
Değerli Meclis Üyelerimiz Ve Meslek Komite Başkanlarımız; 

Hepinizi Şahsım Ve Yönetim Kurulum Adına Saygıyla Selamlıyorum. 

2020 yılının ilk meclis toplantısının hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.  

Göreve geldiğimiz günden bugüne gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız tüm 

projelerde, siz değerli meclis üyelerimizin de desteği ile, kentin tüm ilgili 

paydaşlarıyla üretmek, güç birliği yapmak ve ortak hedefler belirlemek ilk 

önceliğimiz oldu.  

2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da,  organizasyon ve toplantılarla 

üyelerimizin hali hazırdaki iş bağlantılarını geliştirmelerine katkı sağlamaya 

devam edeceğiz. 

 Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının sağlık, bereket ve bol kazanç getirmesini 

temenni ediyorum. 

Değerli Meclis Üyelerimiz; 

2019 yılı oda faaliyetlerimizi özetlemeden önce, yarıyıl tatili döneminde olan 

tüm öğrencilerimizin huzurlu ve eğlenceli bir tatil geçirmelerini temenni 

ediyorum.  

Yeni öğretim döneminde de çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin nice başarılara 

imza atmasını temenni ediyorum. 

Değerli Arkadaşlarım; 

2019’da global ve bölgesel etkilerin yanı sıra Türkiye de kendisine özgü sorunlar 

nedeniyle ekonomik ve finansal zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı. 

Döviz kurlarındaki dalgalanmayla birlikte üretim maliyetlerimiz arttı. 

Enerji fiyatları yükseldi. 

Ancak şartlar üretmek ve yatırım yapmak için zorlaşsa da, maliyetler artsa da 

bizim yatırım hedeflerimizden, üretimden ve ihracattan vazgeçme şansımız yok. 

Ürettikçe güçlenecek, güçlendikçe büyüyecek bir Türkiye için azimle çalışmaya 

devam edeceğiz. 



Rakamlar geçen sene Uşak olarak bunu başardığımızı söylüyor. Üretim artışının 

en güzel göstergelerinden biri sanayideki kullanılan enerji kaynaklarına ait 

rakamlardır. Ne kadar fazla enerji tüketiliyorsa o kadar fazla üretim 

gerçekleşiyor demektir. Uşak sanayi için bu enerji kaynakları elektrik ve 

doğalgaz durumunda.  

Elektrik kullanımına baktığımızda geçen sene Uşak sanayisi toplamda 1 milyar 

11 milyon kw/h saatlik bir harcama gerçekleştirmiş durumda. Bu rakam 2018 

senesinde 912 milyon kw/h’di.  Yani %10,92’lik bir artış gerçekleşmiş durumda. 

Benzer bir durum doğalgaz rakamlarındada önümüze çıkmaktadır. 2018’de 143 

milyon 363 bin 495 metreküp olan doğalgaz kullanım miktarımız, 2019’da 159 

milyon 340 bin 231 metreküpe yükselmiştir. Aradaki yükseliş oranı yüzde 11,14 

düzeyindedir. Konutlarla beraber 2019’da, 219 milyon 480 bin 494 metreküplük 

bir kullanım söz konusudur.  

İlimizin büyük çapta faaliyet gösteren ve doğalgazı yoğun olarak kullanan bir 

seramik fabrikasının son 3 aydır kapalı olmasına rağmen, doğalgaz kullanım 

oranındaki artış sevindiricidir. 

Sanayi üretimi artışı söz konusu olduğunda istihdam da doğal olarak artar.  

En son açıklanan Ekim ayı verilerine baktığımızda; Ocak ayında 67 bin 992 olan 

rakamımız, Ekim 2019’da 72 bin 559 kişi olmuştur. Ekim ayı itibari ile 

istihdamda %6’lık bir artış olmuştur. Aralık verileri geldiğinde bu rakamlarda 

daha da iyileşmenin olduğunu fark edeceğiz.  

Yine Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Ekim ayı verilerine baktığımızda, ilimizdeki 

istihdam yükünün büyük bölümünü KOBİ’lerimizin çektiğini görmekteyiz.  

2018’de, 1000 kişi üzeri çalıştıran hiçbir firmamız yokken, 2019’da 1 şirketimiz 

bu eksikliği kapattı. 500 kişi ve üzeri personel istihdam eden şirketlerimizin 

sayısı  5’den 8’e çıktı.  

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizde; İstihdamın artması yönünde pek çok 

çalışma gerçekleştirdik. 

Sayın TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde yürütülen İstihdam 

Seferberliği 2019 kapsamında; 



 Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR uzmanlarından oluşan heyetle 250 

yakın firmayı ziyaret ederek teşviklerden nasıl yararlanabileceklerini 

anlattık.  

 İl kurum müdürleri, sivil toplum kurum temsilcileri ve UTSO üyeleri olmak 

üzere pek çok kesimle toplantılar gerçekleştirdik. 

 Danışma Masası uygulaması ile onlarca firmaya bilgi aktarıldı.  

 1.500 adet broşür firma ve işyerlerine dağıtıldı.  

 Oda sosyal medya hesaplarından 12.000 kişiye ulaşıldı. 

Bütün bu faaliyetlerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Uşak 

ziyareti sırasında kendisine iletme imkanı bulduk. Yine bu ziyarette ilimiz 

ekonomisi ile ilgili pek çok sorunu ve çözüm önerisini kendisine ilettiğimiz 

raporumuzu sunduk. 

Yine istihdam konusunda önemli bir adım olan; Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi arasında 

imzalanan, nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan “Mesleki Eğitim İşbirliği 

Protokolü kapsamında”, Uşak TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 

çalışmalarımız devam ediyor. 

Yakın zamanda İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Uşak TOBB Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Müdürümüzle Manisa ve Gaziantep’de bu yönde incelemeler 

gerçekleştirdik. Kurmayı planladığımız eğitim vakıfı ile ilgili hazırlıklar yaptık. 

Kısaca yatırım, üretim ve istihdamın her daim var olması, güçlenmesi için her 

türlü projede yer aldık, bundan sonrada yer almaya devam edeceğiz. 

Değerli Meslek Komite Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz; 

Artık biliyoruz ki; ihracat ve yatırımla büyüme, kalıcı olur.  

İhracat yapmak, bir ülkenin ve firmalarının büyümesi ve rekabet gücünü 

artırması bakımından önem arz etmektedir. 

Geri dönüşüm, tekstil, deri, seramik ve gıda sektörlerinin faaliyet gösterdiği 

ilimiz, 2019’da bir önceki yıla nazaran ihracatını artırdı.  

2019’da toplam 248 milyon 677 bin 890 dolar ihracata imza atan ilimiz, 2018’e 

göre yüzde 2,19 artış ortaya koymuştur.  



Geçtiğimiz yıl en fazla ihracatı 35 milyon 853 bin 150 dolarla Almanya’ya yaptık 

ve bunu sırasıyla; ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya takip etti.  

 Halı sektörü, 2018’de olduğu gibi 2019’da da ilimizin ihracatta lokomotif 

sektörü oldu. Toplam ihracatımızın 81 milyon 564 bin 200 dolarlık 

bölümünü bu sektör gerçekleştirdi. 

 İkinci sıra da ise 49 milyon 928 bin 40 dolarla tekstil sektörü yer alırken, 

 Bu sektörleri; 34,6 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon,  

 20,2 milyon dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri,  

 18,8 milyon dolarla deri ve deri mamulleri sektörleri takip etti. 

Geleceğimize güvenle bakmamız için ihracat şart. Bu nedenle ilimizden ihracat 

yapan 200 ihracatçımızı canı gönülden teşekkür ediyorum. 

Ancak il olarak İhracat kapasitemiz aslında bu rakamların daha üzerinde.  

İlimizde üretim yapan şirketlerin bazılarının İstanbul merkezleri üzerinden 

ticaret yapmaları, rakamlarının beklenenin altında çıkmasına neden oluyor. 

Buda dolaylı ihracatımızı ortaya çıkartıyor. Dolaylı ihracatlarımızı Uşak’tan 

yapsaydık toplamda 500 milyon doları geçkin bir ihracat rakamına ulaşmamız 

söz konusu olacaktı.  

Tabi ihracatımızı etkileyen diğer bir konuda ilimizin nihai ürün portföyünün çok 

düşük olması. Gerek tekstilde gerekse deride üreticilerimizin hemen hemen 

hepsi ip gibi ham deri gibi ara mamul üretiyor. Ürettiğimiz ürünlerin önemli bir 

kısmını ise ülke içinde tüketiyoruz. Yaptığımız ürünlerin kg başına ihracatı 1,00 

USD/kg. Türkiye ortalaması ise 1,29 USD/kg. İl olarak Türkiye ortalamasının 

altındayız. 

Ara mamul olarak verdiğimiz ürünleri işleyen firmalar kg başına daha katma 

değerli ürünler üretiyorlar. Artık bizimde ürünlerimizi bir aşama sonraya 

taşımamız gerekiyor. Katmadeğerli ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Bunu 

sağlayamazsan şu anki ticari portföylerimizi yavaş yavaş kaybedeceğiz.  

Geri dönüşüm sektörü için yaptığımız önemli bir çalışmada son 3 senede 

sektördeki firmaların %86’sının cirolarını arttırdığını söyleyebilirim. Daha fazla 

üretim yapıp daha fazla cirolara ulaşmışız. Ancak bu büyüme oranı yanında aynı 

firmaların sadece %54’ü karlılığını koruyabilmiş yada arttırabilmiştir.  



Yani daha fazla çalışmamıza rağmen çalışmalarımızın karşılığından daha az 

kazanmışız. Bu eğilim yükselerek devam edecek. O nedenle bir an önce daha 

katma değerli ürünler geliştirmeli yada nihai ürünlere yönelmeliyiz. 

Oda olarak, bunun için çalışmalar yapıyoruz. Teker teker sektörlerimizi ele 

alacağız. Sektörler için ARGE ve ÜRGE çalışmalarına nasıl destek olabilirizin 

yollarını inceliyoruz. 2020 de bunu için önemli çalışmalar yapacağız.  

Tabi bu çalışmalar yanında şu anki ürünlerimizle daha iyiyi yakalamak adına 

ihracatımızı ve ihracatçı sayımızı arttırmaya yönelik çok güzel adımlar attık. 

Bunların başında TEK NOKTA ofisimiz geliyor.  

TR33 Bölgesinde, KOBİ’lerin ticaret potansiyelini geliştirmek ve devlet 

desteklerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak için, hizmet veren Tek 

Nokta Ofisimizden ilk 5 ayda 58 Firmamız yararlandı. Danışmanlıklarımız ve 

desteklerimiz ile 15 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi.  

Yine Tek Nokta Ofisimizde; 

 6 Firmaya Bakanlık Fuar Desteği için danışmanlık yapıldı, 

 14 firmaya Yeşil Pasaport Alma Desteği verildi,  

 148 farklı vaka ve olay için firmalara danışmanlık, ithalat/ihracat sorun 

çözümü, vize danışmanlığı, MEDOS sistemine kayıt, bakanlık destekleri 

gibi konularda hizmet verildi. 

 15 Firma için Yurtdışı Pazar Araştırması yapıldı, ülke raporu hazırlandı, 

 9 Adet sektör ve ülke analizi yapıldı, 

 10 firma için lobicilik faaliyeti sonucunda problem çözümü gerçekleştirildi 

/ceza müeyyide almaları engellendi,  

 İvme finansman kredisi, Euler Hermes, gibi alternatif finansal araçlar ile 

ilgili firmalara bilgi verilmekte, ilgili firmalarla görüşme yapmaları 

sağlanmaktadır. 

Küçük-büyük her üyemizin ihracat yapması, yapabiliyor olması en büyük 

hedefimizdir.  

Oda olarak verdiğimiz desteklerle 2020 yılında üyelerimizi ihracata 

yönlendirmeye, iş bağlantılarını geliştirmelerine katkı sağlamaya devam 

edeceğiz.  



Bizim için iyi bir veri de ithalat rakamlarındaki azalmadır.  

2019’un ilk 11 aylık döneminde toplam 155 milyon 863 bin 749 dolarlık ithalat 

yapmışız. Buna göre bir önceki yılın aynı dönemine nazaran yüzde 23,59’luk bir 

azalma göze çarpıyor. 

Kasım 2019 itibariyle ihracat dengemiz de yüzde 147,06 olarak hesaplandı ve bu 

veriler ilimizin dış ticaret fazlası verdiğini ortaya koydu.   

 

Değerli Arkadaşlarım; 

Şahsımdan, Yönetim kurulumuza, Oda organlarında görev yapan tacir ve 

sanayicimizden; Çalışanlarımıza kadar, tüm enerjimizi  “Birlikte İlimizin 

Geleceğine Nasıl Katkıda Bulunuruz”a harcayarak çalışmalarımızı yürüttük. 

 2019 yılında 204 meslek komite toplantısını %83 katılım oranı ile 

gerçekleştirdik. 

 2019 yılı tüm meclis toplantılarımızı %75 katılım oranıyla gerçekleştirdik. 

 Üyelerimizden, meslek komitelerimizden gelen öneri ve talepleri 

değerlendirdiğimiz, oda faaliyetlerine yön verdiğimiz 39 yönetim kurulu 

toplantımızı %91 katılım oranı ile gerçekleştirdik. 

Odamızın tüm organlarıyla birlikte, ekonomik her gelişmenin bir parçası olmaya 

çalışıyor, bunun için işbirlikleri geliştiriyor, gerek üyelerimizin gerekse ilimizin 

sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik yaptığımız lobi faaliyetlerini arttırıyoruz. 

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

TOBB Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasında ve  

 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katılımıyla düzenlenen 9. Sektörel Ekonomi 

Şurasında ilimizin ve bölgemizin sorunları dile getirme fırsatı bulduk. 

 Ticaret Bakanımızla yaptığımız iş dünyası istişare toplantılarıyla sahadan 

sorunları toplayarak kendilerine iletme imkanımız oldu. 

 TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi toplantısında reel sektör sıkıntılarını 

konuştuk. 

İlimizle ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin olduğu 



 17 dosyayı Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık seviyelerine kadar taşıdık,  

 5 bakanlık  

 100’lerce kurum müdürlükleri düzeyinde görüşmelerde bulunduk.  

 

Başta TOBB olmak üzere Bakanlık, bakanlık nezdindeki kurumlara üyelerimizden 

gelen talepleri ilettik. Yaptığımız girişimler sonucu; 

 KOBİ Değer Kredisi, İvme Finansman Paketi, Ekonomiye Değer Kredisi, 

İstihdam Odaklı Kredi paketleri ile sanayicinin ve KOBİ’lerin küresel 

ölçekte yaşanan olumsuzluklardan bertaraf olması için ilgili Bakanlık ve 

Kurumlar nezdinde finansman destekleri oluşturulmasından, 

 Kredi borcu olanlar için Finansal Yapılandırma Çerçeve Anlaşmasının 

yeniden uygulamaya KOBİ kredileri ve tarımsal krediler de dahil edilerek 

konulması, 

 İşçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 8 

taksit imkanı getirilmesi,  

 Yine bazı sektörlerde kredi kartı alışverişlerde taksit sayısı artırılması, 

 Bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye işyerlerinden 

alabileceği komisyon oranı 1,6 ile sınırlanması, 

 Mobilyada KDV indirimi uygulaması yeniden başlatılması, 

 Çeşitli sektörlerde istenilen ÖTV indirimlerinin sağlanması, 

 Kamu Bankalarının, Konut ve Taşıt kredilerinde düşük faiz oranları ile 

kampanya başlatması, 

 Teminat Mektubu Oranlarının, Kamu bankaları için %1, özel bankalar için 

%2’ye düşürülmesi, 

 Kira, lojistik ve analiz destekleri artırılması, 

 Canlı hayvan, et ve süt ürünleri alım satımında ödenen mera fonunun 

kaldırılması, 

 Kamuyla iş yapanlar için Tasfiye ve Devir Sözleşmeleri konusunda kanun 

çıkartılması, 

 Teknik İflas Sorunu yeniden düzenlenmesi, 

 Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasının yürürlüğe girmesi, 

 Döviz sözleşmeleriyle ilgili sıkıntıların giderilmesi, (32 sayılı tebliğ), 

 İhracat genelgesiyle Irak, Libya, Afganistan ile ilgili ödeme belgesi 

sorunları çözülmesi, 



 Otomotiv Sektöründe; Ticari araç kiralama yasağı kalktı, İkinci eldeki KDV 

sorunu çözülmesi, 

 Ticari davalar çok uzun sürüyordu 2019’dan itibaren ticari 

uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu hale getirilmesi, 

 Yıllardır hayalini kurduğumuz mesleki eğitim sistemi çalışmaları 81 ildeki 

81 meslek lisesi TOBB’a devredilmesi, (Bizde ilimizdeki, TOBB Meslek 

Lisesi Yönetiminde söz sahibiyiz) 

 KDV İadeleri ödeme sürecinin hızlandırılması, (KDV iadesi taleplerinin 

%50'si, 10 gün içinde ödenecek, Kalan kısmı da incelemeler 

tamamlandıktan sonra alınabilecek) 

 Son 3 yılda SGK primlerini düzenli ödeyen mükelleflere 60 ay vade 

sağlanması, 

 İşverene Asgari Ücret Desteği sağlanması, 

 Krize karşı ayakta durmaya çalışan üyelerimize yönelik kısa çalışma 

yönetmeliğinin uygulanabilir halde değişimine, 

 Kişisel Verileri koruma Kanunu gereği VERBİS’e kayıt olma süresinin 30 

Haziran 2020’ye uzatılmasına, 

 Sayısal takograf ünitelerindeki veri taşıma süresinin, Uluslararası taşıma 

yapanlarda 2021, Yurtiçi taşıma yapanlarda 2024 tarihine kadar 

ertelenmesine kadar pek çok konuda müspet sonuçlar aldık. 

İlimiz ekonomik ve sosyal hayatı gelişiminde büyük katkı sağlayan Uşak’a tekrar 

İstanbul-Uşak uçuşlarının başlatılmasından, uçuşların devamlılığının 

sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğimizi düşünüyorum.  

Milletvekillerimiz ile ilimiz kanaat önderleri ile sürekli istişare halinde olduk, 

uçuş devamlılığı için ciddi çalışmalar yaptık. 

Üyelerimizin Haklarını Korumayı Birinci Görevimiz Olarak Görüyoruz.  

Bu nedenle gerekli tüm kurum ve kuruluşlara yönelik çalışmalarımız giderek 

artıyor. 

Yaptığımız ziyaretlerin sonuçlarını güçlendirmek için, Ticaret Bakanlığı başta 

olmak üzere, pek çok bakanlık uzmanı ve bürokratı Uşak’ımızın ticari ve sanayi 

yapısını yerinde tanımaları ve gözlemlemeleri için şehrimize davet ettik, 

üyelerimizle buluşturduk. 



Üyelerimiz yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini ilk ağızdan iletme imkanı buldular. 

Japonya Büyükelçisi ve Kongo Cumhuriyeti ülke temsilcilerini odamızda 

ağırlayarak, ülke dış ticaret hacimlerimizi geliştirebilmek için neler yapabilirizi 

görüştük. 

2020 yılı için ABD, Çin, Rusya, İspanya, İtalya, Almanya başta olmak üzere dış 

ticaret ataşelikleri ve müşavirlikleri ile ticaret hacmimizi arttırabilmek için 

yapabileceğimiz çalışmalar hakkında görüşmelerimiz devam ediyor. 

Üyelerimizin ürün ve hizmetlerini tanıtabildiği, yeni pazarlara girebildiği, ulusal 

ve uluslararası bağlantılar gerçekleştirebildiği, kendi sektörlerindeki yenilikleri 

takip edebildiği en önemli tanıtım mecrası olan fuarlar da hizmetlerimizin 

önemli bir parçası olmaya 2019 yılında da devam etti. 

Ana amacımız, KOBİ’lerimizin, yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve 

kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını arttırarak uluslararası 

rekabetin aktörleri haline getirmek. 

 

 Oda ve Borsalar Birliği olarak yaptığımız görüşmeler ve girişimler sonucu 

KOSGEB yurt dışı iş gezisi destek limiti arttı, 

Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 

5.000 olan destek 10.000 TL’ye, Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler için 

3.000-TL. olan destek 5.000-TL.’ye yükseldildi. 

 

 Yine 2019 yılında KOSGEB Yurt Dışı Pazar Desteği programı yürürlüğe 

girdi. 210.000 TL’si geri ödemesiz, 90.000 TL’si geri ödemeli olmak üzere 

toplam 300.000 TL. lik bu destekten pek çok firmamızın yararlanmasını 

bekliyoruz. Bu destekleri anlatmak için Tek Nokta Ofisindeki 

arkadaşlarımız tek tek firmalarımızı ziyaret ediyor. 

 

 

 



Yönetim kurulu olarak, fuarcılık hizmetlerimizin geliştirilmesi amacıyla toplantı 

serileri düzenleyerek destek kalemlerimizi güncelledik. Bunun için meslek 

komitelerimizden görüşler topladık. 

 Tunus’ta düzenlenen tekstil fuarında 7 firmamız odamız desteği ile stand 

açmıştır. 

 9 firmamıza yine ulusal ve uluslararası fuarlarda 32.900-TL.’lik firma 

stand desteği sağladık. 

 14 yurtiçi, 3 yurtdışı fuar organizasyonu ile 110 üyemizin yeni Pazar ve 

müşteri bulmalarına destek olduk. 

2020 yılı içinde, 17 sektörde 24’ü yurtdışı olmak üzere 62’ye yakın fuarı 

takvimimize aldık.  

Fuar organizasyonlarındaki ciddiyetimiz ve başarımızın bir işareti ise ITMA 

2019’un Türkiye ayağını üstlenen 5 Türk kurumdan biri olmamız. 

4 yılda bir düzenlenen ve tekstil sektörünün dünya çapında zirvesi niteliğindeki 

ITMA 2019’a 147 ülkeden yaklaşık 120 bin ziyaretçi katıldı. Bu büyük 

organizasyonda Uşak’ı ve Türkiye’yi temsil etmenin gururunu Uşak Ticaret ve 

Sanayi Odası olarak yaşadık.  

“Destekleyici Organizasyon Kuruluşu’’ statüsünde katıldığımız ITMA 2019’dan 

çok olumlu geri dönüşler aldık ve bu sorumluluğu alnımızın akıyla yerine 

getirdik.  

Kent gelişimindeki oynadığımız rolün bilinciyle; sadece üyelerimizin ticari 

faaliyetleri arttırmaya yönelik faaliyetler değil, Uşak’ı marka kent haline 

getirmek için de yerinde ve zamanında tanıtım çalışmaları yapıyoruz.  

 75.TOBB Genel Kurulunda 2.000 kişiye, 10. Yöresel Ürünler Fuarı 

YÖREX’de binlerce kişiye Uşak’ımızın yerel lezzetlerini tanıttık.  

 İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ve İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri 

Derneği’nin organize ettiği ‘’Batı Anadolu Halı Sektör Kurulu’’ toplantısına 

katılarak, 15 ve 16’ıncı yüzyılda Avrupa’da sarayları süsleyen, birçok sanat 

eserine ilham kaynağı Uşak halısı tarihi ve özelliklerini anlatan bir sunum 

gerçekleştirdik. 



 Bir önceki yıl, odamızın girişimleri ve ilimizdeki yöneticilerin katkılarıyla 

coğrafi işaret olarak tescillenen Uşak halılarının belli bir standartta 

üretimi için denetimlerimizi aralıksız bir şekilde gerçekleştirdik.  

 Hedefimiz Uşak halısının marka değerini korumak ve Pazar ağını artırarak, 

ilimize ve ülkemize daha fazla ekonomik girdi sağlamaktır. 

 

Değerli Arkadaşlarım; 

2019 yılı, odamız için projeler ve elde edilen dereceler yılı oldu diyebiliriz. 

Odamızın hazırladığı ve TR 33 Bölgesinde dış ticaret potansiyelini artırmak ve 

firmaların devlet desteklerinden daha fazla faydalanabilmelerini sağlamak için 

uygulanan "KOBİ Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyalogu" 

projesi Türkiye’de onaylanan 19 proje arasına girdi.  

192.000 euro bütçeli projemiz, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve 

devlet büyüklerimiz tarafından ödüle layık görüldü.   

Projenin hayata geçmesi ve uygulanması için İspanya, İtalya ve Yunanistan’a 

karşılıklı ziyaretler yapıldı ve uluslararası bir sinerji sağlandı.  

Yine odamız tarafından hayata geçirilen ve kayıtdışılıkla 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, kendi kategorisinde 2. Oldu. 

Göreve geldiğimiz 1,5 sene içinde toplam 3.300.000-tl.’lik proje gerçekleştirerek 

TOBB en fazla proje yapan ilk 8 oda içersinde yer aldık. 

 

Değerli Arkadaşlarım; 

Küresel ticaret ve finans sistemi yeni bir döneme giriyor. Çünkü dünya kabuk 

değiştiriyor. Dünya ekonomisinde yaklaşımlar değişiyor.  

Türkiye’de ve dünyada yaşanan hızlı dijitalleşme süreci; üretici ve tüketici 

ihtiyaçlarını da bu yönde geliştirdi. Türkiye’de dev markaların dijitale olan 

yatırımları ve dijitaldeki hızlı büyüme, KOBİ’lerin bu sürece uyum sağlamasını 

zorunlu kılıyor.  



2020-2030 yılları arasında dijital devrimin etkisi artmaya devam edecek. 

Bu nedenle Yönetim olarak projelerimizi oluştururken amacımız sadece bugünü 

değil, geleceği iyi tasarlamaya ve üyelerimizi bu değişim sürecine hazırlamaya 

odaklanmak. 

2019’da son yıllarda özellikle üzerinde durduğumuz e-ticarete yönelik pek çok 

çalışmamız oldu. 

E-ticaret Zirvesi de e-ticareti uçtan uca tüm yönleriyle ele aldığımız ve 

firmalarımıza yeni bir dijitalleşme algısı kattığımız dolu dolu bir etkinlik oldu.  

Türkiye’nin ve dünyanın saygın e-ticaret devlerindeki profesyonel yöneticileri, 

ilimizdeki girişimcilerimiz, iş insanlarımız ve sanayicilerimizle buluşturduk. Bu 

programımıza katkılarından dolayı 17. Meslek komite başkanı ve üyelerine bir 

kez daha teşekkür ederim. 

427 kişinin eğitim aldığı projemizde, 15 firmamız ilk defa E-ticaret hayatına 

başladı. Kendilerine çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. 

 

Değerli Arkadaşlarım;  

Bölgemizdeki ticaret ve sanayi odalarını ziyaret ettik. Sonuçları TOBB Başkanı 

Sayın Hisarcıklıoğlu ile paylaştık. Kendisi ve TOBB Yönetimi Şubat ayı sonu gibi 

odamızı ziyaret edecek ve bir dizi toplantılar gerçekleştireceğiz. 

Bölgemiz haricinde Gaziantep’teki Ticaret ve Sanayi Odaları’nı ziyaret ettik. 

Türkiye’nin 2 geri dönüşüm üssü olan Uşak ve Gaziantep arasındaki ticari 

ilişkilerin bir üst seviyeye geçmesi için el sıkıştık.   

Gaziantep Sanayi Odası’yla işbirliği protokolü yaptık ve buradaki mesleki eğitim 

çalışmalarını da yerinde inceleme imkanı bulduk.  

Meslek Komitelerimiz diğer il meslek komiteleri ile ortak sektör toplantıları 

düzenlediler. İş fırsatlarını ve sektör sorunlarını değerlendirdiler. 

 

 



 

 

Değerli Meclis Üyelerimiz; 

Odamız ile ilgili birkaç istatistiki bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 Üye sayımız 2019 sonu itibari ile 4.303 olmuştur. 

 Ticaret Sicili Müdürlüğünde, 419 Adet Yeni Kayıt yapılırken, 194 Adet 

Terkin İşlemi Yapıldı.  

 Mükelleflerimizin ihtiyacı olan 12.955 adet belge düzenlemesi 

gerçekleştirdik. 

 İştirakimiz olan ABİGEM A.Ş. inşaat, emlak ve oto alım-satım 

sektörlerinde düzenlenen sınavlarla 450 adet mesleki yeterlilik belgesi 

düzenledi. 

 Üyelerimize günün koşullarına daha hızlı adapte olabilmeleri için yıl 

içinde 23 farklı konuda eğitim düzenledik.  

 Bu eğitimlerden 1.304 kişi fayda sağladı. Eğitim memnuniyet oranımız 

%85 

Üyelerimizin kurumsal gelişimlerine katkı sağlayacak, vizyon katıcı, etkin 

eğitimlere 2020 yılında da devam edeceğiz. 

 Tüm bu yaptığımız işleri Sosyal Medya, Sms Ve Eposta gibi iletişim 

araçlarıyla üyelerimize duyurmaya çalıştık.  

 Yıl boyunca 48 yasal mevzuat bilgilendirmesini eposta, sms ve web 

sitemiz aracılığıyla yaptık.  

 Web sitemizi yıl boyunca 62.450 kişi ziyaret etti.  

 Sosyal medyalarımızda 325 paylaşım sağladık. Paylaşımlarımızla aylık 

ortalama 85.580 kişiye ulaştık.  

 Tüm çalışmalarımız ise 200 kez ulusal ve yerel basında yer aldı.  

 Çalışmalarımızın değerlendirmesini ise üyelerimize bıraktık.  

Sene içinde yapılan 465 üye anketimizde üye memnuniyet oranımız %88 

gerçekleşmiştir.  

 Üyelerimizden gelen 39 öneri, talep ve şikayet kayıt altına alınmış. 

Bunların % 95’i çözüme kavuşturulmuştur. 



 

 

Değerli Arkadaşlarım; 

Sizlere sunmuş olduğum 2019 yılı faaliyetlerimiz ve faaliyet sonucundaki 

memnuniyet oranları gösteriyor ki yaptığımız çalışmalarla üyelerimize yararlı 

olmuşuz.  

Bunu hep birlikte başardık.  

Başta yönetim kurulundaki yol arkadaşlarım olmak üzere siz meclis ve meslek 

komiteleri üyelerimize, oda çalışanlarımıza ve faaliyetlerimiz için emeği geçen 

herkese teşekkürlerimi sunuyorum.  

Bir önceki yılda yaptığımız bu çalışmaların ışığında, 2020’den umutluyum. Bu 

başarımızın daha fazlasını 2020 yılında gerçekleştirmeliyiz. Her sene üstüne 

koyarak gitmeliyiz. Bu yüzden 2020 de daha fazla çalışıp daha fazla işler 

başaracağız.  

Üyelerimize, ilimize ve ülkemize maksimum katkı sağlayacağız.  

Bunun için 2020 yılı stratejilerimizi belirledik ve yılbaşı gelmeden 

çalışmalarımıza başladık.  

Oda kurumsal alt yapısından, üyelerle iletişimin geliştirilmesine, üyelerimizin 

ticari ve kurumsal kapasitelerinin arttırılmasından ilin tanıtımına kadar birçok 

alanda hedefler belirledik. Bu hedeflere ulaşmak için faaliyetler belirledik.  

Her hedefimiz ve her faaliyetimiz önemli ancak bu kısıt zamanda hepsini 

açıklaya bilme imkanımız yok. Bu yüzden sizlere bir kaçını aktaracağım.  

• Örneğin 2020 yılında ilimize yeni bir sektör katmak istiyoruz.  

Aralık ayında Tarım ve orman bakanımız Bekir PAKDEMİRLİ’den aldığımız sözle 

birlikte ilimizde seracılık sektörüne önemli bir yatırımın kapsını açmak istiyoruz. 

Bu anlamda Oda olarak içerisinde olduğumuz Sera OSB’nin kurulması, 

kentimizin ve hatta bölgemizin yatırım, istihdam ve ihracat potansiyeline ciddi 

anlamda katkı yapacağına inanıyorum. 

Tarıma dayalı sanayinin gelişmesiyle ilimizin marka değeri artacaktır.  



 

 

• Diğer bir hedefimiz üyelerimizin ticari faaliyetlerini arttırmak.  

Bunun için bir cep telefonu uygulamasını geliştirdik. Kentimiz ticari hayatına 

büyük canlılık kazandıracak ODAKART uygulamamızı yılın ilk çeyreğinde aktif 

olarak kullanmaya başlayacağız. Cep telefonu aplikasyonu olan bu uygulamamız 

odalar ve borsalar camiasında bir ilkdir. Bununda lansmanını inşallah Sayın 

Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile gerçekleştireceğiz. 

ODAKART uygulamasında odamıza üye firmalar, tanıtım ve kampanyalarını tüm 

Uşak halkına duyurabilecek, ticaret hacimlerini arttırabilecek, yeni müşterilere 

ulaşabilecekler. Bu uygulamamızın tutundurma çalışmalarında da sizlere önemli 

görevler düşüyor. Programda ne kadar üyemiz faydalanır ne kadar fazla 

kampanya programda aktif olursa o kadar başarılı oluruz. Önü açık bir alan, 

başarılı olduğumuz takdirde geliştirmelerimiz hazır hemen onları devreye 

alacağız. Ama bunun için tutundurma çalışmalarında sizlerin bireysel 

desteklerine ihtiyaç duyuyoruz.  

Değerli Meclis Üyeleri; 

• İlimizin lokomotif sektörlerine bu sene ayrı bir yer açmak istiyoruz. 

Tekstil, deri ve seramik sektörlerinin sorunlarını tespiti için geçen sene 

kurduğumuz ihtisas komisyonlarımızı bu sene daha fazla çalıştıracağız. Bu 

sektörlerin ileriye gitmesi Uşak için elzem.  

Örneğin ilimizin lokomotif sektörlerinden biri olan geri dönüşümle ilgili çok 

önemli adımlar atıyoruz.  

Türkiye’nin ve dünyanın saygın giyim şirketleri de artık geri dönüşümün 

önemini daha iyi anlamaya ve bu alana yönelmeye başladılar. Çünkü, yaptıkları 

işin çevreye katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorlar ve gelecek politikalarını bu 

doğrultuda belirliyorlar. Hatta son yapılan G7 Zirvesi’nde de geri dönüşüm 

sektörüyle ilgili bir eylem planı ortaya konuldu ve gelişmiş ülkelerin bir bölümü, 

tekstil atıklarının tekrar geri dönüşüme tabi tutularak, geri kazanımını zorunla 

hale getirdi. 



Gelişmiş ülkelerin aldıkları bu kararın ülkemiz ekonomisine yarar sağlaması için 

sektörümüzse bir master plan çalışması yapıyoruz. Yakında tamamlanacak. Bu 

plan dahilinde G7’de protokola imza atan şirketlerle üyelerimizi bir araya 

getirmeyi, bu şirketlerin istemleri üzerine firmalarımızı hazırlamayı, sektörün 

daha fazla duyurularak değerinin ortaya çıkarılması için sıfır atık projesi başta 

olmak üzere bir çok alanda lobi çalışmalarımızın artırılmasını, sektörün 

ihracatının artırılması ve birlikte hareket edebilme kültürünün geliştirilmesi için 

UR-ge projesinin başlatılması gibi bir çok faaliyeti gerçekleştireceğiz. Daha önce, 

geri dönüşüm sektörünün elde ettiği kazanımlar adına büyük işler yapan 

odamız, sektörün sorunlarına kalıcı ve köklü çözümler üretmeye devam edecek. 

• Deri sektörümüz içinde en önemli eksikliklerinden olan kalifiyeli iş gücünü 

sağlamak için meslek lisemizde bölüm açılması yönünde çalışmalarımızı 

şimdiden başlattık bile.  

 

• Tabi kalifiyeli çalışan tüm üyelerimizin ana sorunu bunu aşmak için bir 

vakıf kuracağız.  

Vakfımız ile mesleki eğitimde öncü olmak ilk hedefimiz. Vakıf üyelerimizin; 

ihtiyaçlarını zamanında analiz ederek, yenilikçi hizmetler geliştirecek. 

İnsan kaynakları, kurumsal gelişim, Girişimcilik, katma değer yaratılması, Ar-Ge, 

verimlilik, büyüme, uluslararasılaşma, dijital dönüşüm gibi alanlarda 

sürdürülebilir bir sistem kurarak, üyelerimize katkıda bulunmak istiyoruz.  

 

• Bölgemize önemli bir artı sağlayacak Lojistik köy projesi ile de yakından 

ilgileniyoruz. 

Yeri belirlenmiş ancak fizibilitesi daha yapılmamış bu köyün faaliyete geçirilmesi 

için elimizi taşın altına sokacağız. İlin lojistik gücünü artırmak için lobi 

çalışmalarını artıracak, bunun için üniversite destekli bir master plan 

oluşturacağız. Ayrıca bu köyün tamamlayıcısı olarak düşündüğümüz ilin 

ulaşımının kolaylaştırılması adına Uşak havaalanının açık kalması için oda olarak 

desteklemeye devam edeceğiz. 

 



 

 

• Önem verdiğimiz bir konu olan ve köklerimizden gelen Uşak’taki 

girişimcilik ruhunun artırılması adına iş geliştirme ve kuluçka merkezlerine 

yönelik bir merkez kuracağız.  

Burada facebook istasyonu gibi global firmaları getirerek bölgede istihdamın 

arttırılmasına yönelik çalışmalar ve yarattığı katma değer ile de yeni girişimcilik 

hikayeleri yaratmayı hedefliyoruz. 

Hedeflerimize ulaştıracak faaliyetlerimizi tüm yıla yayarak efektik ve etkili 

çalışmalar yapmak istiyoruz.  

• Başta dediğim gibi bunlar için geçen seneden çalışmalar başlattık. 

Örneğin ilin arama konferansını gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için 

çalışanlarımız genel sekreterlik düzeyinde bir dizi görüşme ve çalışma 

gerçekleştirerek önümüze getirdiler. Bizlerde bu hafta üst yönetim düzeyinde 

sayın valimiz ve rektörümüzle birlikte görüşerek bu çalışmanın bir önce 

gerçekleşmesini sağlayacağız. Bu konferans ilimizin yakın ve orta dönemli 

çalışmalarını yönlendireceğini düşünüyorum.  

 

• 2019’da olduğu gibi 2020 yılında da proje tabanlı çalışmalarımızı devam 

ettireceğiz. Üyelerimize ve ilimize katkıda bulunacağını düşündüğümüz yedi 

alanda üniversiteden danışman hocalar eşliğinde projeler geliştiriyoruz. Marka 

il, startup, sera osb, aromatik bitkiler, İlin swot çalışması, tekstilde geri 

dönüşüm ve lojistik köy alanlarında adım adım yapacaklarımızı çıkartıp bu 

alanlarda gerekirse birden fazla ekip kurarak hareket edeceğiz. 

 

• İlin swotunu çıkarırken bundan 3 sene önce yaptığımız bir çalışmayı 

geliştirerek tekrar yapmayı ve çıktılarını karşılaştırarak Uşak sanayi ve 

ticaretinin 3 sene önceki durumu ile bugünkü durumunu karşılaştırmak 

istiyoruz.  



Hatırlayacağınız gibi bundan önceki dönemde 21 tane toplantı düzenleyerek 

Uşak’ta faaliyet gösteren tüm sektörlerin sorun ve çözüm önerilerini 

toplamıştık.  

 

2020’de de bu seri toplantıları tekrar gerçekleştirerek tüm üyelerimizin güncel 

sorun ve çözüm önerilerini çıkartacağız.  

Tespit edilen sorunlara yönelik hızlı bir şekilde faaliyetler düzenleyeceğiz.  

Bu toplantılar esnasında katılımcılara yapılacak olan sanayi envanteri 

çalışmasıyla da Uşak’ın sanayi ve ticaretinin büyük resmini ortaya çıkaracağız.  

Çalışmamızın sonunda hem sorun ve çözüm önerilerimizi hem de sanayi 

envanter çalışmamızı geçmiş verilerle karşılaştırarak ilimizin gelişimini ortaya 

koyacağız.  

Bu çalışmanın odamızın önümüzdeki dönem hedef ve faaliyetlerini temelinden 

etkileyeceğini düşünüyorum.  

• İlimizin ticari portföyünü geliştirecek bir başka çalışmamızda üyelerimizin 

ikili iş görüşme sayılarının artırılması.  

Bunun için önceki senelerde yaptığımız gibi yurtiçi ve yurtdışı fuar 

organizasyonlarımız devam edecek. Bunların yanı sıra mobilya, gıda, keçe, 

makine, inşaat gibi bir çok sektörün etkileşime geçebilecekleri illerde ikili iş 

görüşmeleri düzenleyeceğiz.  

Türkiye içinde iller arası gerçekleştirdiğimiz ticaret hacimleri ile ilgili önemli 

verilerimiz var bunlarla birlikte, meslek komite ve genişletilmiş sektör 

toplantılarından alacağımız verilerle hedef illerimizi belirleyecek ve bunlara 

yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu çalışma geçen sene meslek komitelerle 

birlikte başlattığımız farklı illerdeki meslek komitelerle ortak görüşmelerin 

geliştirilmiş bir versiyonu olarak ortaya koyuyoruz.  

Tüm çalışmalarımızı bir sonraki seneye geliştirerek, büyüterek ve verimli hale 

getirerek devam edeceğiz. 

 



• Odamız, geçen senelerde hedef olarak koyduğumuz e-oda dönüşümünü 

başarı ile gerçekleştirdi.  

2020 senesini ise dijitalleşme yılı olarak ele alacağız. Bu sayede odanın kurumsal 

yapısını bir üst düzeye çıkartacağız. Bu üyelerin oda hizmetlerine daha hızlı 

ulaşacağı anlamına geldiği gibi oda ile üyenin iletişiminin artacağı anlamına da 

geliyor.  

• Bu kapsamda Uşak ticaret ve sanayi odasına ait bir cep telefonu 

aplikasyonu yapacağız.  

Buradan eğitimlere kayıt yaptırabilecek, oda belgelerine ulaşabilecek, Oda 

faaliyet takvimine ulaşarak kendi takviminize ekleyebilecek, odada yapılacak 

bilgilendirme ve mesleki toplantılardan ve sonuçlarından haberdar olabilecek, 

sektörünüze ve kendinize yönelik özelleştirilmiş duyuru ve bilgilendirmelerden 

yararlanabileceksiniz.  

Artık üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olabileceğiz.  

• Cep telefonu uygulamamız yanında web sitemizi yenileyeceğiz. Daha aktif 

daha kullanıcı dostu bir site yapmayı amaçlıyoruz. Ayrıca bu alanda online 

olarak elde edebileceğiniz belge sayısını da artıracağız. Web sitesi ve youtube 

kanalımız sayesinde canlı yayınlanacak faaliyetlerimiz ve eğitimlerimize online 

olarak katılabilecek, yada herhangi bir nedenle katılamadıklarınıza sonradan 

ulaşabileceksiniz.  

 

Değerli Arkadaşlarım;  

2020 için hedeflerimiz daha çok var zamanları geldikçe sizlere bunları 

aktaracağız.  

Ancak daha fazla sizleri de yormak istemiyorum bun nedenle katılımlarınızdan 

dolayı hepinize teşekkür ediyor, 2020 yılının hepinize sağlık ve başarı 

getirmesini diliyorum. 

 

Saygılarımla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


