızı Esnaf Odamız ev sahipliğinde 
gerçekleştirdik. 

 

 N11.com aracılığıyla yılın ilk e-ticaret seminerini de yoğun bir katılımla 
gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın devamı gelecek ve üyelerimize yeni 
fırsatlar sunulacaktır.  

 

 Eğitimle devam edecek olursak, hepimizin ortak sorunu olan kalifiye eleman 
sorununa getirilecek çözümlerden biri olan bir protokole imza attık. 

 

Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinin 1 yarıyıllık eğitimlerini işletmelerimizde 
gerçekleştirmelerine imkân veren ‘’Mesleki Eğitim” iş birliği protokolünü 
imzaladık. Bu protokol hem öğrencilerimize gelecek için ışık tutacak, hem 
de işletmelerimizin nitelikli personel eksikliğinin giderilmesine katkı 
sağlayacak.  
 

 İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin İzmir Ticaret Odası ile 
ortaklaşa organize ederek BAU İnşaat ve Yapı fuarına katılımlarını sağladık. 

 
2 yılda bir düzenlenen ve sektörün nabzı olan fuarda üyelerimiz 
ilişkilerine katkı sağlayacak B2B görüşmeler gerçekleştirdiler. 
 
 

DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİMİZ;  

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak, odamız, ilimiz, ülkemiz ve tüm insanlığa 
yarar sağlayacak çalışmaları sürdüreceğiz.  

Yarın değerli bir hocamızla, Ege Bölgesinde pek çok kurumda yoğun ilgi gören 
bir söyleşimiz gerçekleşecek. 

İş dünyasının gelecek trendlerini, tehditlerini, fırsatlarının konuşulacağı 
programımıza hepinizi değerli meslek komite üyelerinizle birlikte bekliyoruz. 



DEĞERLİ ARKADAŞLARIM; 

2019 yılında da üyelerimizle kurum ve kuruluşlar arasında köprü olma 
misyonumuzu devam ettireceğiz. 

Desteklerinizden ve faaliyetlerin hayata geçmesinde ortaya koyduğunuz 
katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 

Sizleri saygı ile bir kez daha selamlıyor ve sözlerime son veriyorum.  

İYİ AKŞAMLAR 

 

 


